Anders Todal Jenssen
FRA ARBEIDERPARTI TIL LØNNSTAGERPARTI
Før stortingsvalget i 1981 kom Vardøger med et nummer med
tittelen "Sosialdemokratiet ved veis ende?" Omtrent samtidig kom
boka "Høyrebølgen - epokeskifte i norsk politikk?" Sammenhengen
mellom de to fenomenene, sosialdemokratiets krise og høyre
bølgen, burde være åpenbar. Erik Dalen kalte da også sitt bidrag
til boka om høyrebølgen for: "AP’s død er Høyres brød". Dalen
viser at en stor del av Høyre-framgangen besto av frafalne ar
beiderpartivelgere. I artiklene i Vardøger 11 er imidlertid denne
sammenkoplingen merkelig fraværende. Jeg tror ikke det bare
skyldes organiseringen av stoffet. Min påstand er at beskrivelsen
som legges til grunn for analysene av det norske sosialdemo
kratiets dilemmaer i Vardøger, er utilstrekkelig. Den samme
kritikken kan i noen grad rettes mot Veggelands (1981) forsøk på
å bruke Habermas’ systemmodell til å forklare DNAs krise og
høyrebølgen.
Innledningsvis vil jeg meget kort drøfte de ovenstående bidrag
ene. I denne drøftingen vil Veggelands bruk av Habermas system
modell stå sentralt. Jeg vil foreslå en annen måte å se forholdet
mellom det økonomiske systemet og de andre subsystemene i
denne modellen på.1 Med utgangspunkt i diskusjonen av denne
modellen og endring i klassestrukturen vil noen av de sentrale
problemene for DNA bli drøftet. Avslutningsvis vil både beskri
velsen av systemmodellen og DNAs dilemmaer bli prøvd mot ulike
survey-data, hovedsakelig fra det norske valgforskningsprogrammet. I denne delen videreføres diskusjonen om arbeiderklassens
svekkede klasseidentifikasjon.
En historisk beskrivelse av det norske klassekompromisset

Den norske velferdsstaten bygger på et klassekompromiss. Arbeid
erklassen yter arbeidsfred og mottar offentlig velferd og lønns
vekst. Kapitalistklassen godtar et høyt lønnsnivå og at staten
inndrar en del av merverdien til fordel for kollektivt forbruk og
får igjen arbeidsfred, kvalifisert arbeidskraft og en stabiliserende
økonomisk politikk. Klassekompromisset utvikles gradvis gjennom
sosialdemokratiets stadig sterkere involvering i statsapparatet.
Ebbing (1981) beskriver denne stadig sterkere involveringen som
en utvikling fra klassekonfrontasjon gjennom sosialdemokratiet
som statsbærende parti til et foreløpig endepunkt der staten har
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blitt "partibærende". I en periode med økonomiske krisetendenser
ut over. det en sosialdemokratisk motkonjunkturpolitikk kan
mestre, blir regjeringen fratatt sitt økonomiske ressursgrunnlag.
Den sittende regjeringen mister handlefriheten. Den blir derfor
ute av stand til å gå inn i markedet med reguleringer. Sosial
demokratiet kommer i en slik situasjon på defensiven. Det er ute
av stand til å mobilisere sin massebasis gjennom nye kostbare
reformforslag.
Denne historiske beskrivelsen er, med mindre variasjoner felles
for Przeworski (1981), Ebbing (1981) og Mjøset (1981). Som
beskrivelse av den sosialdemokratiske handlingslammelsen virker
framstillingen umiddelbart overbevisende. Sosialdemokratiet mang
ler styringsincentiver i forhold til økonomien og må fraskrive seg
muligheten til massemobilisering for populære reformer. På et
punkt svikter imidlertid argumentasjonsrekken. Den kan nok
forklare sosialdemokratiets handlingslammelse, men forklarer den
høyrebølgen? En venstrebølge ville være en like naturlig reaksjon
i store deler av opinionen, særlig i arbeiderklassen, dersom
beskrivelsen i Vardøger 11 er korrekt. Przeworski, Ebbing og
Mjøset står sammen om å beskrive høyredreiningen av sosialdemo
kratiet som en bevegelse som starter i lederskiktet i sosialdemo
kratiet. Det er ledelsens parlamentariske involvering og seinere
regjeringsansvaret som forklarer høyredreiningen. Til slutt har
staten ved regjeringen "nakketaket" på partiet, hevder Ebbing
(1981;51). En blir hele tiden gitt inntrykket av et sosialdemokra
tisk grunnplan og da særlig arbeiderklassen, som mer venstre
orientert enn partiledelsen. Dette er i tråd med den ortodokse
marxistiske tesen om arbeiderklassens objektive interesser av
sosialisme. Med et slikt utgangspunkt er det, naturlig nok, meget
vanskelig å forklare at sosialdemokratiets krise må bety en
framgang for Høyre.
Denne beskrivelsen kan ha vært dekkende for DNAs utvikling på
slutten av 1930-tallet, men den er det ikke i dag. Valen (1981;
s.235-236) viser at arbeiderpartivelgerne ved valget i 1977 i
gjennomsnitt oppfattet partiet som mer venstreorientert enn de
oppfattet seg selv. Figur 3a viser at det samme er tilfellet i
1985.2 Esping-Andersen (1985 s.197) hevder at dette også var
situasjonen på 1930-tallet.
Den feilaktige beskrivelsen av forholdet mellom sosialdemokratisk
lederskap og grunnplan og den manglende evnen til i sette høyre
bølgen i forbindelse med sosialdemokratiets problemer, er na
turligvis to sider av samme sak. Siden Przeworski, Ebbing og
Mjøset i liten grad utvikler sine historiske beskrivelser til forma
liserte modeller, er det vanskelig å gi en mer presis kritikk.
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Veggelands bidrag i debatten om sosialdemokratiets krise bruker
derimot en mer formalisert modell.
Habermas’ systemmodell som forklaring på høyrebølgen

Veggeland (1981) bruker mye av den samme argumentasjonsrekken
som de tre ovenstående, når han søker å forklare høyrebølgen
med DNAs handlingslammelse. Veggeland tar utgangspunkt i
Habermas’ (1975) systemmodell. Denne modellen er et fruktbart
utgangspunkt for en diskusjon av DNAs dilemmaer. Grunntrekkene
i modellen, slik Habermas beskriver den i kapitel 2 i "Legitimasjonsproblemer i senkapitalismen", kan kort oppsummeres i føl
gende figur:

Figur 1. Habermas systemmodell fra kapittel 2 i "Legitimasjonsproblemer i senkapitalismen".
En systemkrise forløper som serie av kriser i og mellom de tre
subsystemene i modellen. Det økonomiske systemet inneholder en
rekke indre motsetninger som forårsaker kriser i output fra det
økonomiske systemet. Det sosiokulturelle og det politiske systemet
mottar dermed mindre ressurser. Det politiske systemet mottar
også motstridende signaler om hva som er nødvendige reguler
inger. Derfor blir aktørene i det politiske systemet ute av stand
til å ta rasjonelle beslutninger i forhold til de økonomiske krise
tendensene. Dette kaller Habermas en rasjonalitetskrise, et under
skudd på rasjonelle beslutninger i det politiske styringssystemet,
som det økonomiske systemet har blitt stadig mer avhengig av.
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Det politiske systemet er avhengig av en sterk masselojalitet fra
det sosiokulturelle systemet. Det politiske systemets legitimitet
består først og fremst i det politiske systemets evne til å skape
økonomisk stabilitet og å tilveiebringe sosialstatlige ytelser.
Etterhvert som den økonomiske krisen og rasjonalitetskrisen
videreutvikles blir denne evnen svekket. Legitimitetskrisen kom
mer til uttrykk ved at befolkningens støtte til det politiske
systemet ("Den statsborgerlige privatismen") delvis trekkes til
bake. Samtidig svikter også det sosiokulturelle systemets output
til det økonomiske systemet ("Den familialt-erhvervsmæssige
privatisme"), i første rekke individers motivering for karriere og
massekonsum. Habermas kaller dette motivasjonskrisen. Først med
motivasjonskrisen er systemintegrasjonen i fare. Svikten i den "
statsborgerlige privatismen" og "den familialt-erhvervsmæssige
privatismen" truer systemet som helhet fordi disse motiveringene
er nødvendige for videreføring av systemet.
Motivasjonskrisen, som særlig rammer unge mennesker, vil enten
ende i anomi (normløshet), fremmedgjøring eller radikalisme
(1975:100). I seinere arbeider gjør Habermas det klart at det er
det "nye venstre" han har i tankene; subkulturelle ungdomsbeve
gelser, motstandere av byråkratisering og disiplinering, atomvåpenmotstandere og de økologiske bevegelsene (Mjøset 1983).
Overensstemmelsen med Ingleharts (1971,1977) beskrivelse av
postmaterialisme, er slående.3 Inglehart hevder at postmaterialistene skiller seg fra en tradisjonell venstreorientering, men at
de gamle venstrepartiene får støtte fra postmaterialistene, fordi
de tar opp i seg mange av postmaterialistenes saksstandpunkter.
Kritiske etterprøvinger av påstanden om at postmaterialistene
langt oftere støtter tradisjonelle venstrepartier og venstrestandpunkter enn høyrepartier og konservative standpunkter (Lafferty
1976, Savage 1985), bekrefter påstanden.
Veggeland ser sosialdemokratiets krise som en rasjonalitetskrise
etterfulgt av en legitimitetskrise. Krisetendensen har sitt opphav
innen det økonomiske systemet, men bryter ikke ut der, siden det
politiske systemet har gjort det til sitt ansvar å regulere det
økonomiske systemet. I stedet er det legitimiteten til det politiske
systemet som kommer i krise når markedsreguleringene ikke
lenger virker. Mens Habermas beskriver en motivasjonskrise i det
sosiokulturelle systemets output til det økonomiske systemet,
beskriver ikke Veggeland noen slik krise. Årsaken er åpenbar. En
motivasjonskrise, slik Habermas beskriver den, er mer en venstrekritikk enn en høyrebølge. Veggeland har selv avvist at høyrebøl
gen skyldes DNAs høyredreining, siden en slik dreining skulle
resultere i økt oppslutning om SV. Årsaken til svikten i arbeider
klassens oppslutning om DNA er i følge Veggeland at det politiske
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systemets manglende evne til å regulere økonomien har brakt hele
reguleringssystemet i miskreditt:
"Deler av arbeiderklassen velger altså i dag Høyre som
partialternativ. Ut fra en bestemt synsvinkel kan et slikt
valg forstås. Man velger det alternativet som ideologisk
klarest har et standpunkt mot statlig intervensjon i næ
ringslivet." (Veggeland 1981;s 304)
Jeg finner denne alternative forklaringen til Habermas’ motivasjonskrise, mer i overensstemmelse med virkeligheten, men likevel
mangelfull. Hovedinnvendingen er at Veggeland ikke forklarer
hvordan Høyres alternativ er ideologisk klarest som alternativ. I
utgangspunktet er høyrepolitikk bare et av flere alternativer til
sosialdemokratiets reguleringspolitikk. Kanskje kan en diskusjon
av enkelte sider av Habermas modell, gi en mer fruktbar beskriv
else. Jeg vil konsentrere denne diskusjonen om beskrivelsen av
det økonomiske systemet, det sosiokulturelle systemet og forbind
elsene mellom disse to systemene.
Det økonomiske systemet som normprodusent

I første kapittel i sin bok gir Habermas en noe annen framstilling
av systemmodellen enn den som er referert ovenfor. Blant annet
presiserer han at det innenfor hvert av de tre systemene eksist
erer normative strukturer. Innen det økonomiske systemet er det
først og fremst normer knyttet til produksjonsforholdene Haber
mas nevner. Innenfor det sosiokulturelle systemet nevner han
statussystemet og "subkulturelle livsformer". Han setter også disse
normative strukturene i forbindelse med hverandre, gjennom å
peke på at det økonomiske systemet er "præpolitiske determinan
ter for det normative system" i det sosiokulturelle systemet.
Denne siden i modellen følges i merkelig liten grad opp i krisebeskrivelsen.
Mitt hovedsynspunkt er at det økonomiske systemet må oppfattes
som en effektiv normprodusent som eksporterer sine normsett til
de andre subsystemene. Dette fører med seg at det økonomiske
systemets rettferdighet kan være sterkere legitimert i opinionen
enn det politiske systemets rettferdighet. Lane (1986)4 finner at:
"The defense of capitalism in America is rooted in a preferance for the market’s justice of earned deserts over the
justices of equality and need associated with the polity"
(1986 s. 383).
Lane viser hvordan det økonomiske systemet legitimerer seg selv
i første rekke gjennom å fornekte at det kan stilles rettferdighetskrav til det:
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"It is the genius of the market to stimulate wants without
at the same time stimulating a sense of deserving more
than one gets" (1986 s. 384).
Det økonomiske systemet skaper en belønningsstruktur ut fra sin
indre logikk. Dette hierarkiet av belønninger er en "præpolitisk
determinant" for hierarkiet av sosial status innenfor det sosiokulturelle systemet. Imidlertid skaper ikke det økonomiske syste
met bare belønningsulikhet, det skaper også individuell variasjon
i selvaktelse. Della Fave (1980) og Stolte (1983) viser at de lavest
i belønningshierarkiet også har den laveste selvaktelsen. De
bebreider seg selv for sin lave belønning og godtar belønningsforskjellene med resignasjon. Dette eksempelet illustrerer at de
normene som skapes i det økonomiske systemet har sterkt gjen
nomslag i det sosiokulturelle systemet, og at psykologiske meka
nismer støtter opp om en del av disse normene. Normstrukturene
i det økonomiske systemet er i konflikt med sentrale verdier i
sosialdemokratisk og for den del sosialistisk, politikk.
I marxistisk og mye annen teori har perspektivet gjerne vært det
motsatte; gjennom sine erfaringer på arbeidsplassen har arbeider
klassen utviklet en solidaritet. Denne solidariteten har dannet
grunnlaget for danning av politiske partier og fagforeninger.
Lysgaard (1961) beskriver arbeiderkollektivet som et defensivt
uformelt fellesskap mellom arbeiderene. Kollektivet utvikler et
eget normsystem for å forsvare seg mot de "umettelige, ensidige
og ubønnhørlige" kravene som stilles dem. Fivesdal (1983) hevder
at arbeiderkollektivet er svekket i de årene som har gått siden
Lysgaard m. fl. gjennomførte sin studie (Fra midten av 1950tallet). Han ser utjamning av statusforskjeller og sentraliseringen
av lønnsforhandlingene som årsaker til denne utviklingen. Colbjørnsen m.fl.(1987 kap.3) beskriver et skille mellom tradisjonell
og institusjonell kapitalisme. Den tradisjonelle kapitalismen kjen
netegnes ved individuell og personelig ledelse med direkte makt
utøvelse overfor de ansatte. Den institusjonelle kapitalismen
kjennetegnes av anonyme eiere som styrer sine ansatte gjennom
motivasjons- belønningssystemer, utvikling av bedriftskultur osv.
Hierarkiene blir mer fingraderte, den interne mobiliteten høyere
og utbyttingen mindre synlig. Colbjørnsen viser empirisk at de
som føler at de deltar i beslutningene, har mulighet for opprykk
og aldri har deltatt i arbeidskonflikt, i mindre grad enn andre
identifiserer seg med arbeiderklassen. Det solidaritetsutviklende i
åpne arbeidskonflikter understrekes i Bergen Transportarbeiderforenings (1982) oppsummering av transportarbeiderstreiken:
"Det er i motstand og kamp at vi oppdager at kameratskap
og solidaritet ikke er døde begreper i norsk arbeidsliv".5
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Stadig færre har erfaringer fra slike åpne arbeidskonflikter.
Svekkingen av arbeiderkollektivet betyr at de prosessene som
legitimerer det økonomiske systemet og de økonomiske forskjel
lene, styrker seg, relativt sett.
En legitimasjonskrise betyr, dersom den ovenstående tolkingen er
riktig, et sterkere gjennomslag for konservative normer skapt i
det økonomiske systemet, i det sosiokulturelle systemet. Denne
tolkningen gjør det enklere å forstå hvordan en krise for regu
leringspolitikken fører til sterkere oppslutning om ytelsesorientering, karriere og konkurranse, stikk i strid med den motivasjonskrise Habermas beskriver. Habermas kommer til motsatt konklu
sjon fordi han ser den "kommunikative rasjonaliteten" som her
sker innen avgrensede grupper av intellektuelle, som en sterk
kraft innenfor det sosiokulturelle systemet.6
Dette perspektivet kan komplettere de teoriene som har pekt på
hvordan arbeidsløshet, svekking av arbeidsløshetstrygd, oppsig
elsesvern osv. svekker arbeiderklassen og sosialdemokratiets evne
til å føre politisk kamp. Esping-Andersen (1985 s.31) peker på at
sosialdemokratiets evne til å stoppe markedskreftenes individ
ualisering av arbeiderne og å institusjonalisere solidariteten
mellom arbeiderne er av helt avgjørende for å sikre oppslutning
om sosialdemokratiet. Når sosialdemokratiet ikke har politisk
kraft til å gjennomføre reformer som institusjonaliserer solidar
iteten eller økonomiske konjunkturer fjerner grunnlaget for
velferdspolitikken og full sysselsetting, taper sosialdemokratiet
arbeidervelgere. Disse blir passive eller støtter borgerlige partier.
Sosialdemokratiet som subkultur

Som nevnt i det ovenstående, inneholder det sosiokulturelle
systemet, slik Habermas beskriver det, en del subkulturer. Haber
mas nevner kunstnere, intellektuelle og grupper av unge som
subkulturelle grupper. I denne sammenhengen er det trolig mer
fruktbart å hevde at arbeiderklassekulturen er en subkultur innen
det sosiokulturelle systemet. Innenfor det politiske systemet er
arbeiderklassekulturen manifestert gjennom Arbeiderpartiet og
Landsorganisasjonen. Parkin (1967) hevder at arbeidere stemmer
konservativt når deres tilknytning til tradisjonelle arbeidermiljøer,
slik Young og Willimott (1957) har beskrevet dem, blir svekket.
Bare i slike skjermede arbeidermiljøer kan arbeiderklassekulturen
overleve. Parkin ser et arbeiderklassemedlems svakere identifika
sjon med arbeiderklassen, eventuelt identifikasjon med middel
klassen, som et direkte uttrykk for at tilknytningen til arbeid
ermiljøene forsvinner. Bjørklund og Hagtvet (1981) forklarer
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borgerliggjøringen av arbeiderklassen og høyrebølgen i Norge med
at denne "immuniserende subkulturen" brytes ned. At arbeider. kulturen er i ferd med & forsvinne i Norge tyder resultatene fra
den såkalte "Familieundersøkelsen" (Holter m.fl. 1978) og studier
av arbeiderstrøk i Bergen (Gullestad 1985) på. Svekkingen av
arbeiderkollektivet er derfor bare én side ved individualiseringen
av arbeiderklassen.
Parkin hevder at samfunnet er dominert av institusjoner som er
fiendtlig innstilt til arbeiderklassekulturen og sosialdemokratiet.
Denne subkulturen er derfor under et konstant press. Blant de
institusjonene han legger størst vekt på er privat eiendomsrett
generelt og spesielt privat næringsdrift. Dette er normative
strukturer innen det økonomiske systemet i Habermas’ modell.
Andre konservative institusjoner som kirken og universitetetene,
hører hjemme i det sosiokulturelle systemet.
Er DNA identisk med det politiske systemet ?

Veggeland setter likhetstegn mellom det politiske systemet og AP.
Dette er han nødt til å gjøre om Habermas systemmodell uten
videre skal brukes til å forklare APs problemer på slutten av
1970-tallet. Prezeworski, Ebbing og Mjøset setter også, i større
og mindre grad det samme likhetstegnet. Dette var forståelig før
valget i 1981 etter en sosialdemokratisk parlamentarisk dominans
det meste av etterkrigstida. Etter borgerlige valgseiere i 1981 og
1985 er det lettere å se utilstrekkeligheten ved dette.
Det er (minst) to grunner til at denne forenklingen bør nyan
seres. Den første er at den gir et overdrevet inntrykk av at
sosialdemokratiet kontrollerer samfunnsutviklingen. Stortings
flertall og regjeringsmakt er langt fra nok til styre samfunns
utviklingen. Det finnes andre veier til makt enn de som går
gjennom stemmeurnene. Rokkan (1966) spissformulerte det på
denne måten: "Votes count but resources decide." Rokkans poeng
er at de borgerlige velgerne fortsatt støtter entusiastisk opp om
det politiske systemet til tross for DNAs vedvarende regjerings
makt fordi deres interesser i det politiske systemet blir ivaretatt
gjennom organisasjonskanalen.
For det andre undervurderes de andre partienes involvering. Einar
Førde har til en viss grad rett når han hevder at vi alle er
sosialdemokrater. Hverken den rene høyreregjeringen eller tre
partiregjeringen gjorde noe realpolitisk forsøk på å kutte de nære
forbindelsene mellom det økonomiske og det politiske systemet. På
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symbolpla.net heiste imidlertid Høyre fra tid til annen den økono
miske liberalismens banner.7 Også de borgerlige partiene må
derfor finne seg i å bli identifisert med reguleringspolitikken til
en viss grad. Dette gjelder naturligvis først og fremst Senterpar
tiet (Overføringer til jordbruket) og Kristelig folkeparti (Høyt
nivå på de sosialstatlige ytelsene). Derfor straffes også borgerlige
regjeringer i valg når velgerne oppfatter at de ikke mestrer den
økonomiske situasjonen. Aardal og Listhaug (1986) viser at både
sosialdemokratiske og borgerlige regjeringer mister støtte når
regjeringen blir holdt ansvarlig for økende inflasjon og arbeids
løshet.
Likevel rammer nok tendenser til legitimeringskriser AP hardere
enn Høyre. Det er minst to årsaker til dette. For det første
rammes de gruppene Ap henter storparten av sine stemmer fra,
hardest når motkojunkturpolitikken blir utilstrekkelig for å dem
me opp for de økonomiske krisetendensene. Legitimitetskrisen
burde bli sterkest i de gruppene som sterkest merker nedgangen i
de "sosialstatlige ytelsene" og fall i personlig kjøpekaft. Dernest
har AP investert langt mer i reguleringspolitikken på symbol planet enn det Høyre har gjort. Brox (1981) har vist hvordan
Høyre i visse situasjoner velger å framstille seg som tilhengere av
økonomisk liberalisme og i andre situasjoner som tilhengere av
markedsreguleringer. Når reguleringspolitikken kommer i vansker
kan Høyre støtte seg til den sterke legitimeringen det økonomiske
systemet har skapt av seg selv. Høyre kan imidlertid neppe
markere markedsliberalismen sterkt uten å tape velgere i sentrum
(Se fig. 3a for illustrasjon).
Diskredittert marked og privat eiensomdrett

Modellen til Habermas, slik den er referert i det ovenstående,
skisserer samfunnssystemet etter at staten systematiserer sine
markedsreguleringer, etter at staten ble en "blandingsadministrasjon".8 Det kan være vanskelig å tidfeste en slik overgang
nøyaktig. Politisk ble blandingsadministrasjonen muliggjort av de
økonomiske depresjonene i mellomkrigstida. Storstreiken i 1921,
jernstreiken 1923-24 og streiken i 1927 ble skjellsettende opp
levelser for arbeiderklassen. I gjennomsnitt pr. år. gikk 1.500.000
arbeidsdaget tapt i streik på 1920-tallet (Furre 1971). På grunn
av de store sosiale og økonomiske ulikhetene, den sosiale striden
og de økonomiske krisene den skapte, kom den uregulerte kapi
talismen i politisk miskreditt. Da DNA kom til regjeringsmakten i
1935 var det som en mindretallsregjering med begrenset handle
frihet. Den fullt utbygde reguleringspolitikken kom først som en
fortsettelse av gjenreisingspolitikken etter krigen. Et nøyaktig
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tidsskille med hensyn på Habermas’ modell, er det derfor vansk
elig å finne. Grovt sett kan vi sette et skille ved andre verdens
krig.
En stor del av dagens norske befolkning opplevde økonomisk krise
og klassekonfrontasjon i mellomkrigstida. For denne delen av
befolkningen er det ikke først og fremst reguleringspolitikken
som er diskredittert, det er markedskreftene. For de som ikke
opplevde mellomkrigstida vil reguleringspolitikken langt fra ha en
like selvinnlysende begrunnelse.
Ulike generasjoner har ulik erfaringsbakgrunn. De mest grunn
leggende politiske sympatiene og antipatiene grunnlegges i et
individ mens det er mellom 15 og 25 år (Ulike forfattere bruker
noe forskjellige aldersintervall). Seinere i livet vil disse politiske
sympatiene og antipatiene ligge forholdsvis fast. Nye erfaringer
vil i stor grad bli tolket i lys av de eksisterende holdningene. De
født i perioden 1905 til 1930 vil først og fremst være preget av
mellomkrigserfåringer. De født etter 1940 vil være oppvokst med
reguleringspolitikken. Gruppen født 1930-40 utgjør en mellomgrup
pe, mens de født før 1905 hadde sine viktigste sosialiseringsår før
krisene og klassemobiliseringene i mellomkrigstida.9
Min påstand er at en stor del av generasjonen født 1905 til 1930
vil se med stor overbærenhet på vansker reguleringspolitikken
kommer opp i, siden deres erfaringer fra mellomkrigstida så
grundig har diskredittert det frie markedet. Etterkrigsgenerasjonen mangler denne erfaringen. Dette gjenspeiler seg i opp
slutningen om de to hovedmotstanderene i spørsmålet om reguler
ingspolitikken. Knutsen og Lafferty (1981) finner at oppslutningen
om DNA i 1964, 1969, 1974 og 1979 var klart høyere for de født
1905 til 1940 enn de født etter 1940. Høyre viser en nesten
perfekt motsatt tendens på de samme tidspunktene. Valen og
Aardal (1983) viser at det samme var tilfelle i 1981. I alle under
søkelsene er 1940 et skarpere skille i APs oppslutning enn i
Høyres.
En foreløpig oppsummering

Gjennom å gjennomgå og peke på noen av begrensningene i
Habermas’ modell framstår en del interessante problemstillinger.
Et hovedpoeng, den nære sammenhengen mellom det politiske
systemets legitimitet og dets styringsevne, står ved lag. Fra valg
til valg er det imidlertid den sittende regjering, ikke systemet
som helhet, som må legitimere seg gjennom sin evne til å fatte
rasjonelle beslutninger. Først på lengre sikt eller som en følge av
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vedvarende krisetendenser i det økonomiske systemet, vil legitimi
teten til hele det politiske systemet bli betydelig svekket.
Det økonomiske systemet er en sentral produsent og sender av
normer. Disse normene er langt mer i overensstemmelse med en
konservativ enn en sosialdemokratisk politikk. Disse normene gjør
seg sterkt gjeldende innenfor alle de tre systemene. Sosialdemo
kratiet kan derfor betraktes som en subkultur. Denne subkulturen
står stadig svakere i befolkningen. En legitimitetskrise for regu
leringspolitikken betyr at normene med opphav i det økonomiske
systemet styrker seg, relativt sett. Legitimitetskrisen kommer i
tillegg til oppsplittingstendenser i arbeiderklassen. Selv om både
sosialdemokratiske og borgerlige regjeringer straffes av velgerne
når det blir vanskelig å ta rasjonelle beslutninger overfor de
økonomiske krisetendensene, straffes trolig sosialdemokratiet mer
enn Høyre.
Habermas’ modell beskriver samfunnssystemet slik det var i Norge
etter ca. 1945. I de generasjonene som hadde sine viktigste
sosialiseringsår i mellomkrigstida, vil markedsreguleringspolitikken
være sterkt legitimert i erfaringene med økonomisk krise, store
inntektsforskjeller og manifeste klassemotsetninger.
Sosialdemokratiet vil ha sin sterkeste oppslutning blant de født
1905 til 1930.
Arbeiderklassens tallmessige tilbakegang

Et sentralt politisk dilemma for sosialdemokratiet som ikke fanges
inn av Habermas’ modell, er endring i klassestrukturen
Arbeiderklassen har hele tiden vært sosialdemokratiets viktigste
stemmereservoar. Samtidig har det lenge vært klart at arbeider
klassen ville forbli et mindretall i befolkningen. Prezeworski
(1981) hevder at arbeiderklassen i Norge maksimalt utgjorde 34,1
prosent av befolkningen og at dette toppunktet ble nådd allerede
rundt 1900. En videre definisjon av arbeiderklassen vil nok både
sette andelen høyere og hevde at toppunktet ble nådd seinere.
Poenget er imidlertid at det tidlig ble klart at sosialdemokratiet
ikke kunne vinne et flertall i valg, om det utelukkende skulle
basere seg på arbeiderklassestemmer. AP satset i første omgang
på den fattigste delen av befolkningen i utkantene. Under parolen
"By og land, hand i hand - Hele folket i arbeid", fikk partiet en
betydelig framgang ved valget i 1933 (40 % av stemmene mot 31
% i 1930). Imidlertid er også denne delen av befolkningen i
relativ tilbakegang, ikke minst som en følge av en landbruks
politikk sosialdemokratene selv har gitt sin velsignelse til. I
dagens situasjon er det først og fremst fra middelklassen AP må
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hente nye stemmer. Esping-Andersen (1985 s.322) understreker
hvor avgjørende dette er:
"The. present era can be viewed as a historical crossroads
similar to that of the 1930s. If the peasantry then held the
key to the social democratic future, today the white-collar
strata occupy that position."
En slik tenkemåte bygger på en såkalt demografisk modell. Et
partis oppslutning er summen av partiets støtte i ulike klasser.
Partiets støtte fra en klasse er produktet av partiets oppslutning
innen en klasse og denne klassens størrelse. Det er med andre
ord to forhold som kan variere, hvor mange mennesker som
tilhører hver enkelt klasse, og hvor stor oppslutning et parti har
i den aktuelle klassen. Dersom partienes oppslutning innen de
ulike klassene er konstant, eller nær konstant, vil endringen i
klassestrukturen automatisk føre til endring i styrkeforholdet
mellom partiene. Dersom klassestrukturen holder seg forholdsvis
konstant, kan oppslutningen bare økes gjennom at en øker sin
andel av stemmene innen en klasse.
Kelley m.fl. (1985) prøver motstridende hypoteser om hvordan
sosialdemokratene i England har forholdt seg til denne problem
stillingen. Innledningsvis bekrefter de empirisk at Labour har et
problem fordi den tradisjonelle arbeiderklassen er i tilbakegang
som andel av befolkningen. Av dette kan en avlede ulike hypo
teser. Den enkleste er at sosialdemokratiet vil tape oppslutning i
takt med at arbeiderklassen reduseres. En oppfølgende hypotese
hevder at sosialdemokratiet vil endre sin politikk for å fange opp
middelklassevelgere. Det betyr at den rene klasseappellen må
kraftig nedtones. Dersom dette lykkes fullt ut vil sosialdemo
kratiet ikke tape stemmer på grunn av endringen i klassestruk
turen. De empiriske resultatene tyder på at sosialdemokratene har
endret sin appell og økt sin oppslutning i middelklassen. Imidler
tid har ikke denne endringen i politisk budskap fullstendig kom
pensert for tapet som skyldes endring i klassestrukturen. Kelley
m.fl. peker på tre mulige grunner til det. For det første vil et
parti som beveger seg inn mot det politiske sentrum lett kunne
tape stemmer til fløypartier, for det andre kan partiets medlem
mer og støttespillere sette seg mot en politisk dreining og dermed
bremse den og for det tredje er det vanskelig å vinne nye vel
gere fordi disse i stor grad allerede har etablerte partilojaliteter.
Sosialdemokratiets dilemmaer i valg, 1957 til 1985

Arbeiderpartiet opplever nå flere paradokser skapt dels av den
historiske utviklingen og dels av partiet selv. Tallmaterialet fra
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det norske valgforskningsprogrammet gjør det mulig å sannsynliggjøre at disse dilemmaene eksisterer. Tre slike tilsynelatende
selvmotsigelser står fram som helt sentrale.
For det første har sosialdemokratiet vært arkitekt for en sammenfiltring av det økonomiske og politiske systemet som har
redusert det økonomiske systemets legitimeringsbehov og økt det
politiske systemets legitimeringsbehov. Fra ulike deler av det
økonomiske systemet reises det på en og samme til ønsker om
mindre markedsregulering og selektive støttetiltak. Konfliktene
mellom deler av det økonomiske systemet flyttes på denne måten
inn i det politiske systemet. Mens økonomien oppfattes som styrt
av naturlover, oppfatter opinionen at politikken styres av menne
sker. Dersom det økonomiske systemet kommer i krise og dermed
undergraver muligheten for rasjonelle reguleringstiltak, er det
reguleringspolitikken og ikke markedsideologien som kommer i
krise. Når behovet for reguleringer er størst, vil opinionens støtte
til reguleringspolitikken være minst.
For det andre er den økonomiske utviklingen i ferd med å føre
Norge ut av den situasjonen sosialdemokratiet har sprunget ut av.
DNAs viktigste velgergruppe, arbeiderklassen, utgjør en stadig
mindre del av befolkningen. Velstandsutviklingen og økende sosial
og geografisk mobilitet er også i ferd med å bryte ned den tradi
sjonelle arbeiderklassesubkulturen. DNA har selv vært med på å
forsere denne utviklingen av det norske samfunnet. For å vinne
et parlamentarisk flertall har DNA dempet sin klasseprofil for å
vinne innpass i _ middelklassen. Denne orienteringen mot middel
klassen har forsterket oppløsningen av arbeidersubkulturen og
redusert DNAs oppslutning i arbeiderklassen.
For det tredje er de generasjonene som opplevde mellomkrigstida
og på den bakgrunn trofast har støttet reguleringspolitikken og
velferdsstaten, i ferd med å bli gamle. I stadig økende antall er
de i ferd med å bli avhengige av velferdsstatens ytelser. Deres
antall er i seg av valgtaktisk betydning for DNA. En reduksjon
av velferdsgodene vil ikke bli forstått i denne gruppen. Samtidig
trenger DNA sårt til større oppslutning blant ungdommen. Denne
gruppen er i liten grad å finne blant velferdsstatens klienter og
har heller ikke mellomkrigsgenerasjonens erfaring å bygge på.
Legitimering av det politiske systemet og reguleringspolitikken

La oss innledningsvis vurdere gehalten i et sentral premiss i den
ovenstående argumentasjonen. Flere av resonnementene bygger på
en påstand om at det politiske systemet og den sittende regjering
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må legitimere seg gjennom å framskaffe sosialstatlige ytelser og
et høyt varekonsum til befolkningen. Dersom dette er riktig, må
en kunne forvente at den sittende regjering vil prøve å øke
kjøpekraften umiddelbart før valgene, for deretter å stramme inn
på konsumet etter valg. Gjølberg (1981) har undersøkt denne på
standen for stortingsvalgene 1949 til 1977 gjennom å sammenlikne
prosentvis vekst i privat konsum og bruttoinvesteringer i boliger
med prosentvis oppslutning om regjeringen ved valgene. Resultatet
viser Gjølberg i følgende figur:10
• -

PROSENTVIS VEKST I FORHOLD TIL ARET FØR I
(PRIVAT KONSUM ♦ BRUTTOINVESTERINGER I BOLIGER)

(*k*U tl) venstre)

1949-65 A 1977:

ARBEIDERPARTIETS OPPSLUTNING

1969

:

OPPSLUTNINGER OM HOVNE ♦ KR.F. ♦ VENSTRE ♦ Sp.

1973

:

UTELATT

Figur 2. Økonomiske konjunkturer og velgeroppslutning. Etter
Gjølberg (1981:227).
Som det framgår av figuren er 1973-valget utelatt. Det skyldes de
spesielle forholdene i forbindelse med EF-striden. Valget i 1965 er
interessant fordi det førte til regjeringsskifte. Som en ser ble
ikke det private konsumet særlig økt før dette valget.11 Økono
miske analyser (SSB 1986, nr.l) viser at det private konsumet
økte ubetydelig gjennom året 1981. Fra september 1984 til sep
tember 1985 øker det private konsumet med ca. 8 %. Listhaug
(1986) peker på at regeringspartiene satset på den økonomiske
framgangen som sitt viktigste argument i valgkampen før stor
tingsvalget 1985. Også stortingsvalgene i 1981 og 1985 ser derfor
ut til å falle inn i mønsteret.
En mer kritisk test av resonnementet vil det være å vise at
reguleringspolitikken kommer i økende miskreditt når det politiske
systemet ikke lenger finner rasjonelle beslutninger som kan
avhjelpe tendensene til økonomisk krise. Dette er på ingen måte
selvsagt, en kunne også tenke seg at mange ville kreve sterkere
reguleringer og mer effektive tiltak fra det offentlige. Trolig vil
opinionsutviklingen i tabell 2 være nettoresulatet av motstridende
utviklingstendenser i opinionen.
129

For å belyse dette trenger vi både en oversikt over den økonom
iske utviklingen og en tidsserie av spørsmålet om synet på øko
nomiske reguleringer. Den følgende tabellen gir en oversikt over
noen sentrale trekk ved den økonomiske utviklingen etter 1966.
Det er lagt vekt på den siden ved den økonomiske utviklingen
befolkningen føler mest direkte.
Tabell 1. Arbeidsløshet, lønnsvekst og prisstigning mellom 1966 og
1985. Gjennomsnitt pr. år. Prosent.
1966-1969
1970-1973
1974-1977
1978-1981
1982-1984
1985

Arbeidsløshet
1.8
1.6
1.8
1.9
3.1
2.5

Lønnsvekst
8.1
11.0
16.0
7.8
8.6
8.0

Inflasjon
3.6
7.9
9.8
9.3
8.7
5.7

Kilde: Statistisk sentralbyrå: Økonomisk utsyn 1984 og 1985.

Tallene for 1985 er bare basert på dette ene året. Det kan også
være nyanseforskjeller i beregningsmåte mellom 1985 tallene og
de øvrige tallene.
Tabell 1 viser at spesielt årene 1974 til 1977 var gode år for
mange arbeidstakere. Arbeidsløsheten var lav og selv om infla
sjonen var høy, var lønnsveksten klart høyere. Situasjonen er
nesten den samme i den forutgående åtteårsperioden, men differ
ansen mellom lønnsvekst og inflasjon er noe mindre i denne peri
oden. Årene 1978 til 1981 tegner et helt annet bilde. Inflasjonen
er klart høyere enn lønnsveksten. Mot slutten av denne perioden
økte også arbeidsløsheten betydelig. (Tallet på arbeidsledige steg
jamt fra inngangen til 1980). Det høyeste nivået på arbeidsløs
heten ble nådd i 1983. Tallene fra 1985 viser at arbeidsløsheten
er på vei ned og reallønnsveksten er på vei opp.
Den følgende tabellen (tabell 2) viser svarfordelingen på tre ulike
spørsmål om reguleringspolitikken i de tre årene. Formuleringene
av spørsmålene er gitt i tabellen. Forventningen på bakgrunn av
den økonomiske utviklingen, er at motstanden mot økonomiske
reguleringer vil øke mellom 1977 og 1981 for deretter å avta noe
igjen mellom 1981 og 1985. Støtten til økonomiske reguleringer vil
være noe svakere i 1985 enn i 1977. Tabellen bekrefter påstanden
om at reguleringspolitikken sto svakere i 1981 enn både i 1977 og
i 1985. Andelen som støtter reguleringspolitikken er mindre i 1985
enn i 1977. Prosentdifferansene er imidlertid små. Selv om resul130

tåtene går i riktig retning er dette ingen sterk støtte til hypo
tesen.
Tabell 2. Holdning til det offentliges regulering av det private
næringslivet i 1977, 1981 og 1985. "Både og"-gruppen er eksklu
dert fra tabellen. Prosent.
1977 1981 1985
- Prosent "Meget" og "Ganske" mot "Forslaget
om å redusere den statlige kontrollen over
privat næringsdrift" .........................
De "Meget" og "Ganske" for forslaget........

35
41

31
50

33
46

- Prosent "Helt" og "Nokså enig" i utsagnet
"Full sysselsetting kan lettere trygges hvis
staten får mer innflytelse over bankenes og
bedriftenes virksomhet"......................
De "Helt" eller "Nokså uenig" i utsagnet ...

34
58

33
62

33
59

- Prosent "Meget" og "Ganske" for å
"Sosialisere store og viktige bedrifter"....
De "Mejret" oz "Ganske" imot forslaget......

26
52

23
58

25
58

En legger også merke til at reguleringsstandpunktet er i klart
mindretall på alle tre spørsmål på alle tre tidspunkt. Dette støtter
Habermas’ påstand om et vedvarende legitimitetsunderskudd.
Politiske generasjoner

En mulig forklaring på de små utslagene i tabell 2 er at ulike
generasjoner vurderer reguleringspolitikken ut fra ulike forut
setninger. Den generasjonen som gjennomgikk sin viktigste poli
tiske sosialisering i mellomkrigstida vil i langt mindre grad enn
etterkrigsgenerasjonen, gå fra reguleringspolitikken selv i økono
misk vanskelige tider. Gjennom å undersøke dette nærmere vil vi
også få et inntrykk av om Habermas’ modell først og fremst må
gjelde etterkrigsgenerasjonen, slik jeg har hevdet. Tabell 3 er
basert på de samme tre spørsmålene som den foregående. Påstan
den er altså at det først og fremst er i etterkrigsgenerasjonen at
reguleringspolitikken mister oppslutning i 1981. De født før 1905
og etter 1950 er utelatt.12
Tabellen bekrefter påstanden om at en langt støtte andel av
gruppen født 1936 til 1950 gikk over til et reguleringsfiendtlig
standpunkt mellom 1977 og 1981 enn av de født 1905 til 1935. En
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merker seg også at reguleringsfiendtligheten i den yngste genera
sjonen i 1985 holder seg godt over 1977-nivået. Dette kan tyde
på at reguleringsfiendtligheten i denne generasjonen vedvarer. Det
betyr i såfall at forskjellen mellom disse to generasjonene i syn
på reguleringspolitikken økte som en følge av de økonomiske
vanskene.
Tabell 3. Opinionsbalanse : Prosent reguleringsfiendtlige - prosent
reguleringsvennlige i generasjonene født 1905-1935 og 1936-1950
ved valgene i 1977, 1981 og 1985. Differansene er basert på N>728
for alle differanser.

Spørsmål:
Generasjon:
Reduksjon av statlig kontroll
1905-1985:
med privat næringsvirksomhet: 1936-1950:

Ar for undersøkelse
1977 1981 1985
7
17
9
9
26
16

Offentlig kontroll for å
trygge sysselsettingen:

1905-1935:
1936-1950:

22
33

25
42

11
39

Sosialisere store og viktige
bedrifter:

1905-1935:
1936-1950:

28
28

33
45

31
44

Resultatet bekrefter også at den modifiserte versjonen av Haber
mas’ modell er mer relevant for å forklare utviklingen blant dem
som er født 1935 til 1950 enn dem født 1905 til 1935.
Er det økonomiske systemet en viktig normsender?

Det er en meget omfattende og krevende oppgave å beskrive det
økonomiske systemet som normprodusent og normeksportør. Innen
grensene av denne artikkelen er det vanskeligere å gjøre mer enn
og illustrere poenget.
Dersom det er slik at det økonomiske systemet skaper og eks
porterer normer, må en kunne registrere en divergens mellom
normer skapt andre steder i samfunnet og normene skapt innen
det økonomiske systemet (Forutsatt at det ikke er de samme
normene som produseres). Vurdering av hvor rettferdig ulikhet er
i en konkret situasjon, vil variere med hvor nær det økonomiske
systemet denne situasjonen er. På det helt generelle planet vil
mange hevde at sterkere økonomisk utjamning er ønskelig. En del
av de samme menneskene vil imidlertid uten videre godta at
forskjell i kvalifikasjoner må føre til betydelige inntektsfor
skjeller. Den første problemstillingen står fjernt fra det økono
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miske systemet, den andre preger belønningssystemene i det
økonomiske systemet.
I "Undersøkelsen om arbeid, velferd og likestilling"13 fra 1980 ble
det stilt en serie spørsmål om holdning til økonomisk og sosial
ulikhet. En del av disse spørsmålene er formet som en diskusjon
mellom to personer. Respondenten blir bedt om å si seg mest enig
med utsagnene til person A eller B. Det første av de tre spørs
målene som refereres her beskriver en problemstilling først og
fremst fra den generelle politiske debatten. Det andre spørsmålet
setter et utsagn om at ønsket om å få det bedre enn andre er en
nødvendig arbeidsmotivasjon opp mot et utsagn om at følelsen av
å yte sitt beste er en tilstrekkelig arbeidsmotivasjon. Det første
utsagnet er hentet fra normstrukturen innen det økonomiske
systemet, det andre utsagnet frikopler belønning fra ytelse. En
slik frikopling er typisk for en sosialistisk solidaritetstankegangen
og stammer fra det sosiokulturelle systemet og sekundært fra det
politiske systemet. Det siste spørsmålet beskriver en motsetning
om lønnsulikhet innen det økonomiske systemet.
Tabell 4. Rettferdiggjøring av økonomiske forskjeller i tre ulike
situasjoner. Fra undersøkelsen om arbeid, velferd og likestilling,
1980. (N > 850). Prosent som støtter henholdsvis A og B.
A Her i Norge er vi kommer så langt i redusere
økonomiske forskjeller som det er ønskelig å gå.......
B Forskjellene i folks økonomiske evne er fortsatt
så store at myndighetene må se det som en hoved
oppgave å minske dem......................................
A Det er ikke mulig å skape større likhet i folks
lønninger uten at det går ut over innsatsviljen
til den enkelte...........................................
B Følelsen av å yte sitt beste er viktigere for den
enkeltes arbeidsinnsats enn å tjene mer penger enn
andre........................................................
A Den som skaffer seg lang utdanning og tar på seg en
ansvarsfull jobb bør bli ekstra godt betalt for det ....
B God utdanning og en høy stilling er belønning god
nok, og forskjellene i lønn mellom yrker kan godt
reduseres betraktelig.....................................

38

62

48

52

66

32

Tabellen viser at et flertall på mer enn 60 % for økonomisk
utjamning på det første spørsmålet blir redusert til et mindretall
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på 32 % på det siste spørsmålet. Generelle egalitære holdninger
smuldrer opp når konteksten flytter fra det politiske til det
økonomiske systemet. Resultatet støtter påstanden om at det
økonomiske systemet har sin egen sterke normative struktur.
Det neste spørsmålet er naturligvis om gjennomslagskraften til
normer skapt i det økonomiske systemet øker når det økonomiske
systemets krisetendenser forplanter seg til det politiske systemet
og skaper en legitimitetskrise. Resultatene i tabell 2 og 3 kan
tolkes som støtte til dette synet. Det er imidlertid en mer direkte
operasjonalisering å undersøke om krisetendensene i det økono
miske systemet fører til sterkere gjennomslag for det økonomiske
systemets ytelsesorientering. Dersom det forholder seg slik, vil vi
forvente at det egalitære standpunktet, f.eks i det første av de
tre spørsmålene over, vil tåpe i oppslutning i tider med økono
miske problemer.
Ut fra den økonomiske utviklingen (Se tabell 1) vil vi forvente at
de egalitære normene styrker seg fram til 1977 for deretter å gå
kraftig tilbake i perioden 1977 til 1983. Etter dette styrker de
egalitære normene seg igjen.
Dessverre er ikke den tilgjengelige tidsserien av spørsmål om
holdning til økonomisk utjamning så god som ønskelig. Den om
fatter heller ikke så mange tidspunkt som ønskelig.14 Ulikheten i
formulering av spørsmålene er såpass stor, at den følgende ta
bellen må tolkes med stor forsiktighet. Spørsmålet i 1977 trekker
inn arbeidsforhold i tillegg til inntekt. Dette har trolig gitt flere
respondenter mulighet til å si seg enig i utsagnet. Formatet på
spørsmålene gjør at sammenlikbarheten er best mellom 1980 og
1981 og dernest mellom 1969 og 1977.
Tabell 5. Holdning til generell økonomisk utjamning i 1969, 1977,
1980 og 1981.

For økonomisk utjamning
Mot økonomisk utjamning
Sum:
m=j

1969
83
17
100
(14291

1977
93
7
100
risisi

1980
62
38
100
(888)

1981
50
50
100
f1345)

Til tross for problemene med sammenliknbarheten, virker det
velbegrunnet å hevde at viljen til økonomisk utjamning ble kraf
tig redusert mellom 1977 og 1981. Reduksjonen er dramatisk.
Forskjellen bare mellom 1980 og 1981 indikerer at endringen har
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skjedd raskt.15 Tabellen synes å styrke argumentasjonen om at
normer skapt i det økonomiske systemet vinner sterkere innpass i
økonomisk trange tider.
Tallmessig, kulturell og politisk tilbakegang

Middelklassen utgjør en stadig større del av befolkningen, mens
de tre andre klassene er i tilbakegang. Et parti som ved flere
påfølgende valg oppnår den samme andel av middelklassestemmene
vil med andre ord øke sin totale oppslutning, dersom det ikke
taper tilsvarende mange stemmer i andre klasser. For et parti
med ambisjoner om å vinne regjeringsflertall alene, er det nød
vendig med en betydelig oppslutning innen middelklassen,16 siden
arbeiderklassen alene utgjør et for lite stemmegrunnlag.
Tabell 6. Endring i oppslutning om DNA i ulike klasser mellom
1957 og 1985. Prosent DNA-stemmer innen hver av klassene på
hvert tidspunkt. Fra det norske valgforskningsprogrammet.
1957 1965
Borger- og
småborgerskap
Middelklasse
Arbeiderklasse
Selveiende bønder

35
40
76
28

26
35
67
12

1969

1973

1977

1981

1985

31
36
68
16

25
31
57
5

23
33
64
10

21
28
57
22

14
30
57
19

Det framgår av tabellen DNA har omlag like stor andel av middelklassevelgerene i perioden 1973 til 1983. Det betyr at DNA har
vunnet nye stemmer totalt, gjennom middelklassens vekst. Etter
1973 har DNA økt sin oppslutning blant selveiende bønder, etter
at denne gruppen nesten fullstendig vendte partiet ryggen i
forbindelse med EF-kampen. Gruppen av selveiende bønder er
imidlertid liten og i tilbakegang. Derfor betyr denne veksten
mindre for DNA i det lange løp. Esping-Andersen (1985 s.226)
hevder at DNAs problem på hele 1970-tallet var å løsrive seg fra
bindingen til sine gamle allierte i primærnæringene for å bygge
en allianse med den nye middelklassen. Tabellen viser at dette
problemet fortsatt er tilstede i 1985.
Støtten til DNA i arbeiderklassen reduseres med 19 % i den
perioden tabellen omfatter. Dette er et betydelig tap. Tabellen
viser et nettotap. Fordi DNA taper stemmer i arbeiderklassen og
arbeiderklassen er i tallmessig tilbakegang, er tapet i befolkn
ingen som helhet større enn tabellen gir inntrykk av. Alvoret av
denne utviklingen understrekes av at DNA har støtte av et fler135

tall bare innen arbeiderklassen. Et foreløpig bunnpunkt for opp
slutningen om DNA i arbeiderklassen nås i 1973. Med unntak av
perioden 1973 til 1977 går arbeideroppslutningen om DNA klart
tilbake i DNAs regjeringsperioder. Mellom 1965 og 1969 og mellom
1981 og 1985 forblir arbeiderklassestøtten til DNA uforandret. I
disse to periodene satt borgerlige regjeringer uavbrutt. Perioden
1969 til 1973 er vanskelig å vurdere på grunn av regjeringsskifter
både i 1971 og 1972. Utslagsgivende for resultatet i tabellen er
det nok at DNA satt med regjeringsmakten det siste året før
folkeavstemningen.
Utviklingen i tabellen ovenfor viser hvordan DNA har vunnet
noen stemmer gjennom middelklassens vekst og har tapt flere
stemmer gjennom redusert støtte blant arbeidervelgere og gjen
nom at arbeiderklassen utgjør en stadig mindre del av befolk
ningen. Dette har endret sammensetningen av DNAs velgermasse:
Tabell 7. Endring i sammensetning av DNAs velgermasse mellom
1957 og 1985, fra det norske valgforskningsprogrammet. Prosent.
1957 1965 1969
Borger- og
småborgerskap
7
7
4
Middelklasse
16
22
24
Arbeiderklasse
70
68
68
Selveiende bønder
7
3
4
åum
100 100
100
f6351 16791 -tiZg)
£n=)

1973

1977

7
28
63
2
100
f3391

5
4
3
26
32
35
68
61
59
1
3
3
100
100
100
16331 JiZZL 16441

1981

1985

Middelklassen utgjør en økende andel av DNAs velgermasse.
Andelen er mer enn fordoblet mellom 1957 og 1985. Den politiske
betydningen av middelklassevelgerne for DNA er imidlertid mange
doblet i den samme perioden. Kampen om middelklassevelgerne
gjør det nødvendig å ta store hensyn til denne gruppens interes
ser og politiske standpunkter. Siden opinionens inntrykk av et
politisk parti endrer seg langsomt, må partiene som slåss om
middelklassevelgerne, bruke kraftige virkemidler for å endre
opinionens inntrykk av dem. Dersom middelklassens politiske
tyngdepunkt er mer konservativt enn arbeiderklassens, må dette
bety en dreining mot det politiske sentrum av arbeiderpartiets
politikk. På grunn av den tradisjonelt sterke bindingen mellom
DNA og arbeiderklassen må partiet legge seg tydelig mot det
politiske sentrum for å overvinne den utbredte skepsisen i mid
delklassen. Figur 3b bekrefter at middelklassen gjennomsnittlig er
mer høyreorientert enn arbeiderklassen.17 Det er imidlertid grunn
til å tro at middelklassen i offentlig sektor er mer venstreorien
tert enn middelklassen i privat sektor.
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~~

DNA-velgeres plassering av DNA

---------- DNA-velgeres egenplassering
H-velgeres plassering av H.
—......... H-velgeres egenplassering

Figur 3a. Egenplassering og plassering av DNA for DNA-velgere
på venstre-høyre skalaen vist sammen med egenplassering og
plassering av Høyre for Høyre-velgere på samme skala. Tall fra
valgundersøkelsen 1985.

ARBEIDERKLASSEN

MIDDELKLASSEN

Figur 3b. Egenplassering på venstre-høyreskalaen for arbeiderog middelklassen separat.
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ARBEIDERKLASSEN
_________

MIDDELKLASSEN PRIV.SEKTOR

........

MIDDELKLASSEN OFF. SEKTOR

Figur 3c. Egenplassering på venstre-høyreskalaen for arbeider
klassen, middelklassen i privat og middelklassen i offentlig sektor
separat.
Dette inntrykket bekreftes i figur 3c. Figuren viser imidlertid at
middelklassen i offentlig sektor er svært spredt langs høyre-venstredimensjonen. Figuren skjuler imidlertid kvalitative forskjeller
i radikalismen til arbeiderklassens og middelklassen i offentlig
sektor. Knutsen (1986) finner i en sammenlikning av de politiske
verdiene i arbeiderklassen og middelklassen henholdsvis i privat
og offentlig sektor, at arbeiderklassen og middelklassen i offent
lig sektor står lengst fra hverandre på flere verdidimensjoner.
Det gjelder økonomisk vekst versus naturvern, autoritetstro
versus et deltakerideal,18 økonomiske overføringer til bøndene og
vilje til å bidra fra egen lomme til et høyt offentlig forbruk. I
tillegg er arbeiderklassen betydelig mer positiv til økonomisk
utjamning og økt medbestemmelse for de ansatte på arbeids
plassene enn middelklassen i offentlig sektor. Denne delen av
middelklassen er i sin tur mer positivt innstilt både til generelle
og økonomiske offentlige reguleringer enn arbeiderklassen. Den
politiske avstanden mellom arbeiderklassen og middelklassen i
offentlig sektor er derfor større enn figur 3c gir inntrykk av.
Figur 3b og 3c bekrefter at middelklassen, spesielt i privat sek
tor, fortsatt er politisk noen mer konservativ enn arbeiderklas
sen.19 Det betyr at DNA vanskelig kan opprettholde en sterk
appell til arbeiderklassen basert på arbeiderkulturens symboler
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samtidig med at en søker å vinne middelklassevelgere i sentrum.
Dette problemet blir ikke mindre ved de kvalitative forskjellene i
arbeiderklasseradikalismen og radikalismen blant middelklassen i
offentlig sektor. Partiene har vanskelig for å kvitte seg med
etablerte oppfatninger om dem. Dette kommer til uttrykk i figur
3a, der vi ser at både DNA- og Høyrevelgerne har en tendens til
å oppfatte seg som mer sentrumsorienterte enn de oppfatter
partiene de stemmer på. For DNA betyr dette at appellen om
solidaritet og samhold innad i arbeiderklassen og motsetningen
mellom arbeiderklassen og middelklassen må nedtones i det poli
tiske budskapet. Spørsmålet er om DNA på denne måten bidrar til
å demobilisere arbeiderklassen.
Dersom arbeiderklassekulturen er en subkultur i tilbakegang må vi
kunne registrere at identifikasjonen med arbeiderklassen20 går
mer tilbake enn arbeiderklassens andel av befolkningen går til
bake. Bjørklund og Hagtvet (1981) anfører flere hyppig nevnte
årsaker til at arbeiderklassekulturen er i tilbakegang. Med den
økende velstanden har arbeiderklassen lagt seg til en livsstil som
er mer lik middelklassens livsstil. Det økonomiske skillene er med
andre ord mindre synlige enn tidligere. Dessuten har den økonom
iske veksten gjort den politiske striden mindre bitter gjennom at
det den ene parten vinner ikke nødvendigvis må oppfattes som et
tap for den andre. En overskrider med andre ord null-sum spillets
tvangssituasjon. Landsorganisasjonen er ikke like nær politisk
knyttet til AP som tidligere. Borgerlige velgere som også er
medlemmer av LO blir ikke utsatt for den samme påvirkningen og
presset som tidligere. Viktige normsendere som massemedia og
skole, har skapt en mer homogen kultur. Folk har blitt "likere" i
Bjørklund og Hagtvets språkbruk. En kunne kanskje like godt si
at skolen og media formidler et verdigrunnlag forskjellig fra og
direkte i strid med arbeiderklassekulturen. Arbeidersolidariteten
kan oppfattes som en påtvunget solidaritet. Sosiale og økonomiske
vansker gjorde det nødvendig å holde sammen og å yte hjelp når
uhellet var ute. De velferdsstatlige støtteordningene har i stor
grad redusert nødvendigheten av en slik solidaritet.
Przeworski peker på en annen mulig årsak til at klasseidenti
fikasjonen er på retur. Når sosialdemokratiet søker å utvide
velgergrunnlaget ut over arbeiderklassen, må den tradisjonelle
konflikten mellom arbeid og kapital nedtones:
"Nedtoningen av konfliktens betydning påvirker i sin tur
arbeiderne. Når klasseidentifikasjonen blir mindre fram
tredende, mister sosialistpartiene sin unike appell til arbei
derne. Sosialdemokratiske partier er ikke lenger kvalitativt
forskjellige fra andre partier. Klasseloyaliteten preger ikke
lenger arbeidernes selvbevissthet" (1981:20).
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Martinussen (1981 og 1982) har vist at det er den bevisste arbei
derklassen som er velferdsstatens sikreste støttespillere. Robinson
og Bell (1978) har vist at klasseidentifikasjon har en sentral
betydning for om en gitt fordeling av goder oppfattes som rett
ferdig eller ikke. Mer generelt har Sniderman og Broady (1977)
funnet at når problemer oppfattes som kollektive, d.v.s. problemer
individer oppfatter at de deler med andre i samme situasjon, vil
en også lete etter årsaken til problemene utenfor seg selv. Om
individet oppfatter et problem som rent individuelt vil det også
legge skylden for problemene på seg selv. Den første måten å
oppfatte problemene på skaper politisk aktivitet, den andre måten
selvbebreidelse og redusert selvaktelse. En svekkelse av identi
fikasjonen med arbeiderklassen er derfor også en svekkelse av
sosialdemokratiets holdningsmessige grunnlag.
Przeworski og Sprague (1986 kap.3) finner empirisk støtte for at
det er en tendens til at økt oppslutning om sosialdemokratiet i
middelklassen fører til svakere støtte fra arbeidervelgere. Dette
er imidlertid ikke en kritisk test av kjernen i hypotesen; at
sosialdemokratiet gjennom sin politikk svekker klasseidentifik
asjonen i arbeiderklassen og dermed borgerliggjør arbeiderklassen
politisk.
Esping-Andersen (1985) argumenterer mot Przeworski. Gjennom
oppbygging av offentlige velferdsgoder og konjunkturdempende
tiltak oppheves null-sum spillet. Økt velferd for arbeiderklassen
behøver ikke bety redusert velferd for andre klasser. Med staten
som redskap kan derfor sosialdemokratiet gjennom politiske
vedtak legge grunnlaget for en allianse mellom arbeiderklassen og
andre grupper av lønnstakere. Det er når sosialdemokratiet ikke
har politisk styrke eller økonomiske ressurser til å holde et høyt
nivå på velferdsytelsene, at oppslutningen svikter (Korpi 1983
kap.9, Esping-Andersen 1985 kap.8). Derfor er det heller ikke slik
at sosialdemokratiet med nødvendighet må endre sitt ideologiske
budskap (Korpi 1983 s.107, Esping-Andersen 1985 s.36). Det so
sialdemokratiet ikke kan tillate seg, er en politikk som splitter
arbeiderklassen og dens mulige allierte.21
Dersom Przeworski har rett, må en forvente en jevn nedgang i
arbeiderklassens klasseidentifikasjon. Det må også være rimelig å
forvente at klasseidentifikasjonen går sterkest tilbake når sosial
demokratiet sitter med regjeringsmakten. I opposisjon kan sosial
demokratiet, gjennom å spille på symboler i arbeiderkulturen,
beholde støtten fra arbeiderklassen samtidig med at en søker å
vinne større oppslutning i middelklassen. Korpi og Esping-Ander
sen vil avvise at det eksisterer en slik sammenheng.
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Valgundersøkelsene gir oss en mulighet til å undersøke dette
nærmere:
Tabell 8. Endring i arbeiderklassens klasseidentifikasjon 195722 til
1985. Tall fra det norske valgforskningsprogrammet. Prosent.

Bevisst arbeiderkl.
Passiv arbeiderkl.
Ingen klasseident.
Passiv middelklasse
Bevisst middelklasse
Sum :
QL=)

1957 1965
75
54
20
12
11
7
7
14
100
100
-(77-S.l- 18031

1969
54
21
10
8
7
100
(782)

1973
57
16
9
6
12
100

1977
46
25
11
9
10
101

1981
37
30
10
14
9
100
(780) ■(812)

1985
34
30
15
15
6
100
(817)

(Pensjonister og trygdede er om mulig gruppert etter tidligere yrke, hjemme
værende uten tidligere yrke er om mulig, gruppert etter ektefelles yrke).

Tabellen viser at klasseidentifikasjonen i arbeiderklassen var
meget stabil i perioden 1957 til 1973. Mellom 1973 og 1985 ser vi
hvordan det skjer en reduksjon i den "bevisste" arbeiderklassen
på hele 23 %. Riktignok øker den "passive" arbeiderklassen med
14 prosent i den samme perioden, men dette oppveier ikke tapet
hverken kvantitativt eller kvalitativt. Endringen er absolutt mest
dramatisk mellom 1973 og 1981. I periodene med borgerlig regje
ring har andelen med bevisst arbeiderklasseidentifikasjon innen
arbeiderklassen ikke gått tilbake, om en regner prosentvis endring
pr. år. Andelen med bevisst arbeiderklasseidentifikasjon innen
arbeiderklassen gikk tilbake med ca. 2 % pr. år i periodene med
sosialdemokratisk regjering. Hele denne nedgangen koirimer mellom
1973 og 1981. Dette må oppfattes som en støtte til hypotesen om
at sosialdemokratiet demobiliserer arbeiderklassen. Imidlertid bør
hypotesen begrenses til å hevde at sosialdemokratiet med regje
ringsansvar demobiliserer arbeiderklassen. Nedgangen i klasseiden
tifikasjon ser ikke ut til å være knyttet direkte til den økono
miske utviklingen. Klasseidentifikasjonen går tilbake både i vekst
perioden 1973-77 og innstrammingsperioden 1977-81 (Se tabell 1).
Przeworski og Sprague (1986 s. 167-179) peker på at fagbevegelsen
kan spille en sentral rolle i å vedlikeholde klasseidentifikasjonen
når arbeiderklassens parti(er) i stadig sterkere grad prøver å
appellere til middelklassevelgere. Forutsetningen er en samlet fag
bevegelse med høy organisasjonsgrad. Dette kan være en forkla
ring på at klasseidentifikasjonen ikke går mer tilbake enn den
gjør.
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Så langt er resultatene en betinget støtte til Przeworskis hypo
tese. Foreløpig har vi sett at arbeiderklassekulturen, operasjonalisert som identifikasjon med arbeiderklassen, er i tilbakegang
(Tabell 8). Vi har imidlertid ikke undersøkt selve påstanden, at
svekket klasseidentifikasjonen er hovedårsaken til at arbeidere i
mindre grad enn tidligere stemmer på DNA.
Når vi skal gå videre med å prøve ut denne hypotesen er det
nødvendig å skille mellom:
- samvariasjon mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderklassens støtte til DNA på ulike tidspunkt, og
- svekket klasseidentifikasjon som årsak til at arbeidere stemmer
på andre partier enn DNA.
Samvariasjonen mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderstøtte til DNA vil bli svekket som en følge av at (i)
klasseidentifikasjonen i arbeiderklassen svekkes, men arbeidere
fortsetter å stemme DNA, eller (ii) at arbeidere med klasse
identifikasjon stemmer andre partier enn DNA. Kombinasjonen av
disse to prosessene vil naturligvis også svekke samvariasjonen.
Przeworski beskriver en annen prosess. Arbeidere med klasse
identifikasjon stemmer DNA. Når denne klasseidentifikasjonen
forsvinner vil arbeiderne stemme borgerlig. Dette vil ikke svekke
samvariasjonen mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderklassens støtte til DNA. Den sterkeste støtten til Prze
worskis hypotese vil være om en kan vise at samvariasjonen
mellom arbeiderklassens klasseidentifikasjon og DNA støtte er
omlag den samme ved alle valg og at en samtidig kan vise at de
arbeiderne som forlater DNA har klart svakere klasseidentifik
asjon enn de som forblir lojale.
Når en skal undersøke om samvariasjonen mellom klasseidentifika
sjon i arbeiderklassen og arbeiderstøtte til DNA holder seg uendret fra valg til valg kan en velge mellom to ulike analyse
nivåer, enten elektoratet som helhet, eller arbeiderklassen sepa
rat. Przeworskis hypotese beskriver en prosess innen arbeider
klassen. Den videre analysen er derfor avgrenset til endringer
innen arbeiderklassen. Det betyr at resultatene i tabell 9 ikke blir
påvirket av arbeiderklassens relative tilbakegang. La oss først
undersøke om samvariasjonen inne arbeiderklassen og arbeider
støtte til DNA holder seg forholdsvis konstant fra valg til valg,
uttrykt ved et standardisert mål for samvariasjon:
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Tabell 9. Samvariasjon mellom klasseidentifikasjon og støtte DNA
innen arbeiderklassen ved ulike valg. Pearsons korrelasjon,23
Valffår:

1957
0.31

1965
0.32

1969
0.44

1973
0.23

1977
0.30

1981
0.47

1985
0.38

Resultatet viser med tydelighet at det er en grov forenkling å
hevde at alle arbeidere med klasseidentifikasjon stemmer DNA og
at alle arbeidere uten klasseidentifikasjon stemmer på andre
partier. Tabellen viser også tydelig at samvariasjonen endrer seg
en del fra valg til valg. Det tabellen ikke forteller er om dette
skyldes at flere arbeidere uten klasseidentifikasjon stemmer DNA
eller om det først og fremst skyldes at arbeidere med klasse
identifikasjon stemmer på andre partier enn DNA. Den følgende
figuren viser dette:

Figur 4. Endring i DNA støtte i arbeiderklassen som helhet og
blant arbeidere med klasseidentifikasjon. Endring i støtte til
andre partier blant alle arbeidere og blant arbeidere med klasse
identifikasjon. Perioden 1957 til 1985. Prosent av hele arbeider
klassen.
Figuren er tegnet slik at avstanden mellom den øverste (arbeiderstøtte til DNA) og den nederste linjen (arbeiderstøtte til andre
partier) er den samme på alle tidspunkt. Avstanden representerer
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100 %. "Null-linjen" (Den vannrette linjen midt på figuren) mar
kerer skillet mellom den delen av arbeiderklassen som stemmer
DNA og den delen som stemmer på andre partier.
Figuren viser den gradvise nedgangen i arbeiderstøtte til DNA
som vi så i tabell 6. Figuren viser også den gradvise nedgangen i
klasseidentifikasjon i arbeiderklassen som vi så i tabell 8. Blant
de arbeiderne som støtter DNA er det bare et lite mindretall som
ikke identifiserer seg med arbeiderklassen. Denne gruppen (det
øverste skravert arealet) utgjør imidlertid en relativt stadig større
gruppe av de arbeiderne som støtter DNA. En stadig større del av
arbeiderne støtter ikke DNA. En del av disse (det nederste skra
verte arealet) identifiserer seg med arbeiderklassen. Fra og med
1977 har denne gruppen utgjort en stadig mindre relativ del av
den arbeiderklassen som stemmer på andre partier enn DNA.
Figuren viser hva som skaper de endringene vi ser i samvariasjon
mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og arbeiderstøtte til
DNA i tabell 9. Vekst i de skraverte arealene i figuren vil svekke
samvariasjonen i tabell 9. Motsatt vil vekst i de to hvite arealene
føre til sterke samvariasjon. Vi ser f.eks. at tilbakegangen i
samvariasjon mellom 1969 og 1973 både skyldes en relativ økning
i andelen arbeidere med klasseidentifikasjon som stemte på andre
partier og at andelen arbeidere med klasseidentifikasjon som
stemte DNA gikk relativt tilbake i forhold til arbeidere uten
klasseidentifikasjon som stemte på DNA. Den betydelige økningen
i samvariasjon mellom klasseidentifikasjon i arbeiderklassen og
arbeiderstøtte til DNA mellom 1977 og 1981 skyldes først og
fremst en økning av arbeidere uten klasseidentifikasjon som
stemte på andre partier enn DNA.24
Figuren bekrefter også resultatene i tabell 9 i forhold til Przeworskis hypotese. Det er tydelig at reduksjon i andelen arbeidere
med klasseidentifikasjon som stemmer DNA (det øverste hvite
arealet) ikke automatisk fører til økning av arbeidere uten klas
seidentifikasjon som stemmer på andre partier (Det nederste hvite
arealet). Utviklingen mellom 1977 og 1981 ser ut til å være mest
i tråd med Przeworskis hypotese. Koeffisientene viser at det er
en betydelig sammenheng mellom klasseidentifikasjon og partivalg.
Nivået på koeffisientene holder seg høyt med unntak av i 1973.
Innvendingen mot tabell 9 og figur 4 er at de ikke fanger opp
det viktigste; klasseidentifikasjonen til de arbeiderne som forlater
DNA, sammenliknet med klasseidentifikasjonen til de arbeiderne
som forblir lojale mot DNA. Tabellen og figuren gir et statisk
bilde. Vi undersøker ikke direkte klasseidentifikasjonen til arbei
derne som krysser linjen mellom DNA og andre partier. Tabell 9
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og figur 4 tar ikke hensyn til at arbeiderklassen i dag består av
helt andre individer enn den gjorde i 1957. En kan derfor ikke
utelukke at endringene vi ser i figur 4 først og fremst er forår
saket av denne utskiftingen av individer. Vi må derfor gå over på
en mer direkte test av Przeworskis hypotese; en sammenlikning
av klasseidentifikasjonen til de arbeiderne som holder fast ved
DNA og de som forlater DNA. I tabell 8 så vi at klasseidentifika
sjonen i arbeiderklassen begynte å smuldre opp i 1969. I det
følgende skal vi derfor konsentrerer oss om perioden etter 1969.
I perioden 1969 til 1973 satt DNA med regjeringsmakta i det
viktige året rett før folkeavstemningen i 1972. DNAs allianse med
sine tradisjonelle motstandere i NAF, industriforbundet osv. i EFstriden skapte sterke reaksjoner blant arbeidere med sterk klasse
identifikasjon. De arbeiderne som forlot DNA til fordel for SV i
1973 hadde i gjennomsnitt sterkere klasseidentifikasjon enn de
som forble lojale (Ikke vist i tabell 10). Også i denne perioden
gikk en del arbeidere til borgerlige partier eller i passivitet. Vi
vil forvente at disse hadde svakere klasseidentifikasjon enn de
som holdt fast ved DNA.
I perioden 1973 til 1977 holder klasseidentifikasjonen i arbei
derklassen seg stabil og DNA vinner tilbake en del arbeidere fra
SV. Disse arbeiderne hadde i gjennomsnitt noe sterkere klasse
identifikasjon enn de arbeiderne som hadde vært lojale mot DNA
i hele perioden (Ikke vist i tabell 10). Dette forklarer hvorfor
betydningen av arbeiderklassens klasseidentifikasjon for DNAstøtte øker mellom 1973 og 1977 i tabell 9. Også i denne perioden
gikk en del arbeidere som hadde stemt DNA, over til borgerlige
partier eller i passivitet. Forventningen er at denne gruppen
hadde svakere klasseidentifikasjon enn den gruppen som var lojal
mot DNA hele perioden.
Perioden 1977 til 1981 utpeker seg som spesielt interessant. DNAs
økonomiske politikk ble lagt om til en innstrammingspolitikk etter
en periode med stimulert etterspørsel. DNAs oppslutning blant
arbeidere gikk tilbake i denne perioden. Arbeiderklassens klasse
identifikasjon ble også svekket.
I årene 1981 til 1985 bedrer økonomien seg og den borgerlige
regjeringen stimulerer det private konsumet i valgåret. Klasse
identifikasjonen holder seg omlag uendret og DNAs oppslutning i
arbeiderklassen er stabil.
For å oppnå et tilstrekkelig antall individer for analyse i gruppen
av arbeidere som forlater DNA, er både de som går til borgerlige
partier og de som blir hjemmesittere innkludert i tabell 10. En
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analyse som skiller mellom disse to gruppene er gjort for per
ioden 1977 til 1981. Tendensen er den samme i begge gruppene,
men den er klart mest markert blant dem som går direkte til
borgerlige partier.
Tabell 10. Klasseidentifikasjon for arbeidere som fortsatt støtter
DNA ("Stab") og som går fra DNA til passivitet eller stemmer
borgerlig ("Pa+Bo") i fire ulike perioder.
Periode:

1969 -73
1973-77
Stab Pa+Bo Stab Pa+Bo
Bev. arb.
79 50
64 60
Pas. arb.
27 30
13 24
Pas. mid.
5
3
2
3
Bev. mid.
5
7
7 24
Sum :
101 101
101 100
(1861 (381 (3351 J301
(N =)
Cramer’s V:
0.03
0.26
Pearson’s r:
0.25*
0.02

*

1977-81
1981-85
Stab Pa+Bo Stab Pa+Bo
57 54
65 36
28 48
34 30
3 10
5
14
5
7
4
3
101 101
100 101
(37)
(2241 (591 (2861
0.26
0.13
0.04
0.21*

Statistisk signifikant på 1 %-nivået.

Alle sammenhengene er i den forventede retningen. Styrken i
sammenhengen varierer imidlertid betydelig. I de to periodene
DNA taper en betydelig andel stemmer i arbeiderklassen (1969-73
og 1977-81) er forskjellene statistisk signifikante. Som helhet
styrker resultatet påstanden om at svekket klasseidentifikasjon er
en viktig årsak til at arbeidere forlater sosialdemokratiet til
fordel for borgerlige partier eller passivitet. Svekket klasseiden
tifikasjon i arbeiderklassen kan imidlertid ikke alene forklare
tendensen til at arbeidere i stadig økende grad stemmer borgerlig.
Resultatet er igjen en betinget støtte til Przeworskis hypotese;
svekket klasseidentifikasjon er en viktig årsak til at arbeidere
forlater DNA, men det er ikke den eneste årsaken.
Perspektiver
DNAs forsøk på løse sine dilemmaer skaper nye vansker for
partiet. Gevinsten av disse anstrengelsene er foreløpig liten,
DNAs andel av middelklassevelgerne har ikke økt siden 1973.
Jakten på middelklassevelgerene skaper vansker for DNAs forhold
til deler av arbeiderklassen. Samarbeidet mellom DNA og LO går
tyngre enn før. Ledende tillitsvalgte i LO, f.eks. Liv Nilson i
NKF, kritiserer åpent middelklassedominansen i partiledelsen og
DNA-regjeringen. LO må se at Brundtland-regjeringen lytter mer
til Skaanland i Norges bank enn til LO, i spørsmålet om rente
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nivået. Verre, sett med DNA-ledelsens øyne, er nok arbeider
klassens stadig sterkere tendens til å stemme på borgerlige
partier. Svekket oppslutning i arbeiderklassen må kompenseres
gjennom økt oppslutning i middelklassen. På denne måten kommer
DNA inn i en ond sirkel: sterkere satsing på nye middelklassevelgere svekker klasseappellen og oppslutningen i arbeiderklassen.
En eventuell radikalisering av arbeiderklassen vil gjøre det enda
vanskeligere å vinne nye middelklassevelgere samtidig med at en
beholder arbeider klasse velgerne. Edgell og Duke (1986) sannsynlig
gjør at nedbyggingen av velferdsstaten i England har ført til
sterkere politisk polarisering. Arbeidsgiverne har blitt mer kon
servative, mens alle andre grupper har blitt mer radikale. Arbei
derklassen er fortsatt den mest radikale klassen, men radikalise
ringen har vært sterkest blant offentlig ansatte arbeidsledere i
ikke-manuelt arbeid. Som vi har sett er det betydelige vansker
forbundet med å bygge en allianse mellom arbeiderklassen og
middelklassen i offentlig sektor. Esping-Andersen (1985 s.264)
anbefaler det norske sosialdemokratiet å legge bort kravet om
videre inntektsutjamning for å få i stand en slik allianse. En slik
omlegging vil neppe styrke arbeiderklassens oppslutning om DNA.
Snarere vil en slik programatisk endring ytterligere svekke apellen til arbeidervelgere.
Korpi (1983 kap. 10) ser lønnstagerfond som en strategisk reform
som vil gi arbeiderklassen og hvitsnipparbeiderne økte maktres
surser i forhold til eiersiden. Esping-Andersen (1985 kap. 10)
hevder at fondene er ønskelige både fordi de styrker kapitaldan
ningen og dermed den økonomiske veksten og fordi en slik reform
forener interessene til arbeiderklassen og andre lønnstagere.
Reformen skaper en positiv-sum situasjon. Korpi og Esping-An
dersen ser fondene som reformen som vil løse mange av sosial
demokratiets problemer. Men løser fondene problemene som er
spesifikke for arbeiderklassen? Uten å gå inn i debatten om
fondene, må en kunne slå fast at fondene ikke har en slik mål
setting. Behovet for å bygge alliansen mellom arbeiderklassen og
middelklassen utdefinerer det som skiller arbeiderklassen og
middelklassen.
Det er neppe dristig å spå at Det Norske Arbeiderparti om noen
år vil drøfte navneskifter i retning av mer "klasseløse" navn på
linje med "Socialdemokratiet" (SD) og "Sozialdemokratische Partei
Deutschlands" (SPD). Det betyr ikke at sosialdemokratiet nå har
mistet de siste visjoner om det klasseløse samfunnet, de visjonene
har nok vært døde en stund. Derimot symboliserer det et ende
punkt i den prosessen som er i ferd med å gjøre arbeiderklassen
partiløs.
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Noter
1) Hovedhensikten er ikke å forsøke & "reformere” den opprinnelige modellen til
Habermas til en mer tradisjonell marxistisk systemmodell. Min egen beskrivelse av
sosialdemokratiets dilemmaer tar imidlertid utgangspunkt i Habermas’ system
beskrivelse.
2) Det kan naturligvis hevdes at DNA-velgemes vurdering av DNA som et radi
kalt parti, er feilaktig. Det er imidlertid mindre interessant i denne sammenhen
gen, siden vi her er interessert nettopp i velgernes vurdering.
3) I denne sammenhengen er det nødvendig å peke på at Ingleharts forklaring av
fenomenet postmaterialisme langt fra er forenlig med Habermas’ beskrivelse av en
motivasjonskrise. Inglehart hevder at postmaterialisme er et resultat av materiell
og sosial trygghet og stabilitet i oppvekstårene. Med økende inflasjon og arbeids
løshet reduseres antallet postmaterialister.
4) Det kan diskuteres i hvilken grad USA og Norge er sammenliknbart med
hensynet til oppslutning om markedsideologien. Mitt synspunkt er at det eksiste
rer klare forskjeller, men at dette er gradsforskjeller, d.v.s. at mekanismene som
virker er de samme.
5) Sitert etter Colbjørnsen m.fl. 1987 s.66.
6) Habermas’ teori hviler tungt på en antakelse om at en intellektuell elite
gjennom herredømmefri kommunikasjon kan utvikle en kritisk og opposisjonell
forståelse av samfunnet. Det er en rekke problemer med en slik forestilling.
Mjøset (1983 s.24) peker på at Habermas’ langt på vei ser bort fra at arbeider
klassen igjen kan bli en opposisjonell kraft dersom klassekompromisset kommer i
krise. En annen innvending er at de kritiske intellektuelles evne til verdi- og
holdningsformidling trolig er sterkt overvurdert.
7) Det burde være tilstrekkelig å minne om statsråd Astrid Gjertsens mislykkede
forsøk på å få oljeselskapene til å konkurrere på pris.
8) Hernes (1978) definerer "blandingsadministrasjon" på denne måten: "Blandingsadministrasion betegner det politisk-forvaltningsmessige styringssystem som har
vokst fram med blandingsøkonomien, og som innebærer en tiltakende sammenflet
ting av den offentlige og private sfære."
9) Denne inndelingen er ikke en generell politisk kohort-inndeling, den er kun
en grensetrekking med relevans for modellen som diskuteres.
10) Figuren er direkte kopiert fra Gjølberg (1981 s.227). Gjølbergs argument
hadde naturligvis vært enda mer overbevisende om han hadde kunnet vise endring
i regjeringenes oppslutning i den perioden konsumet ble økt.
11) Gjølberg antyder tekniske vansker med prognosene som en årsak til at
regjeringen ikke økte det private konsumet i 1965.
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12) De født før 1905 var ferdige med sin viktigste sosialiseringsperiode fgr de
hendelsene som konstituerer mellomkrigsgenerasjonen som en egen generasjon i
politisk sammenheng. De født etter 1950 ("SV-generasjonen) er utelatt fordi
støtte til reguleringspolitikken i denne generasjonen er skapt ut fra helt andre
forutsetninger enn reguleringsstøtten i mellomkrigsgenerasjonen.
13) Denne undersøkelsen ble foretatt for professor Willy Martinussen av Stati
stisk sentralbyrå i 1980. Undersøkelsen er beskrevet i : Susan Lingholm; Slutt
rapport: Undersøkelse om arbeid, velferd og likestilling. Statistisk sentralbyrå,
1980.
14) Spørsmålet i 1977 er formulert slik at det trolig er lettere å gi et egalitært
svar enn det er med de andre formuleringene som er brukt. En drøfting av de
ulike formuleringene er gitt i arbeidsnotatet: Anders Todal Jenssen "Verdi- og
holdningsmessig basis for en alternativ framtid ? Endringer i noen sentrale verdier og holdninger".
15) Denne raske endringen henger trolig også sammen med den utvikling valg
kampen fikk i 1981.
16) Slik middelklassen er operasjonalisert her utgjorde den nesten halve utvalget
i Valgundersøkelsen 1985.
17) Den egenplasseringen framkommer som svar på følgende spørsmål: "Det er
mye snakk om motsetningen mellom høyresiden og venstresiden i politikken. Her
har vi en skala som går fra 1 på venstre side - dvs. de som står helt til venstre
politisk - og til 10 på høyre side, dvs. de som står helt til høyre politisk. Hvor
vil du plassere deg selv på denne skalaen ?" Deretter blir respondentene bedt om
å plassere de politiske partiene på den samme skalaen.
18) Disse to motsetningene utgjør underdimensjonene i den såkalte materialisme postmaterialisme motsetningen.
19) Dette utsagnet holder ikke alltid. Høyre-venstredimensjonen kan splittes opp
i flere underdimensjoner. Knutsen (1985,s.96,1986) finner det nødvendig å skille
mellom på den ene siden synet på økonomisk utjamning og de ansattes innflytelse
i bedriftene (Den tradisjonelle venstre- høyremotsetningen) og på den andre siden
synet på reguleringer i økonomien, generelle offentlige reguleringer og støtte til
velferdsstaten. Skiller en mellom middelklasse i privat og offentlig sektor, finner
en at middelklassen i offentlige sektor er mer radikal enn arbeiderklassen med
hensyn til generelle offentlige reguleringer, regulering av økonomien og støtte til
velferdsordningene.
20) Respondentens klasseidentifikasjon kommer til uttrykk gjennom svar på
følgende spørsmål: "Det er så mye snakk om samfunnsklasser. Folk flest sier at
de hører til en av to klasser: Enten arbeiderklassen eller middelklassen. Tenker
du noengang på deg selv som hjemmehørende i en av disse klassene?" De som
svarer bekreftende på dette spørsmålet, blir bedt om å fortelle hvilken av det to
klassene de tilhører, og blir deretter klassifisert som "bevisst" identifikasjon med
enten arbeiderklassen eller middelklassen. De som svarer benektende på innledningsspørsmålet får følgende oppfølgingspørsmål: "Hvis du måtte velge, ville du da
si at du nærmest hørte hjemme i arbeiderklassen eller i middelklassen ?”.De som
besvarer dette spørsmålet har en "passiv" identifikasjon med enten arbeiderklas
sen eller middelklassen. De som fortsatt nekter eller er usikre har ingen klasse
identifikasjon.
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21) £n del ay debatten er nær knyttet til beskrivelsen av hva som faktisk er
arbeiderklassen, arbeiderklassens interesser og sosialdemokratisk politikk. Przeworski definerer arbeiderklassen meget snevert og dens interesser som i skarp
strid med andre klassers interesser. Esping-Andersen og Korpi hevder at motsetn
ingene mellom middelklassen og arbeiderklassen er avgrenset til noen felt og at
det ikke endrer sosialdemokratiets politikk vesentlig f.eks. å forlate fortsatt
økonomisk utjamning mellom de to klassene.
22) I valgundersøkelsen 1957 er spørsmålet stilt på en annen måte slik at det blir
umulig å skille mellom bevisst og passiv klasseidentifikasjon.
23) Pearsons korrelasjon er et standardisert mål for samvariasjon. -1.0 er en
perfekt negativ samvariasjon, 0.0 ingen samvariasjon og 1.0 perfekt positiv sam
variasjon. Alle koeffisientene gjengitt i tabellen er statistisk signifikante på 1 %nivået.
24) Dette tilfellet understreker hvorfor en økning i samvariasjon mellom klasse
identifikasjon i arbeiderklassen og arbeiderstøtte til DNA ikke uten videre kan
tolkes som et uttrykk for en sterkere oppslutning om DNA blant arbeidere med
klasseidentifikasjon.
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