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SOSIALDEMOKRATI MELLOM STAT 
OG SAMFUNN

En teori om endring av klasser og ideologier som årsak til Arbei
derpartiets nedgang*

Arbeiderpartiets langvarige nedgangsperiode kan betraktes som en 
krise på tre ulike plan. Det er en krise for den sosialdemokra
tiske velferdsstaten og mer generelt en tillitskrise mellom staten 
og folket som har svekket statsmakta. Det er en sosial krise som 
henger sammen med endringer av arbeiderklassens sammensetning 
og dermed endringer i sosialdemokratiets klassegrunnlag. Det er 
en ideologisk krise som ytrer seg i antisosialdemokratiske hold
ninger både på venstre og høyre fløy og generelt større vekt på 
frihet og minsket respekt for autoritet av alle slag. Disse tre 
forhold har ikke bare svekket Arbeiderpartiet, men også arbeider
bevegelsen som helhet. Derfor er arbeiderklassen idag politisk 
sett mindre samlet enn på lenge. Den er ikke lenger entydig 
representert i det politiske systemet av bare ett parti. Derimot 
hevder jeg i denne artikkelen at arbeiderklassen som en sosial og 
ideologisk makt utøver et økende press på det politiske systemet 
som helhet og at partiene gjennom sine ulike strategier er tvun
get til å ta hensyn til dette.

Jeg skal i det følgende prøve å klargjøre noen sammenhenger 
mellom de tre krisene Arbeiderpartiet er utsatt for. Jeg skal også 
komme med argumenter for at det samtidig kan være stagnasjon 
for den politiske arbeiderbevegelsen og en styrking av arbeider
klassens samlede maktposisjon i det norske samfunnet.

$ Jeg har hatt nytte av kritiske kommentarer til et tidligere 
utkast til denne artikkelen fra Narve Fulsås og Halvard Tjelme- 
land. I enkelte detaljspørsmål har jeg fått bistand/synspunkter fra 
Anders Todal Jensen, Rune Skar stein (begge Trondheim), Lars 
Mjøset og Ådne Cappelen (begge Oslo).
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I. VEKST OG INDRE STRUKTUR I ARBEIDERKLASSEN. POLI
TISKE KONJUNKTURFASER

Velgermessig nedgang for Arbeiderpartiet

Når vi skal se på den politiske og sosiale bakgrunnen for arbeid
erbevegelsens krise, blir forholdet mellom Arbeiderpartiet og 
arbeiderklassen et sentralt tema. Det er vanlig å se "høyrebølgen" 
som noe som forløper parallelt med Arbeiderpartiets nedgang. 
Dette er imidlertid ikke helt riktig. Når det gjelder nedgangen i 
oppslutning blant funksjonærer (slik statistikken definerer begre
pet - jeg kommer tilbake til definisjonsproblemet lenger ned), så 
ble denne registrert alt på 60-tallet, noe valgstrategene i Arbei
derpartiet også var klar over.1 Funksjonærgruppa er svært 
sammensatt. En betydelig del av denne gruppa har lønns- og 
levekår som ligner arbeidernes og bør når det gjelder politisk 
atferd sees i sammenheng med disse.

Siden 50-tallet har det vært nedgang i funksjonærenes oppslut
ning om DNA, fra 40% i 1957 til 30% i 1985. (Jfr. tabell 6 i Todal 
Jensens artikkel i dette Vardøgerheftet). Men når det gjelder 
funksjonærer i lav stilling (dvs. uten lederfunksjoner og uten høy 
grad av sjølstendighet tillagt stillinga), tyder mye på at nedgan
gen i denne gruppa først kom for alvor på 70-tallet. Den samlede 
oppslutning fra funksjonærer i lav stilling (som utgjør et flertall 
blant funksjonærene) om "sosialistpartiene" (DNA, SV, NKP, RV) 
falt fra 53% i 1969, via 44% i -77 til 38% i -81, ifølge under
søkelsene til valgforskerne Valen og Aardal.2 Derimot var opp
slutninga fra funksjonærer i høy stilling uendret i samme periode, 
fra 27% i -69 til 28% i -81. Reduksjonen i denne gruppa må ha 
kommet før -69, men delvis ble det også "høyrebølge" blant de 
høyere funksjonærene av den grunn at dette var en av de grup
pene som vokste sterkest på 70- og videre utover på 80-tallet.

1981 var et toppår for høyrebølgen. Utviklinga etter dette året er 
mer uklar. Dette fremgår av at den samlede oppslutning om 
"høyrepartiene" (H, Frp.) i 1981 var 36,2%, i -85 34,1% og i -87 
35%, altså en viss nedgang siden -81 til tross for et sensasjonelt 
godt resultat for Fremskrittspartiet ved siste valg. Skal vi lete 
etter den sosiale og politiske bakgrunnen både for høyrebølgen og 
for arbeiderbevegelsens nedgang, må vi ut fra dette gå tilbake til 
situasjonen omkring 1970 og ta vårt utgangspunkt der. Dette blir 
også tydelig dersom vi betrakter velgeratferden til de som regnes 
for arbeidere. Arbeiderpartiets ledelse har lenge vært klar over at 
det særlig er blant de unge at oppslutninga om partiet har svik- 
tet, og da ikke minst blant de unge arbeiderne. Torbjørn Jagland
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påpekte på DNA’s siste landsmøte, at rekrutteringa av unge, til 
partiet og som velgere, er "Arbeiderpartiets største tankekors 
idag". Utviklinga begynte ifølge Jagland på begynnelsen av 70- 
tallet og problemet var størst i byene.I * 3 Dette bekreftes av de 
spørreundersøkelser som Valen/Aardal foretok umiddelbart etter 
valget i 1981. De undersøkte bl.a. stemmegivninga til arbeidere på 
ulike alderstrinn. Fra disse undersøkelsene trekker jeg ut følgende 
som har interesse i min sammenheng:

Tabell 1. Stemmegivning. Arbeidere 18-30 år (%).

1969 1977 1981
Sosialistpartier 72 51 50
Høyrepartier 11 22 36

Kilde: Valen/Aardal s. 97

Det mest overraskende her er at dreininga vekk fra arbeider
bevegelsen i denne gruppa kom tidlig på 70-tallet og ikke i 
høyrebølgens storhetsperiode fra -77 til -81. Mellompartiene fikk 
inntil -77 mye av det arbeiderbevegelsen tapte, mens denne 
gevinsten og vel så det gikk fra mellompartiene til høyrepartiene 
i -81. Dette tyder på en usikker stemmegivning fra de unge 
arbeidernes side. Mens de sosialistiske partiene konsoliderte sin 
oppslutning blant unge arbeidere i -77 på rundt 50%, så inntraff 
det største tapet i gruppa arbeidere 31 til 50 år i perioden 1977- 
81, nemlig fra 76% til 64% oppslutning om disse partiene. Dette 
tyder på at mange unge arbeidere på begynnelsen av 70-tallet tok 
med seg sin stemmegivning til seinere valg, iallfall stemte de ikke 
sosialistpartiene. De seinere grupper av unge arbeidere som kom 
til, fortsatte å stemme omtrent slik de unge arbeidere på begyn
nelsen av 70-tallet hadde gjort. Dermed får vi en synkende 
tendens når det gjelder arbeiderbevegelsens styrke i arbeider
klassen som helhet.

I Todal-Jensens tabell 6 fremgår bare Arbeiderpartiets styrke i 
arbeiderklassen. Her ser vi et spesielt sterkt fall ved valget i -73.
Mange av disse arbeiderne gikk den gang til SV, men dette var
bare en engangsforeteelse. Arbeiderpartiet greide ikke å ta til
bake det de tapte i -73 og lå ifølge Todal Jensen på samme lave 
nivå i -81 og -85 som i 73, nemlig 57% oppslutning innen arbei
derklassen. Sammenfattende kan vi si at det ser ut som en kvali
tativt nytt oppbrudd i arbeiderklassen fra Arbeiderpartiet begynte 
først på 70-tallet. Bortsett fra EF-valget i -73, var dette et klart 
oppbrudd i retning høyre. Ser vi på arbeiderne og de lavere 
funksjonærer sammen, som vi gjerne kan kalle den utvidede 
arbeiderklassen, så er det helt klart at mye av det som er gått
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tapt for DNA og for den samlede arbeiderbevegelsen, gikk tapt i 
løpet av 70-tallet. Det er derfor grunn til å rette søkelyset mot 
politiske og sosiale endringer på denne tida. Arbeiderpartiets 
krise bør først og fremst oppfattes som manglende oppslutning i 
den utvidede arbeiderklassen. Tapes det mer her, tapes også den 
legitimitet det gir i det politiske systemet å være det parti som 
kan sies å ha de lavtlønte og underpriviligerte bak seg. På dette 
punktet må vi også snakke om en krise for den samlede arbei
derbevegelsen, fordi ingen av de andre partiene på venstre fløy 
har greide å fange opp noe av den tapte oppslutning om Arbei
derpartiet.

Når det gjelder de høyere funksjonærene, så er ikke problemet 
her at Arbeiderpartiet har tapt så mye oppslutning, men at disse 
gruppene vokser hurtigere enn andre sosialgrupper og at dette, 
med uendret stemmegivning, styrker høyrekreftene. Selve høyre
bølgen kom så og si i tillegg til utviklinga blant de bedrestilte 
funksjonærene. Den var en bevegelse dels blant arbeidere og dels 
i distriktene i retning høyre, og den skjedde hovedsaklig på siste 
del av 70-tallet. Den seinere utvikling tyder på at høyrebølgen 
har rullet svakt videre i byene, men at Arbeiderpartiet har tatt 
igjen mye av det tapte i distriktene.4 Arbeiderbevegelsens krise 
er i større grad blitt et rent byfenomen. Arbeiderpartiet har hatt 
større tap i Oslo enn i landet som helhet, dette gjelder også 80- 
tallet.

Litt om arbeiderklassens sosiale og politiske historie

Historisk sett har det vært en nær sammenheng mellom fremgang 
for Arbeiderpartiet og kvantitativ og organisasjonsmessig ekspan
sjon i arbeiderklassen. Men Arbeiderpartiet har ikke gjort velger- 
messige fremskritt i de siste tiåra, sjøl om vi på 70- og 80-tallet 
har hatt en rekordstor vekst på sysselsettinga i forhold til resten 
av århundret.

Den følgende tabellen gjelder arbeidsstyrke og inkluderer altså 
registrete arbeidssøkere. I perioder med relativt lav arbeidsløshet, 
dvs. praktisk talt alle år i vårt århundre unntatt åra 1920-40, gir 
denne tabellen også en god indikasjon på sysselsettingsøkninga. 
Forøvrig demonstrerer tabell 2 at utviklinga har vært alt annet 
enn jevn.

Sjøl om det knytter seg noen problemer til sammenligninga av 
disse tallene6, så vil det mønsteret som her kommer frem være 
urokket. Vi har hatt tre klare ekspansjonsperioder når det gjelder 
sysselsetting: den første perioden startet i åra før 1910 og varte
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nøyaktig til 1920 da lavkonjunkturen satte inn. Den andre perio
den startet på midten av 30-tallet og varte til noen år etter 
krigens slutt. Den tredje perioden er 70- og tildels også 80-åra.

Tabell 2. Årlig gjennomsnittsøkning i arbeidsstyrken. 1000.

1890-00 9,5 1946-50 6,0
1900-10 4,5 1950-60 1.8
1910-20 16,6 1960-70 7,7
1920-30 9,7 1970-80 48,4
1930-46 12.6 1980-85 23.6

Kilde: Se note.®

Når det gjelder industriarbeiderklassen så utgjør den på ethvert 
tidspunkt et mindretall av de sysselsatte. Vi vet imidlertid at det 
også skjedde en kraftig ekspansjon av denne gruppa i de to 
første periodene. 1920-åra og delvis 30-åra opplevde høy arbeids
løshet og stagnasjon i industriarbeidersysselsettinga. Dette var 
også en krisetid for arbeiderbevegelsen med nedgang i både LO’s 
og Arbeiderpartiets medlemstall og politiske splittelser. Derimot 
var årtiet før 1920 en storhetstid når det gjaldt ekspansjon av 
arbeiderklassen. Den var konsentrert til få bransjer, den ble raskt 
organisert og den utgjorde den sosiale basisen for partiets radi
kalisering under og like etter 1. verdenskrig.

Fra midten av 30-tallet får vi en ny storhetsperiode for partiet, 
denne gang på basis av en økning av industriarbeiderne og de nye 
funksjonærgruppene og særlig på basis av at alle lønnstakergrup
per blir organisert i langt høyere grad enn tidligere. Mens øk- 
ninga i sysselsettinga før krigen slett ikke bare var en økning av 
lønnstakergruppa (fra 1920 til -30 gikk tom. andelen av de avhen
gige, dvs. lønnstakerne ned fra 66 til 60% av den totale arbeids
styrken), har etterkrigstida økning nesten utelukket vært på 
lønnstakersiden. I 1985 var andelen avhengige av at arbeidsstyr
ken kom opp i rekordhøye 88,5%, i 1950 var den 71,1 og i 1900 
58,9%.6

Et annet viktig trekk ved de to første ekspansjonsfasene, var at 
det i disse periodene foregikk en lønnsutjevning innad i den 
samlede lønnsarbeidergruppa. Storparten av denne lønnsutjevninga 
foregikk faktisk før 1920, en del foregikk etter regjeringsskiftet 
i 1935 og frem til 1950-åra da den stoppet opp. Disse utjevnings- 
prosessene bidro til å skape en politisk mer homogen arbeider
klasse, noe som var viktig for Arbeiderpartiets stabile maktposi
sjon i de første 20 etterkrigsåra. Fra 60-tallet og utover har vi
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ikke hatt noen utjevning når det gjelder lønninger, det motsatte 
er vel heller tilfellet.

På den annen side har vi hatt andre viktige utjevningsmekanis- 
mer. På statlig plan har vi hatt reformer f.eks. når det gjelder 
arbeidstid og særlig har omfordelinga via statsbudsjettet virket 
utjevnende. Men det er også vesentlig at det har foregått en 
sosial mobilitet fra lavtlønnsyrker til yrker med høyere lønn. Ikke 
minst gjelder dette innen primærnæringene, der en ofte oversett 
gruppe som landarbeiderne så sent som i 1960 utgjorde over 
112000, en like stor andel av jordbrukets sysselsetting som de 
sjølstendige bøndene. I 1930 utgjorde denne kategorien arbeidere 
nesten like mange som industriarbeiderne. Høyninga av deres kår, 
som Arbeiderpartiet la stor vekt på i 30-åra, bidro til å utjevne 
viktige forskjeller innen arbeiderklassen. Men den definitive 
utjevning her kom først etter 1960 da landarbeiderne forsvart som 
en tallmessig betydelig gruppe.7 Høykonjunkturen tappet jord
bruket for arbeidskraft og bidro på den måten til utjevning. På 
denne bakgrunn er det ikke riktig å si at utjevninga stoppet opp 
i begynnelsen av 50-åra, slik vi kan få inntrykk av dersom vi 
bare ser på lønnsstatistikkene.

Det er ikke tvil om at det har skjedd en nesten revolusjonær 
utjevningsprosess siden mellomkrigstida og at sterke organiserte 
krefter i det norske samfunnet hindrer forsøk på vesentlig rever
sering av dette. Dessuten får ulikhetene en annen dimensjon enn 
f.eks. i 30-åra, når alle gruppers levestandard heves drastisk og 
det samtidig skjer en kulturell og livsstilsmessig homogenisering. 
Den nye likheten innen det overveldende flertallet av det norske 
folket, sammen med en homogenisering innen arbeiderklassen, 
betyr imidlertid ikke at eksisterende ulikheter og muligheten for 
nye ulikheter ikke skaper spenninger og konflikter som får 
politisk betydning. (Se nedenfor).

I de to første ekspansjonsperiodene som her er nevnt, var Arbei
derpartiet nær forbundet med de endringene som foregikk i 
arbeiderklassen. Før 1920 var arbeiderklassen en mer eller mindre 
sluttet enklave i det norske samfunnet. Det var ingen tvil om 
hvor forskjellen mellom arbeiderbevegelsen og den borgerlige leir 
gikk. Veksten i arbeiderklassen og dens organisasjoner samt den 
russiske revolusjon, skapte et revolusjonært pågangsmot i 1918-20 
som er uten sidestykke i vår historie. Etter den kritiske fase fra 
1920 og utover med harde og utmattende faglige kamper, greide 
Arbeiderpartiet igjen å samle troppene bak seg fra 1933 og 
utover. Og nå på et langt bredere massegrunnlag enn tidligere. 
Innslaget fra primærnæringene og fra funksjonærene var større
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denne gangen, men også en langt større del av arbeiderklassen 
sluttet nå opp om partiet.

At denne fronten skulle holde også i de mange etterkrigsår, 
skyldes etter min mening to ting som henger sammen: for det 
første at krisa i mellomkrigstida var så dramatisk og rammet så 
mange ulike grupper at dette i seg sjøl skapte en sterk og lang
varig identifikasjon med partiet. For det andre - dette er for så 
vidt et allment trekk ved den norske utviklinga - borgerskapets 
splittelse og handlingslammelse, særlig i forbindelse med den 
økonomiske krisa. Den borgerlige blokken forble overraskende 
svak og splittet i over 25 år. Først på 60-tallet begynte det vi 
kan kalle en borgerlig motmobilsering, både av politisk og ideo
logisk art. (Se nedenfor) Disse åra brukte Arbeiderpartiet til å 
konsolidere og organisere den massebasis som var ervervet på 30- 
tallet og umiddelbart etter krigen. Som vist var særlig 50-åra, 
men også 60-åra en periode med liten vekst i sysselsettingen. I 
forhold til 70- og 80-tallet var dette en periode ikke bare preget 
av politisk stabilitet, men også av stabilitet i forholdet mellom 
klassene og yrkesgruppene. Rett nok var det en mobilitetsprosess 
på den måten at folk fra primærnæringene gikk over til arbeider
klassen og en del barn fra arbeiderklassen gikk over i høyere 
funksjonæryrker via utdanningssystemet, men denne prosessen ble 
ikke skikkelig synlig og fikk ikke politisk betydning før mot 
slutten av 60-tallet. I den følgende tabellen fremgår denne stabi
liteten og det påfølgende bruddet omkring 1970 i all klarhet. Jeg 
har her tatt ut det vi kan kalle "kjerneproletariatet", arbeiderne 
innen industri og bygg/anlegg, som var sterkest ideologisk og 
organisatorisk knyttet til Arbeiderpartiet og dets klassekompro- 
miss.8 Denne gruppa er så sammenlignet med det samlede lønns- 
takertallet:

Tabell 3. Lønnstakere totalt og i industri/bygg og anlegg.

1950 1960 1970 1976 1980 1985
Lønnstakere totalt 
(1000) 956 1039 1207 1525 1652 1781
Industri, bygg og 
anlegg 398 429 489 521 493 478
"Kjerneproletariat" 
av total. % -ILS 41.3 40.5 34.2 29.8 26.8

Kilde: Historisk statistikk 1978. tab. 43. Arbeidsmarkedsstatistikk 1980. tab. 21. 
Arbeidsmarkedsstatistikk 1985. tab. 25.

Stabiliteten mellom 1950 og 1970 er påfallende, likeledes det 
skarpe fallet etter 1970 i kjernearbeiderklassens styrke i forhold
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til resten av lønnstakerne og også, må vil tilføye, i forhold til 
det vi her kaller den utvidede arbeiderklassen som har vært i 
vekst i etterkrigstida. Både sosialdemokrati og industriarbeider
klasse skulle komme - på hver sin måte - ideologisk og politisk 
på defensiven i forhold til de nye strømningene i 70- og 80-åras 
norske samfunn.

Det fremgår av tabellen at det ikke først og fremst var tilbake
gang i industriarbeiderklassen, men en voldsom økning i de andre 
lønnstakergruppene som forrykket balansen. Det har vært og er 
fortsatt en sterk økning innen offentlig sektor (særlig innen 
områdene helse, sosial og undervisning) og innen privat tjeneste
yting, samt innen en del høytlønnsgrupper (bank, finans, forsikr
ing og forretningsmessig tjenesteyting) som rent tallmessig ikke 
betyr så mye. Imidlertid representerer økninga innen denne sist
nevnte gruppa en konsolidering av kapitalismen i Norge økono
misk og ideologisk. Mellom 1975 og -84 økte denne finanskapita- 
listiske sektoren sin andel av totalt utførte årsverk fra 4,3 til 
5,9%, den største økninga i denne perioden. Tilsvarende økte den 
velferdsstatlige sektoren - som kan betraktes som en sektor som 
nøytraliserer og svekker kapitalismens makt, fra 26,3 til 31,3% av 
totalt utførte årsverk. I det samme tidsrom hadde industrien 
nedgang i utførte årsverk hvert år, med høydepunkt under de to 
Willoch-åra 1982-83. Nettopp under Høyreregjeringa ser vi den 
voldsomste oppblåsinga av finanskapitalismen, med høydepunkt i 
1983 med hele 6,9% økning av utførte årsverk i forhold til året 
før.9 Tabell 4 gir en oversikt over sosioøkonomiske grupper som 
gir et visst inntrykk av klasseforholdene på 1980-tallet. For 
oversiktens skyld har jeg slått noen kategorier sammen.

Denne tabellen viser utviklinger som jeg alt har kommentert. Det 
er imidlertid verd å merke seg at det er de øvre funksjonær- 
gruppene som synes å øke mest. Leter vi etter den herskende 
klassen eller elite, bør vi lete innen gruppa høyere funksjonærer, 
ikke innen gruppa sjølstendige næringsdrivende. De siste utgjør 
sammen med fiskere og bønder, det vi kan kalle småkapitalismen 
i Norge og er tallmessig i tilbakegang.

Når det gjelder å bestemme hvem som hører til arbeiderklassen, 
så mener jeg at man verken bør orientere seg etter hvem som er 
produktive (da svært mange som for kapitalen ikke er produktive, 
gjør et arbeid som er nyttig og uunnværlig ut fra et bruksverdi- 
messig synspunkt) eller ut fra skillet mellom manuelle og ikke- 
manuelle arbeidere. Men vi kan heller ikke definere arbeider
klassen som alle lønnstakere. Etter mitt skjønn må det gå et 
skille mellom de som på den ene sida har ledende jobber (eller 
praktisk talt sjølstendighet i arbeidssituasjonen), og de som gjør

75



arbeid under ledelse av andre og dermed i praksis det mest 
rutinemessige og minst attraktive arbeidet. Siktemålet med en 
sosialistisk politikk må jo i vesentlig grad være å mobilisere 
denne gruppa.

Tabell 4. Personer 16-74 år. Sosioøkonomisk gruppe. (1000)

1981 1985
Arbeidere 648 22,1% 642 21,3%
Funksjonærer 1006 34,4% 1134 37,6%
Herav lavere nivå 380 13,0% 398 13,2%

mellomnivå 503 17,2% 587 19,6%
høyere nivå 123 4,2% 150 6,0%

Bønder, fiskere og
andre sjølstendige 259 8,8% 227 7,6%
Elever/studenter 220 7,6% 231 7,7%
Personer i husarbeid 428 14,6% 357 11,8%
Pensjonister/uføre 295 10,1% 354 11,7%
Vernepliktige/andre 51 1.7% 59 2.0%
Totalt 2926 3013

Kilde: Statistisk årbok 1986. tabell 13.

Ser vi ut fra dette på de lavere funksjonærer, så består de av 
slike kategorier som kontorsekretærer, maskinskrivere, butikk- 
ekspeditører, sentralborddamer osv. På dette nivået utføres altså 
klart underordnet arbeid. Men det er også grunn til å anta at det 
på mellomnivå utføres langt fra bare ledende arbeid. En undersøk
else fra 1985 over graden av lederstillinger innen de ulike yrkene 
kommer frem til at 353.000 av en totalsysselsetting på 2.120.000 
er lederstillinger, dvs. 17,5%.10 Lavest grad av lederstillinger har 
kategorien kontorarbeid med 4,2%. Høyest ligger kategorien admi
nistrasjon, forvaltning/bedrifts- og organisasjonsledelse med 
78,7%. Interessant å merke seg er også den lave graden av leder
stillinger innen kategorien teknisk, humanistisk, vitenskapelig og 
kunstnerisk arbeid. Graden av lederstillinger er her bare 11,8% og 
til denne gruppa er regnet bl.a. ingeniører, leger, sykepleiere, 
lærere/lektorer, journalister og sosialarbeidere. Her finner vi 
altså de nye, oftest offentlig ansatte "mellomlagene". Avstanden 
mellom disse gruppenes samfunnsposisjon og den vanlige arbeider
klasse skal mao. ikke overdramatiseres. Et annet forhold er også 
viktig å merke seg, især ut fra et politisk perspektiv. Bare 6,1% 
av alle sysselsatte kvinner har lederstillinger, mens 26,3% eller 
hver fjerde mann har en ledende stilling.

Jeg skal la den videre "klasseanalyse" ligge her, da dette ikke er 
hovedtemaet for denne artikkelen. Vi kan imidlertid trygt slå fast
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at en sosialistisk bevegelse som går inn for demokratisering, 
nedbygging av sosiale ulikheter og kamp mot alle autoritære 
strukturer, har et overveldende flertall av befolkninga som sitt 
arbeidsfelt, både arbeidsaktive og gruppene utafor arbeidsstyrken.

Med det moderne Norges sosiale struktur, men en andel avhengige 
lønnstakere på nærmere 90%, er det alt innebygd et konstant 
press i samfunnet i retning av demokratisering av sosiale forhold 
og motstand mot autoritære strukturer. Historisk sett har det 
også her skjedd et fremskritt. Vi må anta at "lederstillingene" 
f.eks. i begynnelsen av vårt århundre utgjorde en større andel 
enn idag, andelen avhengige var jo i 1900 knapt 60%. En rekke 
mennesker både på landet og i byene hadde folk under seg, enten 
som leid arbeidskraft eller som tjenestefolk av ulike slag. Disse 
forholdene ga opphav til autoritære strukturer som arbeider
bevegelsen og samfunnsutviklinga seinere har oppløst.

Utviklinga av klasseforholdene på 70/80-tallet har bidratt til å 
svekke de tidligere sterke båndene mellom arbeiderklassen og 
sosialdemokratiet. Den tradisjonelle arbeiderklassen er kommet på 
defensiven, som vi har sett. En annen side ved prosessen er 
økninga av kvinneandelen. En betydelig del av den nye arbeider
klassen var kvinner. I 1982 var kvinnenes andel av alle lønns
takere 50%, mens den i 1970 lå på 37%. Disse kvinnene utgjør 
uten tvil et av de viktigste potensialene for arbeiderbevegelsen i 
åra fremover. Men det er mye som hindrer utfoldelsen av dette 
potensialet. Kvinnene har de laveste stillingene (over 87% av de 
lavere funksjonærene var i 1985 kvinner), de har deltidsstillinger 
og deres politiske atferd bestemmes i større grad av mannen enn 
det omvendte er tilfellet. Og mannen befinner seg som regel i en 
bedre stilling og vil av denne grunn lettere tendere i høyreret- 
ning. (70% av alle kvinnelige lønnstakere var i 1985 gifte kvin
ner). Mottendensen her er kvinnefrigjøringa og dens virkninger på 
alle områder. En indikasjon på at denne tross alt spiller en viktig 
rolle, er det relativt høye organisasjonsnivå som er opprettholdt i 
LO på 70/80-tallet, jfr. tabell 5. I betraktning av de store om
grupperingene som er skjedd innen den samlede lønnstakergruppa, 
så kunne man faktisk ha forventet en enda større nedgang. Min 
påstand er at høyrebølgen iallfall ikke har hatt stor negativ 
virkning på dette området.

Disse tallene viser flere ting. Den organiserte og militante delen 
av arbeiderklassen var i mellomkrigstida bare en mindre del av 
den totale arbeiderklasse. Den brede folkefrontsamling bak Ar
beiderpartiet fra midten av 30-tallet blir berettiget på bakgrunn 
av denne splittelsessituasjonen i arbeiderklassen. Videre er det 
tydelig at Arbeiderpartiets såkalte reformistiske vending ble fulgt
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av en periode hvor det ble gjort et enormt organisasjonsarbeid, 
også i arbeiderklassen. Tallene fra mellomkrigstida setter derfor 
etterkrigstidas utvikling inn i sin rette sammenheng. I forhold til 
organisasjonsgrad og de voldsomme fluktuasjoner vi hadde mel
lomkrigstida (bunnrekord 1922: ca. 80 000 LO-medlemmer), frem
står etterkrigstidas utvikling som harmonisk og stabil. Høydepunk
tet omkring 1960 (52,1%) kommer etter et tiår med ekstrem lav 
sysselsettingsvekst (se tabell 2) og følgelig stabile og gunstige 
forhold å drive organisasjonsarbeid i. Nedgangen på 9% på de 25 
åra etter 1960 kan ikke betraktes som dramatisk eller uventet på 
bakgrunn av stor mobilitet ut og inn av arbeiderklassen, på 
bakgrunn av mye deltidsarbeid og av økt kvinneandel.

Tabell 5. LO. Medlemstall og organisasjonsgrad (% av alle lønns
takere; for 1920 og 1930: av alle arbeidere.)

1920 142642 25,7%
1930 139591 20,4%

1950 488442 50,6%
1960 541549 52,1%
1970 594356 49,2%
1975 655030 45,1%
1980 748040 45,3%
1985 769647 43,0%.........

Kilder: Beregninger er basert på diverse årganger av Statistisk årbok, samt for 
mellomkrigstida: Flora Bd II, s 571 ff og Internationales Gewerkschaftshandbuch 
ed. Mielke, Opladen 1983 s. 844.

Jeg betrakter denne utviklinga som en indikasjon på at fag
bevegelsen ikke kan være vesentlig svakere når det gjelder 
organisasjon og aktivitet i dagens situasjon enn den var omkring 
1960. Dertil kommer at LO idag har en mer uavhengig holdning 
til Arbeiderpartiet enn hva som var tilfellet i den såkalte stor- 
hetstida. Mobiliseringa både innad i fagbevegelsen og i opinionen 
mot NAF’s lockout våren 1986, peker også i retning av at orga
nisasjonen ikke er så død som mange vil ha det til og at det 
også er et potensiale for videre vekst. Enhver realistisk strategi 
for sosialismen må iallfall regne med fagbevegelsens betydning. 
Den har idag en langt bredere forankring i det norske folk enn i 
arbeiderbevegelsens "revolusjonære" periode.
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II. STAT, SAMFUNN OG SOSIALDEMOKRATISK KRISE 

Noen problemstillinger

Som en foreløpig konklusjon, er det dekning for å si at de rent 
"materielle" forutsetningene for fortsatt fremgang for Arbeider
partiet på 70- og 80-tallet egentlig ikke har vært så dårlige. 
Regner vi lavere funksjonærer til arbeiderklassen, så har ikke 
klassen gått tilbake, men den har endret sammensetning. Orga
nisasjonsgraden er fortsatt relativt høy. Det har stort sett vært 
full sysselsetting. Den økonomiske utviklinga har svekket de 
grupper som tradisjonelt har vært kapitalismens solide basis, de 
ulike kategoriene av sjølstendige næringsdrivende. (Sjøl under 
Willochs regjeringsår, fra -81 til -85, ble antallet sjølstendige 
utenom bønder/fiskere redusert fra 171000 til 147000. Se Stat. 
årbok 1986 tab. 173). Antallet lønnstakere nådde et rekordnivå i 
forhold til total sysselsetting. Det er heller ikke lett å påvise 
dramatiske økninger av lønnsulikheter i denne perioden, i hvert 
fall ikke innen lønnstakergruppa.11 Likevel har trolig ulikheter 
som ikke slår ut i bruttolønn fått økt betydning gjennom en
dringen av yrkesstrukturen på 70/80-tallet: et økende antall 
jobber har en mindre disiplinert arbeidssituasjon, muligheter for 
reiser, kursvirksomhet, frynsegoder etc., mens mange yrker i så 
måte er blitt hengende etter. I tillegg kommer ulikhetene når det 
gjelder utnyttelsen av skattesystemet og ulik utnyttelse av stat
lige støtteordninger.

Nedgangen i oppslutninga om Arbeiderpartiet og arbeiderbevegel
sen fra ca. 1970 kan heller ikke forklares ut fra endringene i den 
økonomiske veksten. Norges bruttonasjonalprodukt vokste faktisk 
noe sterkere på 70-tallet enn på 50-tallet. Forskjellen ligger som 
vi har vært inne på i at bransjene utvikler seg mer differensiert 
på 70-tallet. Imidlertid er det også i industrien, som er den 
bransje som berører den tradisjonelle arbeiderklassen sterkest, en 
sterk vekst i første halvdel av tiåret, både når det gjelder pro
duksjon og sysselsetting.12 Disse forhold kan altså ikke alene 
forklare arbeiderbevegelsens nedgang og særlig ikke minsket 
oppslutning fra arbeidere tidlig på 70-tallet.

Arbeiderpartiet har hatt store svingninger også i sin tidligere 
historie. Men en så varig nedgang fra et etablert høyt nivå, har 
ikke tidligere inntruffet som det vi har hatt på 70/80-tallet. Vi 
skal ikke undervurdere de negative følgene av at arbeiderklassen 
endrer sammensetning. Men som vi har sett har arbeiderklassen 
også endret sammensetning tidligere, uten at det i seg sjøl har 
ført til varige problemer for arbeiderbevegelsen.
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Partiet har tapt både arbeidere og i de økende funksjonærgrup- 
pene. Det virker som om partiets appell til middelklassen og en 
mer moderat politisk profil, ikke har hatt betydelig suksess i 
middelklassegruppene samtidig som den har virket frustrerende på 
velgerne fra arbeiderklassen. Høy hjemmesitting, som er påvist 
hos velgere som før har stemt partiet ved flere valg (1981, 1987), 
har trolig sammenheng med frustrasjon i arbeiderbasisen. Hvorfor 
så disse arbeiderne da ikke har gått til et av partiene lenger til 
venstre - noe de ikke har gjort med unntak av 1973 - er et 
spørsmål vi skal komme tilbake til lenger ned. Vi vil nå vende 
oss mot de endringene som skjer på det politiske og ideologiske 
plan. Vi vil prøve å gi en beskrivelse og en tolkning av noen 
sentrale utviklinger. Velgerne og arbeiderklassen trenger jo ikke 
sjøl å ha forandret seg for at en del av den skulle skifte parti 
og politiske sympatier. Det kan jo også hende at det er partiene, 
i dette tilfellet Arbeiderpartiet, som har gjennomgått endringer 
som velgerne har reagert på. Denne hypotesen skal vi ha i bak
hodet i det følgende.

For å få et perspektiv på den politiske utviklinga skal begrepene 
stat og samfunn (eller sivilt samfunn) taes i bruk. Disse be
grepene utgjør to atskilte sfærer som betinger hverandre, men 
også befinner seg i konflikt. Staten er en makt som søker å 
opprettholde orden og stabilitet. Samfunnet er stedet der indivi- 
der, klasser og grupper realiserer sine interesser og utfolder sin 
frihet. På samfunnsplanet eksisterer det ikke bare økonomiske 
interesser, men også sosiale bevegelser og ideologiske strømnin
gen

Et viktig formidlingsledd mellom stat og samfunn er de politiske 
partiene. De politiske partiene er frivillige sammenslutninger og 
altså bundet til enkeltindividers og klassers politiske bevissthet. 
Partiene påvirkes mao. av sosiale og ideologiske endringer i 
samfunnet. På den andre sida er partiene bundet til den moderne 
statsordninga. Partisystemet er en en del av det norske stats
apparatet. Særlig det regjerende partiet vil være underlagt en 
sterk binding til staten og dens interesser av stabilitet og orden. 
Partiene er altså tvetydige institusjoner som befinner seg i 
spenningsfeltet mellom stat og samfunn. I dette perspektivet vil 
det ikke minst være fruktbart å se Arbeiderpartiets utvikling og 
krise.

)
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Statspartiet: effektiv nøytralisering av politiske konflikter

Arbeiderpartiet var særlig i de første 20 etterkrigsår sterkt 
bundet til staten og sitt ansvar som forvalter av helheten. At 
denne perioden ble partiets storhetstid og en periode preget av 
stabilitet, henger sammen med at det var et relativt harmonisk 
forhold mellom stat og samfunn, der staten var den dominerende 
part. De konfliktfylte bevegelsene på samfunnsplanet var ikke 
sterke nok til å påvirke denne stabile statsordninga. Likevel var 
det en prekær balanse og Arbeiderpartiets politikk i disse åra 
viser at partiledelsen var klar over mulighetene for destabilisering 
av systemet. På den ene sida måtte man passe på at misnøyen i 
arbeiderklassen ikke ble så stor at det oppsto sterke krefter til 
venstre for partiet. På den andre sida måtte også det kapital
istiske næringslivet tilfredsstilles. Dette siste skjedde gjennom det 
Edvard Bull kalte "toppfolkenes partnerskap", dvs. gjennom et 
samarbeid på toppen mellom næringslivet, A-regjeringa og LO. I 
den økonomiske politikk er det betegnende at den mest anstreng
te delen av dette "partnerskapet" var mellom A-regjeringa og LO, 
forøvrig ikke helt ulikt den situasjon vi har fått etter regjerings
skiftet i 1986. Men disse konfliktene var instituert og ble ut
kjempet i en relativt snever krets av LO- og Arbeiderpartifolk. 
Begge statsministerskiftene på 50-tallet, Gerhardsen-Torp i 1951 
og Torp-Gerhardsen i -55, hadde bakgrunn i konflikter i forholdet 
til LO. Konfliktene omkring utenrikspolitikken lot seg langt 
vanskeligere bringe inn i "ordnede former" enn disse konfliktene.

Forutsetninga for partiets sterke stilling var for det første at den 
borgerlige fløy var splittet. Dette var igjen avhengig av at det 
ikke oppsto noen politiske situasjoner som kunne føre til en 
samling av de borgerlige. En slik "situasjon" forelå i 1949: Ger
hardsen måtte gjøre en viktig konsesjon. Norge måtte inn i NATO 
for å unngå en borgerlig fellesblokk mot Arbeiderpartiet på det 
sikkerhetspolitiske området, med de uante følger det ville ha.13 
En krise som kunne ha splittet Arbeiderpartiet i toppsjiktet (der 
det var en sterk vestorientert fløy) ble unngått. Men i basis av 
partiet var det ikke bare misnøye. Av partiets medlemsstatistikk 
kan vi også se at det må ha skjedd en god del utmeldinger. 
Inklusive kollektive medlemmer telte partiet i 1949 204.000 med
lemmer. I 1951 var det 179.000.14 Sentraldirigeringa på topplan , 
førte til passivisering av grunnplanet. Noe som var typisk for den 
sterke sentralismen i partiet var at ingen stilte seg i spissen for 
noen opposisjon innad i partiet. Under EF-kampen 20 år seinere 
skulle det se annerledes ut.

Den andre betingelsen for Arbeiderpartiets maktposisjon var at 
det ikke fantes noe sterkt alternativ til venstre for partiet. De
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metodene partiet benyttet i kampen mot kommunistene og deres 
sympatisører - registreringer og samarbeid med statens hemmelige 
tjenester etc. - er etterhvert blitt kjent, i det siste også vedgått 
av sentrale partifolk. Kampen mot kommunistene ble ført på en 
slik måte at den effektivt hindret utviklinga av en venstreopposi
sjon innad i Arbeiderpartiet. Den faktiske funksjonen var en 
stigmatisering av alle politiske standpunkter til venstre for par
tiet. Resultatet var svært dårlige vilkår for eksistensen av en 
venstreside overhodet. Dette endret seg først for alvor i 1961 
med dannelsen av SF.

Ifølge Reiulf Steen var utsiktene for den indre opposisjonen i 
partiet ved midten av 60-tallet fortsatt minimale. I boka "Der 
hjertet banker" skriver han:

"Etter nesten tyve år med regjeringsmakt identi
fiserte partiet seg med det norske samfunn og med 
hele byråkratiet. Samfunnskritikken hadde ikke gode 
kår i partiet. Tvert imot var det ofte slik at kritikk 
av samfunnsforhold ble oppfattet som kritikk av 
partiet og partiets ledelse".16

Likevel var dannelsen av SF begynnelsen til slutten på Arbeider
partiets absolutte hegemoni. SF’s og de borgerliges felles angrep 
på partiet under Kings Bay-krisa i 1963, var et vendepunkt ikke 
bare for det borgerlige samarbeidet. Det innvarslet også begynn
elsen på en an ti-industriell ideologi rettet mot teknokratiet og 
det "kalde" storsamfunnet. En slik ideologi skulle slå ut i full 
blomst omkring EF-kampen et tiår seinere. Den var ukjent på 50- 
tallet.

Partiledelsen var klar over faren for mobilisering på venstre side. 
Einar Gerhardsen mer enn Håkon Lie og Trygve Bratteli. Disse 
hadde, i motsetning til Gerhardsen, ikke erfaringer tilbake til de 
kaotiske splittelsene på 20-tallet. Jostein Nyhamar vurderer 
Gerhardsens posisjon på følgende måte:

"Han hadde et sterkt ønske om at Arbeiderpartiet 
skulle være også venstrefløyens parti, og han mente 
at det ... også var et aktivum i deres motforestillin
ger og i deres spørsmålstegn. Bedre enn de fleste 
ante han farene ved et venstreparti utafor Arbei
derpartiet: at det kunne drive fram en utvikling av 
Arbeiderpartiet i retning av et borgerligliberalt 
parti".16

Gerhardsens opptreden under EF-kampen, der han gjorde det 
legitimt å være EF-motstander i Arbeiderpartiet, kan utvilsomt

82



sees i lys av dette. Mer enn den mellomgenerasjonen som etter
hvert overtok ledelsen av partiet og som ensidig var preget av 
1930-åras politiske sosialisering, bidro Gerhardsen til den trans
formeringa av partiet som skjedde på 60- og 70-tallet.

Nye politiske og sosiale bevegelser. Statspartiet på defensiven

På 1960-tallet ble det sosialdemokratiske hegemoniet underminert. 
To slags oppbrudd tok sin begynnelse som ødela grunnlaget for 
den "ettpartistat" som Arbeiderpartiet hadde bygd opp. Det var et 
oppbrudd på det politisk-ideologiske plan: til venstre i form av 
nye politiske organisasjoner, i form av ungdomsopprør og utvik
linga av radikale ideologier særlig blant studenter og skoleung
dom; til høyre en politisk samling som ga borgerlig regjering i 
1965. Det var et sosialt oppbrudd ved at mobiliteten i samfunnet 
økte etter en stabil periode. Velferdsstaten skapte fra slutten av 
60-tallet nye store yrkesgrupper, funksjonærene vokste og gruppa 
av tradisjonelle arbeidere sto stille, som vi har sett. Mobiliteten 
kom særlig til uttrykk i en eksplosiv vekst i gruppa skoleelever 
og studenter, mange var arbeiderklassens barn og nå på vei inn i 
funksjonæryrker. Omkring 1970 var det ikke noen stabil klasse- 
messig situasjon som Arbeiderpartiet kunne bygge noen ettparti
stat på.

Partiet hadde i etterkrigstida i alle år hatt en relativ utydelig 
"klasseprofil". Partiet bar ikke mer preg av å være et arbeider
parti på 50-tallet enn på 60- og 70-tallet. Og partiet hadde hele 
tida vært klar over at det også måtte apelleres til funksjonær- 
gruppene. Derfor er det ikke riktig å si at det er selve appellen 
til middelklassen som har ødelagt for partiet og skapt avstand til 
arbeiderklassen. For dette skjer også på 50- og tidlig 60-tall og 
er da i og for seg ikke noe problem. Det er i det øyeblikk nye 
politisk-sosiale krefter begynner å vise seg på samfunnsplanet, 
krefter som ikke er knyttet til den tradisjonelle arbeiderklassen, 
men som likevel artikulerer krav og ideologier overfor de poli
tiske makthaverne, at Arbeiderpartiets "klasseløse" politikk blir et 
problem for partiet.

Det bildet av stabile politiske forhold i Gerhardsenperioden som 
her er beskrevet, influerte også på arbeiderklassens politiske 
sjølbilde og dens forhold til Arbeiderpartiet. Partiet var den 
trygge og dominerende garanten for den velferdsstatlige utviklin
ga. Og på det sivile samfunns grunnplan var arbeiderklassen det 
dominerende, for ikke å si det eneste, dynamiske element som 
drev den politiske utviklinga fremover. Dette sjølbildet og dette 
uproblematiske forholdet mellom parti og klasse ødelegges omkring
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1970 og er ennå ikke "reparert". Arbeiderbevegelsen uttrykt 
gjennom Arbeiderpartiet har ikke lenger det vi kan kalle det 
historiske initiativet. Ungdoms- og studentopprør er riktignok 
marginale fenomener, men de varsler om en ny type politiske 
bevegelser og de produserer som en sidevirkning en del politiske 
aktivister som står utafor Arbeiderpartiet og som i seinere be
vegelser blir viktige fortropper. 70-åras kvinnebevegelse, miljø
bevegelse og sjølsagt mobiliseringa mot EF, er slike nye politiske 
bevegelser. Den tradisjonelle arbeiderklassen står mer eller mindre 
på sida av disse bevegelsene, men Arbeiderpartiet blir likevel nødt 
til å forholde seg til dem. Dermed blir partiet dratt inn i et 
politisk kraftfelt som det ikke behersker. Det har skjedd viktige 
endringer i den sosiale strukturen som partiet sjøl har gått i 
spissen for gjennom velferdsstatens utvikling. Disse endringene 
gir grobunn for krefter som kommer i konflikt med Arbeiderpar
tiet. Samtidig er det så sterke strømninger at partiet ikke kan 
overse dem. Dette blir særlig tydelig i EF-kampen, som er det 
viktigste skillet i partiets historie på denne tida.

Gjennom kampen mot EF var det ikke bare en klassemessig nokså 
diffus mobilisering på grunnplanet som skjedde. Det var også det 
sivile samfunnets vitalisering og opprør mot den etablerte stats
ordning og det partisystemet som lå til grunn for den. I EF- 
kampen kom den skjulte alliansen mellom Arbeiderpartiet og 
høyrekreftene - den som garanterte etterkrigstidas sikkerhets
politiske og økonomiske stabilitet - tydelig frem i all sin pinlig- 
het. Etter EF-kampen måtte såra leges innad i partiet, dersom 
partiets enhet skulle bevares. Dette var Gerhardsen-linja: venstre
opposisjonen måtte få viktige posisjoner, AIK som uttrykk for 
EF-motstanderne i partiet måtte integreres - ellers ville de slutte 
seg til SV.

Den andre linja, representert med bl.a. Ronald Bye, gikk inn for 
å orientere partiet inn mot det politiske sentrum og ikke gi noen 
konsesjoner til venstreposisjonen. Det var den første linja som 
seiret. Men det betydde også at partiet måtte ta opp i seg mange 
impulser fra de nye politiske strømninger. Partiets venstrefløy var 
slett ikke uberørt av de nye spontane venstrestrømningene som 
hadde vist seg fra slutten av 60-tallet. Denne venstrefløyen var 
dessuten i høy grad rekruttert fra de samme miljøene som de 
radikale bevegelsene utgikk fra: skole- og studentmiljøer. Partiet 
åpner seg mao. etter EF-kampen for politiske impulser fra de 
radikale tendensene som er blitt skapt på det sivile samfunns 
nivå, tendenser som ikke hadde noe sterkt feste i den tradisjo
nelle arbeiderklassen. Også partiets langt mer avslappede forhold 
til disiplin og enhet, uttrykker sjølsagt de samme endringene. At 
de nye radikale tendensene fikk et innpass i partiet måtte skape
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spenninger og fikk konsekvenser for lang tid fremover. Det bidro 
til å bevege partiets linje på slike viktige områder som f.eks. 
sikkerhetspolitikken. Men kanskje enda viktigere: det bidro til å 
endre bildet av partiet hos folk flest.

Etter det katastrofale valgnederlaget i 1973 var det ikke lenger 
mulig å kjenne igjen den trygge monolittiske organisasjonen fra 
50-åra. Men dermed ble det enda vanskeligere for "stamm-velger- 
ne" i arbeiderklassen å identifisere seg med partiet og oppfatte 
det som "sitt" parti. Venstrefløyens styrkede stilling falt derfor 
paradoksalt nok sammen med en svekkelse av forholdet mellom 
parti og arbeiderklasse. Dette hadde ingen planlagt, aller minst 
venstrefløyen sjøl. Partiet hadde etter EF-kampen handlet under 
tvang. I motsetning til endringene av den politiske linja på 1930- 
tallet, der Arbeiderpartiet tildelte seg sjøl en ny identitet i norsk 
politikk, var ikke 70-åras nye identitet noe som partiet hadde 
valgt etter nøye beregning fra ledelsens side. Det var en rolle 
som Arbeiderpartiet ble presset inn i. Partiet var nå offer for 
krefter det hadde brukt tiår på å kjempe frem i det norske 
samfunn.

Den indre utviklinga i Arbeiderpartiet

Samfunnets "opprør" mot staten påvirket ikke bare norsk politikk 
generelt. Det bidro i særdeleshet til å forandre et parti som 
Arbeiderpartiet. Grunnen til dette var at Arbeiderpartiet i ster
kere grad var bundet til en tidligere historisk epoke enn de 
andre partiene. Bare Arbeiderpartiet var et moderne masseparti i 
mellomkrigstida med organiserte bånd til sitt massegrunnlag. De 
borgerlige partiene hadde svake partiapparater, lokallagene var 
preget av klikker av overklassefolk. De borgerlige partiene kunne 
derfor lettere tilpasse seg de nye tider enn Arbeiderpartiet. 
Partiet ble lenge beskyldt for å være stalinistisk. Det var Jens 
Arup Seip som i et foredrag i 1963 hadde begrunnet denne på
standen med å henvise til den strenge sentralismen og det mang
lende indre demokratiet i etterkrigstida. Det hadde ifølge Seip 
oppstått en ettpartistat og en sammensmelting av partibyråkratiet 
og statsbyråkratiet. Det som gjorde den norske ettpartistaten 
spesielt sterk, var at det var lykkes å integrere arbeiderbeve
gelsen i det borgerlige samfunn uten store avskallinger. Arbei
derpartiet var samlet og under kontroll av en sterk ledelse.

Seip konkluderte:
"Det skjer ikke som forespeilet en opphevelse av 
klasser.. Men det kommer til et samarbeid på toppen 
mellom næringslivets menn og byråkratiet i utvidet
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betydning - tilsammen en bred samling av teknikere 
som gjennom ettpartisystemet har velgerne under 
kontroll".17

Uten tvil er det riktig å si at demokratiet innad i partiet ble 
pervertert i Gerhardsenperioden. Men det kunne ikke avskaffes, 
man var i større grad enn de borgerlige partiene avhengig av 
aktivitet og en viss masseoppslutning omkring de avgjørelser som 
ble tatt. Arbeiderbevegelsens partier har på dette punktet alltid 
mer enn de borgerlige, vært tvunget til å opprettholde et mini
mum av demokrati.18 Faren for avskallinger mot venstre var 
dessuten alltid en risiko, dersom enhver demokratisk impuls hadde 
blitt stoppet. Også på dette punktet ble det til en prekær balan
se. Seips analyse har derfor sine begrensninger. Velgerne var jo 
slett ikke "under kontroll", skulle det vise seg. Nettopp i åra 
etter Seips foredrag, forsvinner ettpartistaten og det "stalinist
iske" partiet. Sterke krefter trykker på mot partiet. Her ligger 
hovedforskjellen til 50-åra. I forsøket på å balansere mellom 
disiplin og hensynet til å beholde viktige grupper i partiet (AUF, 
EF-motstanderne), er det det siste som får overtaket. Partiet 
transformeres på 70-tallet til et meget åpent parti, hvor ulike 
pressgrupper: AUF, kvinner, freksaktivister, distriktsrepresentan
ter osv., kjemper for sine saker. Gerhardsen tildeler sjøl Håkon 
Lie et kraftig nederlag på partiets første åpne landsmøte i 1967- 
den gang en sensasjonell begivenhet. Seinere kom personstridene 

nærmest i kø.

Hele denne utviklinga forteller at bevegelsene i det sivile sam
funn slår inn over partiet, særlig bevegelsene fra venstre fordi 
partiet med sin medlemsmessige sammensetning ikke kunne unngå 
å bli påvirket av disse strømningene. Partiet hadde i etterkrigs
tida bestått i hovedsak av tre ulike grupper: ungdom, fagorgani
serte og ansatte i sentral og lokal administrasjon. De siste ut
gjorde og utgjør et konservativt element. På 60-tallet begynte 
ungdommen å gjøre seg sterkt gjeldende og i løpet av EF-kampen 
ble også gruppa av radikale fagforeningsfolk innflytelsesrik. 
Ungdommen og de fagorganiserte var nødt til å bli påvirket av de 
nye politiske strømningene ute i samfunnet.

I en analyse av det norske politiske system skrevet på midten av 
1960-tallet, pekte Stein Rokkan på funksjonærgruppenes økende 
betydning og at partiene i større grad kom til å orientere seg 
slik at de kunne få stemmer fra disse nye gruppene. I og for seg 
var ikke dette noen sensasjonell spådom, problemet var som nevnt 
registrert også innad i Arbeiderpartiet. Et problem med denne 
analysen var at Rokkan ikke mer inngående redegjorde for hva 
han mente med de nye funksjonærgruppene. Mer problematisk,
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imidlertid, var det at han hevdet at det nye mellomsjiktet utøvde 
en harmoniserende effekt på det politiske systemet, at dette førte 
til "en konvergens i de politiske linjene og en neddemping av 
ideologiske konflikter".19 Ut fra disse betraktningene skulle den 
tilstand av "ideologienes død" som hersket på 50-tallet, bare ha 
blitt forsterket på 60- og 70-tallet, da jo de nye funksjonær- 
gruppene har vokst sterkt i disse åra. Det var det motsatte som 
skjedde. Vi fikk en periode med oppblomstring av ideologier og 
ideologiske og politiske konflikter. Dette viser begrensningene i 
en rent økonomisk og interesse-orientert betraktning av sosiale 
grupper, slik vi bl.a. finner det i Rokkans analyser. Det fører til 
en undervurdering av den dynamikk som ligger i ideologiske 
endringer og organisatoriske mobiliseringer. I tillegg undervur
derte denne analysen at det var viktige indre motsetninger i de 
nye funksjonærgruppene, bl.a. mellom offentlig og privat ansatte.

Det strategisk "riktige" ville ut fra Rokkans analyse, være å 
bevege seg over mot det politiske sentrum for Arbeiderpartiet. 
Noen slik bevegelse er det vanskelig å få øye på før mot slutten 
av 70-tallet. Dette skyldtes ikke at det ikke fantes krefter innad 
i partiet som ville slå inn på denne veien. Min påstand blir 
derfor at det var eksistensen av sterke pressgrupper innad i 
partiet som hindret en slik utvikling. Det dreide seg om grupper 
som representerte bevegelser eller saker utafor partiet: anti-EF- 
bevegelsen, fredsbevegelsen, solidaritetsbevegelser, kvinnebe
vegelsen osv. Så lenge disse bevegelsene var livskraftige og kunne 
sende impulser innover mot partiet, skjedde det ikke noen ve
sentlig høyredreining. Helt frem til debatten om NATOs dobbelt
vedtak på begynnelsen av 80-tallet kunne representantene for 
slike bevegelser relativt vellykket forsvare sine posisjoner i 
partiets fora. I tillegg kom også partiledelsens ønske og behov for 
et godt forhold til LO inn som en hindring for en altfor klar 
høyredreining og forsterket appell til funksjonærgruppene.

Hva har så skjedd i de aller siste åra? Venstrekreftenes aktivitet 
er gått ytterligere ned. Det har ikke vært noen større saker eller 
bevegelser som har samlet stor oppslutning siden kampen om 
NATOs dobbeltvedtak. Fagbevegelsens situasjon er ikke blitt 
styrket, siden dens tradisjonelle medlemsgrupper fortsatt er i 
nedgang. På siste A-landsmøte i 1987 kunne vi da også tydelig se 
en ideologisk høyredreining. Partiledelsen kunne styre det hele 
uten alvorlig opposisjon. Både AUF og fagforeningene holdt seg i 
ro. Ingen saker kunne samle opposisjonen. Dersom partiet har en 
venstrefløy, så er den tydeligvis like politisk rådløs som parti
ledelsen sjøl. Får vi en ny tilstramming av partidisiplin, slik som 
på 50-tallet, nå etterat de radikale bevegelsene synes å ha tatt 
en pause? Situasjonen er svært åpen: partimedlemmene er fru
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strerte og dels passiviserte og det er opp til ledelsen i hvilken 
retning kursen skal legges. Men partiet vil som tidligere være 
ømtålelig for ytre ideologisk og politisk trykk.

Arbeiderinnslaget i partiet er redusert. Ungdommene i partiet er 
der, men avstanden mellom radikal opprører og "lovende" ung
domspolitiker som kjemper, ikke for politiske saker, men for egen 
politisk karriere, er blitt ekstrem kort. Partiet er i disse mar- 
kedstider også blitt et marked, et "interessant investeringsobjekt" 
for unge mennesker med evner i politisk retning. Dette forfallet 
bekrefter enda engang at arbeiderbevegelsen ikke kan være 
livskraftig uten den emosjonelle og moralske mobilisering som 
Tranmæl var den mest strålende representant for og som gjorde 
eleven Gerhardsen svak for nye politiske bevegelser på venstre
sida. Denne emosjonaliteten er det umulig å forbinde med Gro 
Harlem Brundtland. Gerhardsen beholdt, også i det sentralistiske 
statspartiets fase, kontakt med arbeiderklassen. I dagens dannede 
og funksjonærdominerte Arbeiderparti er det tabubelagt å snakke 
om partiledelsens sosiale isolering fra vanlige folk. Men oppvekst 
i et toppolitikermiljø, ekteskap med aktiv høyremann og adresse i 
et av Norges mest borgerlig-reaksjonære villastrøk må nødven
digvis prege et individ på samme måte som Gerhardsens arbeider- 
fortid preget ham. Det er en skjebnens ironi at Gro, som ble 
valgt til partileder etter en uvanlig innblanding fra grunnplanet i 
partiet og som kvinnebevegelsens representant, har blitt en mer 
autoritær maktpolitiker enn forgjengere som Steen, Nordli, Brat
teli og Gerhardsen. Dette skyldes ikke personlighet alene. Partiets 
situasjon og sosiale miljø har fått den leder det fortjener.

Uten nytt press fra venstie vil det skje liten endring av den 
nåværende kursen. Situasjonen er så labil - det viser bl.a. de 
store velgerbevegelsene og hjemmesitterandelen i -87 - at et 
besluttsomt SV, befridd for "liberale utopier" og idealistisk mora- 
lisering og like uredd når det gjelder å avsløre Arbeiderpartiets 
udugelighet på lokalt og sentralt plan, som Fremskrittspartiet og 
AKP er, lett kan gjenvinne den tillit i arbeiderklassen som partiet 
hadde i 1973, men som raskt gikk tapt. Det ville også ha fått 
konsekvenser for Arbeiderpartiet.

Høyrekreftenes mobilisering

Først under inntrykket av EF-nederlaget og så under inntrykket 
av SVs valgseier i 1973, der mange arbeidere gikk fra Arbeider
partiet til SV, ble partiets tyngdepunkt dreid noe over mot 
venstre. Et reformarbeid ble satt igang på nytt (Arbeidsmiljøloven 
1977) og vi fikk noen lønnsoppgjør som betydde reelle økninger i
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arbeidernes levestandard. Per Kleppe, arkitekten bak "Kleppe- 
pakkene" og den økonomiske politikken, sa seinere med rene ord 
at inntektsøkningene var politisk motivert av risikoen for et 
sterkt parti til venstre for sosialdemokratiet: I et intervju med 
Dagbladet etter valgnederlaget i 1981, hevdet han: "Med SVs 
sterke stilling etter 1973 fikk vi for sterk økning i inntektene på 
kort sikt".20 Mye av Arbeiderpartiets strategi på 70-tallet var 
konsentrert om å hindre konsolideringa av et sterkt SV. Ikke 
bare reformer og inntektspolitikk går inn i denne sammenheng, 
men også slike ting som partiets tvilsomme rolle under den 
såkalte "listesaken" like før valget i 1977.

Arbeiderpartiets politiske oppmerksomhet var ved midten av 70- 
tallet konsentrert om å reparere skadene etter EF-kampen og de 
farer fra venstre som truet i denne sammenheng. De indre debat
tene i partiet kretset omkring disse problemene. Høyrebølgen viste 
seg først i sin spede begynnelse ved valget i 1975. Akkurat i det 
høyrekreftene begynner et langvarig oppsving, gjør Arbeiderpar
tiet kurskorreksjoner mot venstre. Partiets anerkjennelse av sin 
egen venstrefløy kom etter at de største radikale bølgene fra 
slutten av 60-tallet hadde lagt seg. Det reageres seint både 
overfor venstre- og høyrebevegelser. Tidsdifferensen blir i seg 
sjøl et problem for partiet. (Det ideologiske svaret på høyre
bølgen: frihetsdebatten, kommer 6 år etter høyrebølgens velger- 
messige toppunkt: valget i 1981.)

Høyrekreftenes mobilisering siden 60-tallet har aldri vært knyttet 
til nye, spontane politiske bevegelser slik det er tilfellet på 
venstresida. Høyrekreftenes atferd er mer preget av å være mot
reaksjoner og tilpasninger til den generelle samfunnsutviklinga. 
Samlinga av de borgerlige partiene på 60-tallet til en blokk var i 
seg sjøl betinget av en tilpasning, særlig fra Høyres side: aner
kjennelse av velferdsstaten. I det hele tatt er det først etter 
denne tilnærminga til den sosialdemokratiske velferdspolitikken at 
det blir mulig for en del arbeidere å bevege seg over mot Høyre. 
Ikke bare utviskinga av Arbeiderpartiets karakter av å være 
arbeidernes parti, men også Høyres bevegelse mot det politiske 
sentrum, er en forutsetning for at vi kunne få en høyrebølge 
blant folk på lavere inntektsnivå. Derfor er det ikke uten videre 
riktig å snakke om at velgerne har beveget seg mot høyre. Det 
kan være like riktig å si at hele partisystemet er forskjøvet i 
retning venstre. Dette vil å så fall underbygge en mer optimistisk 
tolkning av de siste tiåras politiske og sosiale utvikling.

Selve høyrebølgen på 70-tallet kan også betraktes som en mot
reaksjon mot venstreradikale strømninger i det norske samfunnet. 
Det er en reaksjon fra høyst ulike sosiale grupper som føler seg
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truet eller tilsidesatt av de sosiale gruppene som blir identifisert 
med disse radikale strømningene. Det gjelder en del arbeidere, 
særlig unge arbeidere på begynnelsen av 70-tallet. Det gjelder 
folk i de private funksjonærgruppene, det gjelder små sjølstendige 
næringsdrivende og en del bønder og fiskere i distriktene.21 Det 
er i disse gruppene vi først og fremst finner økt sympati med 
høyrepartiene, seinere kommer også en del offentlige funksjo
nærer til. Høyrebølgen er derfor så sammensatt at det i realiteten 
dreier seg om flere atskilte bølger av ulike varighet og stabilitet. 
Men ett er felles: utgangspunktet i en ny samfunnssituasjon med 
store endringer i den sosiale sammensetninga og sosial mobilitet. 
De radikale politiske og kulturelle tendensene representerer disse 
nye sosiale gruppene. Det er derfor ikke noen dårlig arbeids
hypotese å anta at høyrebølgen er en spontan motreaksjon mot 
disse. Den hører også til i det sivile samfunn og det at også 
lavtlønte nå begynner å stemme til høyre, er i seg sjøl et slags 
"opprør" fra samfunnskreftenes side mot den etablerte sosialdemo
kratiske statsordninga. Høyre har ikke skapt noen høyrebølge. 
Partiet har kunnet høste gratis av en sosial frustrasjon i sam
funnet og av frustrasjonen som Arbeiderpartiets politikk har 
skapt.

Høyres politiske resept var å gi markedet friere spillerom. Dette 
krevde ingen omfattende ny teoridannelse. Det betyr jo bare at 
mer av den økonomiske avgjørelsesprosessen blir flyttet fra det 
politiske plan og tilbake til det sivile samfunn. Tanken om økt 
konkurranse og mer marked var slik sett i og for seg i samsvar 
med det jeg her har kalt samfunnets opprør mot staten. Heller 
ikke 1980-tallets avpolitisering, individualisme og yappe-ideologi, 
var noen originale nydannelser. De uttrykker ikke engang nødven
digvis borgerlige tendenser. Individualisme kan jo også være at 
klassesamhørigheten i arbeiderklassen oppløses og at det skaper 
såvel vellykkede som (og de er trolig i flertall) mislykkede indi
vidualister. Også den siste typen kan i ren protest stemme på 
høyrepartiene, særlig dersom Arbeiderpartiets politikk oppleves 
som arbeiderfiendtlig. Når det gjelder yappe-idealet, var det mer 
et mye omtalt mediafenomen, enn virkelighet. Det uttrykte net
topp behovet for å gjeninnsette gamle idealer: det skulle igjen 
"være lov" til å gjøre karriere, til å strebe etter makt, til å 
akseptere egoisme som noe positivt. Det var tydeligvis et behov 
for å holde dette idealet opp for de nye generasjoner som hadde 
fått høyere utdanning på 60- og 70-tallet og som derfor var 
infisert av den radikale makt- og autoritetskritikk fra den gang. 
Gjennom yappe-ideologien kunne en generasjon bedrestilte funk
sjonærer døyve sin dårlige samvittighet når de steg oppover i 
karrierestigen. At det overhodet var nødvendig å holde dette 
bilde oppe i et kapitalistisk samfunn, er heller et uttrykk for

90



hvor sterkt den borgerlige individualismen er i ferd med å bli 
undergravd. Kapitalismens spontane krefter er i seg sjøl ikke 
sterke nok til å sikre dens ideologi.

Kritikk fra venstre og høyre - i frihetens navn

Arbeiderpartiet har i økende grad vært presset fra venstre og fra 
høyre i de siste 20 - 25 åra. Vi har sagt at opprinnelsen til dette 
politiske presset er å finne i sosiale endringer innen og mellom 
klassene. Siden det dreier seg om nye og spontane strømninger 
som ingen partier har skapt eller kunne kontrollere, har vi 
snakket om det sivile samfunns opprør mot statsordninga. Dermed 
blir det også et opprør mot Arbeiderpartiet, som er den fremste 
politiske inkarnasjonen av stat og statsfornuft.

Men i dette at kritikken retter seg mot staten og alt som henger 
sammen med den, ligger også et felles grunnlag for venstrebeve- 
gelsen og den seinere høyrebølgen. Venstresidas statskritikk 
henger sammen med dyptgripende mentalitetsendringer i ungdoms- 
massene fra 60-tallet og fremover. De nye generasjonene krever 
en radikalt ny grad av frihet på alle områder. Stengsler og 
bindinger som hindrer enkeltindividets utfoldelse, blir forsøkt 
revet ned. Alle former for makt og autoritet blir kritisert. Det 
skjer også en reell frigjøring på hverdagsplanet, i kulturen og 
delvis også i politikken. Men i dette at det dreier seg om en 
individuell frigjøring, ligger det også et berøringspunkt med den 
høyreliberale statskritikken.

Velferdsstaten som sosialdemokratiet er politisk hovedansvarlig 
for, er forutsetninga for det sterke frihetskravet. Økt fritid og 
økt konsumnivå gjør at kapitalens tvang ikke lenger er så total i 
arbeiderklassen. Derfor blir nå spørsmål som knytter seg til 
personlig frihet viktige særlig for denne klassen. Endringene som 
skjer i livssituasjonen i etterkrigstida er størst her. Denne i all 
sin uklarhet frigjørende bevegelsen må derfor betraktes som et 
fremskritt. Men den er et fremskritt som ikke umiddelbart viser 
seg i politiske resultater. Ikke ett bestemt parti profitterer på 
disse tendensene, men hele det politiske systemet blir påvirket 
gjennom dem. Ett av mange uttrykk for det er at samtlige poli
tiske partier i dag er mer åpne for impulser og mer demokratisk 
enn de var på 50-tallet. Når "høyrebølgen" har kunnet styrke seg 
p.g.a. disse mentalitetsendringene, så bør ikke det føre til den 
konklusjon at personlig frihet er et skadelig borgerlig fenomen. 
Det er riktigere å se det motsatt vei: fordi høyrebølgen har 
knyttet seg til frihetskrav fra ikke-borgerlige klasser, så er den 
politisk sett et ustabilt fenomen. Willoch-regjeringa greide jo
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tross alt ikke å føre den høyrepolitikk den gjerne ville, noe som 
henger sammen med et lite homogent velgerunderlag. Den samme 
mangelen på homogenitet finner vi også i Fremskrittspartiet, bare 
mye sterkere.

Jeg skal ikke her gi noen detaljert analyse av de politisk-ideolog- 
iske endringene på 60- og 70-tallet, da dette er et tema som ofte 
har vært omtalt. Jeg har pekt på kravet om frihet som noe som 
går igjen i de nye strømningene. På det rent politiske plan vil 
jeg her kun fremheve et par viktige endringer som ligger i 
forlengelsen av det økte frihetskravet og som er temaer som 
spiller en rolle både i venstremobiliseringa og høyremobiliseringa 
mot sosialdemokratiet. Det første gjelder betydninga av demokra
tisering. På 50-tallet ble diskusjonen om demokrati ført ut fra 
grunnmotsetningen mellom demokratisk og totalitært. Ut fra 
denne problemstilling kunne det norske samfunnssystem legiti
meres som demokratisk ved å henvise til de totalitære tilstandene 
i øststatene. Dette var jo også Arbeiderpartiets argumentasjon 
mot NKP, og den hadde jo uten tvil noe for seg.

På 60-tallet greide imidlertid de radikale bevegelsene å tvinge 
frem en ny problemstilling. Søkelyset ble nå rettet mot forskjel
len mellom et rent formelt demokrati kontra et aktivt, reelt 
demokrati. Dermed var det demokratiet eller mangelen på et reelt 
demokrati i det norske samfunn som ble utsatt for kritikk. Det 
var ikke lenger tilstrekkelig legitimering å henvise til at de 
demokratiske institusjonene formelt sett "fungerte", dersom det 
viste seg at folket var preget av politisk passivitet og apati. Det 
ble videre pekt på at det politiske demokratiet ennå ikke hadde 
innflytelse over viktige maktsentra i samfunnet, først og fremst 
de private maktkonsentrasjonene innen næringslivet. Demokratiet 
var altså ikke gjeldende på alle områder - heller ikke rent for
melt. Det var derfor behov for demokratisering og deltakerdemo- 
krati. Dette var nye begreper i debatten. Demokrati var ikke noe 
man en gang for alle hadde. Det var avhengig av at borgerne 
aktivt brukte sine rettigheter. Demokratiet ble derfor etterhvert 
sett på som en prosess. Dette synet slo relativt raskt gjennom i 
arbeiderbevegelsen og også i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet står 
på dette punktet i dag i relativ klar motsetning til Høyre som 
forsvarer det "gamle" demokratibegrepet. Når det likevel ikke har 
lykkes for arbeiderbevegelsen å mobilisere sterkere for en reell 
demokratisering, så ligger årsaken mer i at Arbeiderpartiet har 
vist for liten vilje i praksis til å sette gjennom demokratiser- 
inger. Redselen for at fremstøt i denne retning skulle skape 
polariseringer som partiet ikke ville være tjent med, har trolig 
vært et viktig motiv i denne sammenheng.
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Høyrekreftene har kunnet utnytte dette ved å hevde at demo
kratisering egentlig fører til mer byråkrati. På dette punktet har 
de tydeligvis møtt på en del forståelse - byråkratisering var jo 
nettopp sosialdemokratiets akilleshæl. Høyrekreftenes eget svar på 
den radikale demokratiforståelsen var å argumentere for at demo
kratisering og en sterk stat ikke kunne forenes. Isteden for 
demokratisering av staten, gikk altså høyrekreftene inn for 
privatisering, d.v.s. reduksjon av staten. Markedet - alles kamp 
mot alle - var for høyrekreftene det mest "autentiske" demokrati. 
Som vi altså ser: også høyrekreftene knyttet seg til den voksende 
statskritikk og demokratidebatten. For også de var i en angreps- 
posisjon mot sosialdemokratiet. Men de har vridd denne problem
stillingen inn i et gammelliberalistisk spor: det de kaller demokra
tisering er i virkeligheten å legge mer makt i hendene på krefter 
som overhodet ikke er underlagt demokratiske organer. Demokra
tisering for venstrekreftene er tvert imot å bringe mer av de 
private maktstrukturene under demokratisk kontroll.

Den andre ideologiske endringa som her skal nevnes gjelder synet 
på velferdsstaten. På 60/70-tallet ble det utviklet en radikal 
kritikk av velferdsstaten. Denne kritikken var delvis overdrevet 
og en del av kritikken kom farlig nær en høyreliberal holdning. 
Den ene feilen som ble gjort var å legge ensidig vekt på den nye 
velferdsstaten som uttrykk for kapitalkreftene behov og ikke som 
et resultat av arbeiderklassens kamp. Det ble hevdet at kapita
lismen etter 2. verdenskrig hadde et sterkt behov for å integrere, 
passivisere og borgerliggjøre arbeiderklassen. Derfor altså de 
velferdsstatlige ordningene. I og med at Arbeiderpartiet var den 
fremste eksponent for velferdsstaten, ble følgelig Arbeiderpartiet 
ensidig sett på som administrator av arbeiderklassens passivisering 
og integrering i det borgerlige samfunn. Arbeiderpartiets egen 
utvikling: byråkratiseringa, det "stalinistiske" partiet, manglende 
ideologisk fornyelse, ingen politiske visjoner, angst for enhver 
sjølstendig bevegelse i arbeiderklassen o.s.v., bidro vesentlig til at 
kritikken ble såpass skarp og overdrevet.

Den andre feilen la muligens landet enda mer åpent for høyre- 
ideologi. Velferdsstatens institusjoner ble knyttet sammen med en 
byråkrati- og teknokratikritikk. Man hevdet noe i retning av at 
velferdsstaten som en administrativ ordning, betydde en fremmed
gjørende og umyndiggjørende behandling av enkeltindividet, noe 
som virket passiviserende og avpolitiserende. Vanlige folks velferd 
var noe som ble administrert over hodet på dem - forøvrig burde 
de bry seg minst mulig og holde kjeft. Slike holdninger ble det 
sosialdemokratiske byråkratiet anklaget for, og delvis med rette. 
Iallfall kunne en slik type kritikk temmelig lett vries over i 
høyreretning - både det umyndiggjorte og det "myndige" menneske
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var jo egentlig kjente figurer fra det liberale ideologikabinettet. 
Det bildet som 60- og 70-tallets teoretiske diskusjoner mante 
frem av den norske velferdsstaten: et byråkratisk-teknokratisk- 
statskapitalistisk kompleks som i sin administrasjon av individet 
virket fremmedgjørende, frihetsberøvende og avpolitiserende- 
dette begrepskomplekset var en ideologisk konstruksjon hvor 
høyrekreftene uten problemer kunne bytte ut et par begreper og 
ellers behold konstruksjonen. På den sida hvor de "stygge" ordene 
befant seg, kunne man fjerne ordet kapitalisme - forøvrig var alt 
i orden. På den sida hvor honnørordene befant seg, ville høyre
kreftene fjerne ordet politisering. Istedet satte de inn sitt eget 
honnørord: privat økonomisk initiativ eller kortere og uten de 
negative assosiasjoner som ofte er knyttet til ordet økonomi: 
privat initiativ.

Både i venstrekreftenes og høyrekreftenes ideologi er det et 
sentralt begrep som har spilt en viktig rolle i de siste tiåras 
teoridebatt: begrepet om fri menneskelig aktivitet. Jeg vil ikke si 
at dette begrepet ikke skal taes seriøst. Imidlertid er begrepet så 
dunkelt at det i politisk-ideologiske motsetninger (f.eks. i kritik
ken av sosialdemokratiet), kan fungere som begrunnelse for det 
meste. Det er noen slikt vi er vitne til i forbindelse med de 
politiske vridningene av velferdsstatsdebatten som har foregått. 
For venstresida - særlig i dens mest idealistiske periode på 60- 
tallet - blir høydepunktet av fri menneskelig aktivitet den poli
tiske aktiviteten. For høyresida blir dette høydepunktet de frie 
individenes økonomiske aktivitet på markedet. Begge posisjoner 
inneholder idealistiske premisser. Venstresidas idealisme er av 
utopisk art. Det er en idealisering av det samfunn som kommer 
etterat arbeiderklassen er blitt politisert og "bevisstgjort" og 
"bruddet" med kapitalismen er skjedd. Høyresidas idealisme er en 
idealisering av de bestående kapitalistiske forhold: illusjonen om 
at kapitalismen er en tilstand hvor frie enkeltindivider konkur
rerer på like fot og at denne uskyldige naturtilstand reproduseres 
av kapitalismens egne mekanismer. I dette idealbildet er det liten 
plass til utbytting, maktkonsentrasjon, kriser og andre ubehage
lige fenomener.

Med dette vil jeg ikke si at idealistiske premisser i sosialdemo- 
kratikritikken, automatisk frikjenner sosialdemokratiet. Jeg har 
kun prøvd å gå frem noen sammenhenger i den politisk-ideolo- 
giske utviklinga. Arbeiderpartiets egen politikk er sjøl et dialek
tisk moment i denne sammenhengen. Den bølge av mer eller 
mindre overdreven kritikk som særlig kom fra venstre, ble net
topp overdreven som en motreaksjon på et tilstivnet sosialdemo
krati. Disse "overdrivelsene" bidro i sin tur til å bryte opp denne 
tilstivnete tilstanden.
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Statsideologi og frihetsideologi

Sett ut fra politisk ideologi kan etterkrigstida deles mellom to 
epoker: i de første ca. 20 etterkrigsåra dominerte staten og en 
statsvennlig ideologi. Staten og Arbeiderpartiet hadde bundet opp 
de ulike sosiale gruppene. De alvorligste konfliktene som var, 
nemlig mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, ble løst på 
kammerset mellom parti- og LO-toppene. Den andre epoken fra 
ca. 1965 og frem til i dag er preget av at bevegelser i det sivile 
samfunn destabiliserer staten og det partipolitiske systemet. 
Denne epoken kan vi karakterisere som frihetsideologiens periode. 
Dette er en tilstrekkelig upresis betegnelse til at den fanger inn 
de ulike former for frihetsfølelse og frihetskrav, både progressive 
og reaksjonære, både av politisk og av privatindividualistisk art, 
som her kommer opp til overflata. Politisk er det en periode hvor 
særlig alt statlig blir utsatt for kritikk. Vi får nå motreaksjoner 
fra de politiske ytterfløyene mot den sterke statsoppbygging. 
Den tradisjonelle næringsliberalistiske kritikken fra høyre hadde 
alltid vært der, men den hadde vært svak og den uttrykte kun 
interessene til en snever sosial gruppe. Det nye på 60-tallet var 
at vi fikk en bølge av radikal kritikk fra venstre. Kritikken var 
like mye rettet mot sosialdemokratiet som mot privatkapitalismen, 
for sosialdemokratiet ble sett på som den moderne kapitalismens 
administrative elite. Privatkapitalismen og privateiendommen var 
sugd opp i et omfattende kompleks av teknokrati og byråkrati. 
Seips skildring av "ettpartistaten" i studentersamfunnet i 1963, 
var som manna fra himmelen for slike ideologiske strømninger.22

Men denne radikale og demokratiske kritikken av stat/byråkra
ti/fremmedgjøring tangerte altså på viktige punkter klassiske 
høyreholdninger og inspirerte så og si til en tidsmessig "oppdater
ing" av en frustrert borgerlighet, som etter 1945 hadde gått i 
indre emigrasjon og som av egen kraft ikke var istand til noen 
teoretisk fornyelse. Det var imidlertid ikke før på 70-tallet- 
etterat bølgene fra EF-kampen hadde lagt seg - at Høyre for 
alvor begynte å markere en fornyet og mer aggressiv liberalisme. 
På det ideologiske området innebar høyrebølgen at den radikal- 
demokratiske statskritikken fra 60-tallet mer eller mindre ube
merket gled over i kritikk av "formynderstaten". Selve EF-kam
pen med sine antibyråkratiske og antisentralistiske overtoner, 
hadde på sin side bidratt til at ikke bare akademiske grupper, 
men brede folkegrupper, var mottakelig for økt skepsis til sosial
demokratiet og for den frihetsmytologi som nå ble produsert på 
høyresida. Frihetsideologiens høyreversjon var på sitt verst en 
demagogisk populisme som særlig "folkelige" høyrepolitikere 
(Erling Nordvik) etterhvert mestret til fullkommenhet.
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Det dreide seg ikke så mye om ideologien til en bestemt klasse 
som nå fikk overtaket. Ideologien var et internasjonalt fenomen, 
iallfall i sin radikale versjon på 60-tallet. Den må betraktes som 
en reaksjon på en sterk statsoppbygging i de kapitalistiske land 
etter krigen, men den var også uttrykk for et krav om personlig 
og politisk frigjøring i de lavere klasser, som nettopp denne 
sterke statsoppbygginga nå hadde gjort mulig. I Norge må vi anta 
at motsetninga og avstanden mellom stat og samfunn var atskillig 
mindre enn i andre land, f.eks. Vest-Tyskland med sin klart 
autoritært pregede CDU-stat hvor følgelig konfliktene i for
bindelse med student- og ungdomsopprøret var og er langt har
dere enn her i landet. Derfor kan vi også anta at frihetsideo- 
logiens politiske virkninger ble større i vårt land enn i mange 
andre land, d.v.s. innflytelsen på staten og partisystemet ble 
større. Tilsvarende ble høyreversjonen av frihetsideologien mindre 
kapitalistisk og mer anti-autoritær. De "moderne" strømningene 
som etterhvert også slo innover Høyre, førte f.eks. til en klar 
liberalisering av abortsynet. Noe slikt er til dags dato utenkelig i 
det tyske søsterpartiet.23

Sjøl om grupper med akademisk utdanning har gått i spissen, så 
er ikke denne almene frihetsideologien et rent teoretisk fenomen. 
Den kan heller ikke betraktes som noe som er direkte inspirert 
og produsert på det partipolitiske plan ut fra politisk-strategiske 
siktemål. Vi må også avvise at den er et uttrykk for borgerlige 
klassers interesser og at et borger- og småborgerskap i tallmessig 
nedgang skulle være motoren bak denne utviklinga. Mer nærlig
gende var det da å si at denne ideologien uttrykker holdninger 
og interesser i de nye funksjonærgruppene som via utdannings
systemet gjør seg sterkt gjeldende fra 60-åra og utover. Innen 
disse gruppene finner vi nok også det som kan kalles avantgarden 
bak frihetsideologien. Men disse gruppene var ikke mange nok 
alene til å lage en ideologisk tendens av den styrke som det her 
etter min mening dreier seg om. Mitt syn er derfor at den fri
hetsideologien som setter sitt preg på det norske samfunn bæres 
oppe av et allment behov i alle større sosiale grupper og at 
særlig arbeiderklassen (inklusive de lavere funksjonærene) er 
denne ideologiens egentlige sosiale basis. Denne påstanden virker 
kanskje grunnløs, ettersom jo ikke arbeiderklassen utmerket seg 
som avantgarde i denne bevegelsen på 60-tallet. Dette er riktig, 
men jeg vil legge vekt på et annet forhold. Det er arbeiderklas
sens livssituasjon og hverdagsmoral som er blitt sterkest revolu
sjonert i løpet av etterkrigstidas velferdsutvikling. Bortsett fra 
gruppene i primærnæringene, som dessuten har strømmet over i 
arbeiderklassen og påvirket dens mentalitet, var arbeiderklassen 
den mest tradisjonelle klassen før velferdsutviklinga definitivt 
satte seg gjennom i de siste 20-30 åra.
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Overgangen til og behovet for, særlig personlig, men også allmen- 
politisk frigjøring og "modernisering" var i denne klassen klart 
størst. Ungdomsopprøret fra og med slutten av 50-tallet med sine 
mangfoldige politiske, men først og fremst upolitiske uttrykk: 
musikk, dans, seksuell frigjøring, "opprør" mot de voksnes verden, 
konform gjengmentalitet såvel som narsisistisk individualisme- 
denne nye kulturen var særlig preget av arbeiderklassens barn og 
betydde de største endringene for dem, endringer som fikk betyd
ning også når de nådde voksen alder. Dette hadde kanskje også 
tidligere vær ungdommelige behov i arbeiderklassen: nå var de 
materielle mulighetene tilstede for å realisere dem i all sin indre 
konfliktfylthet. I motsetning til overklassen og de gamle middel
klassene, er det først i vår moderne tid at arbeiderklasseindividet 
fremstår som individ, ikke bare som klassemedlem. Det er et 
opprør mot all sosiale og autoritære bindinger som hemmer indi
videts realisering. Nettopp derfor blir denne overgangen også 
preget av ekstremt individualistiske holdninger og en delvis 
oppløsning av arbeiderklassens tradisjonelle samhold og politiske 
bevissthet. Det er likevel noe fundamentalt nødvendig over denne 
frihetstrangen og den vil trolig bare i en overgangsperiode komme 
de gamle høyrekreftene til gode. Dens hovedeffekt har hittil vært 
positiv, sjøl om den stiller arbeiderbevegelsen og særlig sosial
demokratiet overfor store utfordringer. Dens effekt vil også i 
fremtida være hovedsaklig positiv. Kravet om frihet og uav
hengighet vil også nødvendigvis være et krav om demokratisering 
og fortsatt velferdsstat. Demokratiet og velferdsstaten er derfor 
så solid forankret i Norge at bare krig, militær intervensjon eller 
økonomisk blokade fra viktige handelspartnere kan endre noe på 
dette.

Uten en allmen, om enn uklar sympati for de nye politiske og 
kulturelle frihetskrav fra arbeiderklassens side, kunne ikke de 
avantgardene som på 60-tallet gikk i spissen med en mer direkte 
formulert kritikk av det politiske systemet, ha fått det gjennom
slag som de faktisk etterhvert fikk. Edvard Bull påpeker at de 
fleste partier endret sine programmer i retning av større vekt på 
miljø og en mer kritisk holdning til industriell vekst, på slutten 
av 60-tallet:

"Men så plutselig, i 1969, kom en strøm av nye ord 
inn i partiprogrammene: naturvern, forsøpling, tanker 
om tiltak mot særlig svovelholdige fyringsoljer, 
trafikkulykker, "miljø", veksten som kan bli så vold
som at den skaper "stor utrygghet både for den 
enkelte og for de lokalsamfunn som rammes av 
omstillinga". Igjen er det langt mer karakteristisk at 
partiene tenker parallelt enn at de søker hver sine 
veier. Og strømmen av nye ord til valgkampen i 1969
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er en av grunnene til at vi setter et tidsskille om
kring 1970."24

Dette er et godt eksempel på at partisystemet ble påvirket av de 
nye ideologiske strømninga, og ikke sto som produsenter av dem. 
Og de ville ikke ha latt seg påvirke, dersom det ikke var iallfall 
delvis et massegrunnlag for de nye tankene. Imidlertid skal heller 
ikke massegrunnlagets størrelse overdrives. Frihetsideologi og 
samfunnskritiske holdninger har jo ikke slått gjennom overalt i 
det norske samfunnet og der disse holdningene har bredt seg, har 
det skjedd med ulik hastighet. Disse forhold er svært viktige, for 
de har gitt opphav til konflikter mellom og innen sosiale klasser 
og ikke minst i arbeiderklassen. Frihetsideologien er også i seg 
sjøl tvetydig, den har en konflikt mellom en upolitisk egoisme og 
en versjon som knytter frigjøringa til politisk endring av sam
funnsforholdene, innebygd i seg. Delvis konflikten til tradisjona- 
listisk kultur og sosiale grupper, delvis konflikten innen frihets
ideologien sjøl, gir opphavet til ulike politisk holdninger og ulik 
velgeratferd.

Mye tyder på at vi kan dele arbeiderklassen inn i tre grupper i 
forhold til det som er sagt: en gruppe av tradisjonalistiske arbei
dere som fortsatt er preget av gamle underdanighetsholdninger. 
En gruppe som legger stor vekt på personlig frihet og materiell 
uavhengighet, men hvor disse holdningene kombineres med en 
konformistisk godkjennelse av det bestående samfunnssystemet. De 
tilpasser seg det kapitalistiske arbeidsmarkedet på individuell 
basis, de er villige til å kjempe for sine interesser, men opplever 
seg i liten grad som del av en klasse. En tredje gruppe som også 
legger vekt på personlig frihet, men som kombinerer dette med 
en kritisk holdning til samfunnssystemet.25 Dette er en gruppe 
som identifiserer seg mer med sin klasse, enn med samfunnet som 
helhet. Mellom de to sistnevnte gruppene vil det pågå en viktig 
ideologisk strid, mens den førstnevnte gruppa vil bli redusert i 
betydning. Ser vi på de høyere funksjonærgruppene vil vi se at 
den konformistiske holdninga er sterkere utbredt enn i arbeider
klassen. Dette kommer av en ulik arbeidsmarkedssituasjon. Blant 
høyere funksjonærer er mulighetene for individuell karriere reelt 
til stede. Dette fører til en privatisert holdning i forhold til de 
mulighetene arbeidsmarkedet byr på. I neste omgang fører så 
dette til at individene i større grad tilegner seg normer som er 
funksjonelle i forhold til konkurransesamfunnet: slik som person
lig initiativ, ytelse, sjølstendighet, o.s.v. Det er ting som tyder på 
at en slik individuell arbeidsmarkedssituasjon etterhvert også blir 
situasjonen til deler av arbeiderklassen og at høyredreiningene 
også har sammenheng med slike endringer.
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Hedonisme, arbeidsetikk og politisk moralisering

Hovedtendensen er imidlertid helt klart at frihetsideologien fører 
til at arbeiderklassen legger mer vekt på hedonistisk nytelse, enn 
på ytelse og arbeidsetikk. Det gjelder også de moderne høyre
orienterte arbeiderne, men ikke de tradisjonalistiske. Dette betyr 
at selve frihetsideologien som sådan ikke samsvarer med kapita
lismens behov. Derimot er yappe-idealet helt i samsvar med 
kapitalismen. Dette er jo et slags ideal som fremhever verdien av 
dynamisk aktivitet, hardt arbeid, individuell viljestyrke. Nøysom- 
heten dyrkes, Fred Olsens egensmurte matpakke med brunost blir 
en mediabegivenhet. Yappeideologien er en offerideologi. Frihets
ideologien gir tvert imot vanlige folk mulighet til å nyte livet så 
langt det rekker. Politikere og moralister har forlengst oppdaget 
det farlige i disse tendensene.

Det er betegnende at i det historiske øyeblikk arbeiderklassen 
kaster av seg en arbeidsetikk som i hovedsak besto i å ha re
spekt, ikke overfor arbeidet, men over arbeidsherrene, da begyn
ner ideologiske representanter for de høyere klasser å skrike om 
moralsk forfall, "verdioppløsning" o.s.v. De herskende og privili
gerte har som kjent sjøl lenge praktisert hedonisme og individuell 
livsutfoldelse. Når disse holdningene sprer seg til de lavere 
klassene, begynner selve det kapitalistiske samfunnssystemet å 
vakle. Kapitalismen ser ikke ut til å tåle at også underklassene 
tilegner seg og praktiserer kapitalismens innerste prinsipp: den 
individuelle egoismen. Yappeidealet er en fiksjon som ikke kan 
skjule overklassenes reelle hedonisme på vanlige folks bekostning. 
De nykonservative og verdikonservative er bekymret. Det er en 
bekymring fra det etablerte samfunns ideologer om at det norm- 
systemet som er utviklet under velferdskapitalismen ikke er 
funksjonelt i forhold til kapitalismens krav om innsats og ytelse. 
Svaret er at vi må tilbake til normer som understøtter kapita
lismen. Sosialismens svar er derimot at vi må avskaffe det syste
met som ikke lenger svarer til folks normer og behov.

Dessverre er det ikke bare Krf. og Høyre som har gått ut med 
appeller om moral, måtehold og ytelse. Også Arbeiderpartiet er 
etterhvert kommet farlig nær dette standpunktet. Jeg siterer fra 
Einar Førdes tale ved siste A-landsmøte:

"Den demokratiske sosialismen er nær knyttet til 
fundamentale moraloppfatninger som vi får håpe lever 
i vår rørsle ... .1 dei siste åra har vi fått demon
strert kva som kan skje dersom ein gjer sjølvinte- 
ressa og egoismen til bærande prinsipp. Ein moderne 
økonomi der direktørar, arbeidarar og forbrukarar 
lyg, stel og fuskar dersom det er mogleg for å
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fremme einskildinteresser, vil ende i økonomisk 
kaos.... Fleire og fleire er opptatt av kor viktig det 
er i eit godt samfunn å halde oppe ein moralsk 
standard. Eit samfunn utan ideologi, religion, patrio
tisme og lokal fellesskapskjensle har kimen i seg til 
å bli eit nokså ufritt samfunn".26

Denne appellen er innholdsløs og moraliserende fordi den rettes 
mot alle og enhver uten å klargjøre at det er næringslivet og de 
økonomisk priviligerte som står bak den økonomiske kriminaliteten 
i all hovedsak. Men den er også innholdsløs, ved at den ikke 
fokuserer på konkrete endringer av samfunnssystemet som den 
eneste veien i retning av en ny samfunnsmoral. Isteden havner 
Førde i en allmen og meningsløs lovprisning av tradisjonelle 
verdier som religion, patriotisme og lokalt fellesskap. I praksis 
blir dette en appell til vanlige folk om å vende tilbake til tradi
sjonell underdanighet. Førde kommer farlig nær en nykonservativ 
bekymring for moraloppløsning i arbeiderklassen. Er det noe den 
moderne arbeideren ikke liker, så er det nettopp slike moral- 
appeller som alltid rettes mot dem som i praksis viser mest 
måtehold, fordi de ikke har mulighet for noe annet. Det er ett 
parti som tjener på dette og det er Fremskrittspartiet. Dette 
partiet er "moderne" i den forstand at det ikke moraliserer over 
folks holdninger og ønsker. Carl I. Hagen stoler heller på at de 
blinde markedskreftene skal disiplinere arbeiderklassen tilbake til 
mer asketiske tilstander. Men det er tvilsomt om dette regne
stykket til Hagen går opp.

Jeg vil betrakte de to store lønnstakergruppene i det norske 
samfunnet, arbeiderne og de nye funksjonærgruppene, som den 
sosiale basis for frihet og økt demokratisering. Det er innen disse 
store gruppene at friheten først og fremst blir realisert i ulike 
"sjølrealiseringer" i individenes fritid. Det er i disse gruppene vi 
kan se en klar tendens til at yrke betyr mindre, mens fritida blir 
den helt dominerende delen av livet som oppmerksomheten rettes 
mot. Her er det en klar forskjell til toppfunksjonærene og de 
sjølstendig næringsdrivende. Disse står i sosiale posisjoner som 
knytter dem mye sterkere til yrke og bedrift. Jobben betyr "alt". 
Dette representerer en ideologisk holdning som er langt mer 
funksjonell i forhold til kapitalismens behov og langt mindre 
orientert mot frihetsrealisering. Graden av fritid og sjølrealisering 
blir en gradmåler på hvor langt de arbeidende klassene har 
unndratt seg kapitalens herredømme. De nykonservative teoriene 
uttrykker en engstelse for at den kultur og de moralholdningene 
som utvikles gjennom denne arbeidsfrie tida, ikke skal være 
funksjonelle med kapitalismens økonomiske system.27
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III. DEN NYE ARBEIDERKLASSEN: MOBILITET, HØYRE
BØLGE OG ØKONOMISK INTERESSEKAMP

Den utviklinga av levestandard og av kultur som vi har hett, har 
utjevnet forholdet mellom funksjonærene og den tradisjonelle 
arbeiderklassen. Ser vi bort fra de øvre funksjonærgruppene og 
andre yrkesgrupper i såkalte ledende stillinger som vi fant tilsam- 
men utgjorde 17,5% av alle sysselsatte, så kan vi kalle det som 
blir igjen det vanlige arbeidende folk. Innen denne gruppa domi
nerer arbeidere og lavere funksjonærer fullstendig. Dette kan vi 
kalle den utvidede arbeiderklassen. Med familier og tilhørende 
pensjonister og uføre, utgjør den utvidede arbeiderklassen i alle 
fall 3/4 av den totale befolkninga.

Sosial mobilitet og høyredreining

Vi skal nå se nærmere på de politiske og kulturelle konfliktene 
innen denne gruppa og særlig innen det vi her kaller den tradi
sjonelle arbeiderklassen. Det er ulike politiske holdninger mellom 
arbeidere og funksjonærer, men også innen disse to gruppene. På 
den annen side har levestandard og kulturell frigjøring homo
genisert forholdene blant folk flest. Graden av likhet er økt. Den 
gamle politiske arbeiderkulturen oppløses i en tilsynelatende 
nøytral massekultur. Konturene av og bindingae til den sosiale 
gruppa blir mye svakere. Enkeltindividet trer mer frem som 
enkeltindivid. Den likheten som er skapt mellom 80-90% av be
folkninga, provoserer frem mer individualisme, mer vekt på sjøl- 
realisering, men dermed også mer fremmedgjøring og individuell 
mislykkethet. Denne velferdsstatens kollektivitet som skaper 
grunnlaget for en ny type individualisme, er i seg sjøl en viktig 
årsak til at den politiske velgeradferd blir mer diffus og tilfeldig. 
Dette vil særlig gjelde for de lavere grupper av arbeiderklassen 
og især blant de unge.

Disse forholdene gir imidlertid ikke noen forklaring som er 
tilstrekkelig på de politiske endringene som har funnet sted. 
Andre faktorer må komme i tillegg. På den ene sida er samfunnet 
vi lever i preget av homogenitet innen de store folkegruppene. På 
den andre sida er det imidlertid en økende mobilitet i det samme 
samfunnet. Den gamle arbeiderklassen tømmes for en god del av 
sine ungdommer, som går over i funksjonæryrker. Gamle yrker 
mister sin status. Nye attraktive yrker dukker opp. Denne omfor
minga skjer via utdanningssystemet. Komplekset sosial mobili
tet/utdanning står etter min mening sentralt når det gjelder å 
forklare arbeiderklassens politiske splittelse. Gjennom utdanninga 
nyter en del av arbeiderklassens barn et velferdsgode som en
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annen del ikke får nyte i samme grad. Dette medfører ulike 
yrkesforløp. Siden også utdanninga fungerer til å påskynde de 
kulturelle endringsprosessene som tidligere er beskrevet, skapes 
det også ulikheter på dette området. Alt dette skaper grobunn for 
motsetninger mellom den arbeiderklassen som ikke får høyere 
utdanning og den delen som stiger opp i funksjonærgruppene ved 
hjelp av utdanninga. Samtidig er utdanningssystemet og behovet 
for å rekruttere funksjonærer til velferdsstaten, noe som arbei
derklassen har kjempet frem. På den annen side er den minskede 
industriarbeiderklassen et uttrykk for at samfunnets totale pro- 
duktivkraft er blitt så høy at det ikke trengs flere industri
arbeidere lenger. Denne utviklinga går det altså ikke an å "argu
mentere" mot. Nettopp derfor blir frustrasjonen desto større over 
å "være igjen" i en klasse som tallmessig minker, som gjør det 
minst attraktive arbeidet og som de politiske partiene bryr seg 
mindre om enn før.

Disse forholdene påvirker særlig holdningene til ungdommen i 
arbeiderklassen. I og med at utdanning på høyere nivå er blitt en 
reell mulighet for alle, vet den enkelte ungdom at sjansen for å 
forlate den sosiale posisjon man er født inn i er ganske stor. 
Dette innebærer at klassetilhørighet og følelsen av en felles 
skjebne med sin egen klasse, nødvendigvis må bli svak. Framtidas 
mål blir viktigere enn fortidas sosiale binding. Det er det enkelte 
individ som skal velge utdanning og yrkesvei. Det er ikke noe 
som foregår i et fellesskap. Fellesskapet er tvert imot potensielle 
konkurrenter som kan blokkere veien opp til en mer attraktiv 
sosial posisjon. Tidligere var det ganske lett å forutsi at det 
store flertallet av arbeiderklassens barn, også ville bli arbeidere. 
Fordi mulighetene nå er blitt større, fører det også til større 
individuell konkurranse og til svekket klassebevissthet. Dette er 
et resultat av den økte mobiliteten.28 Dess større likheten blir 
når det gjelder muligheten til å komme seg opp, dess mer vil 
individuell dyktighet og viljeanstrengelse avgjøre hvem som 
kommer seg opp. Og dess mindre vil klasseforhold bestemme 
dette. Dette har jo også vært Arbeiderpartiets mål: at alle skulle 
ha like muligheter. Nå er tross alt dette ikke realisert i virkelig
hetens verden - fortsatt betyr borgerlig klassebakgrunn mye i 
kampen om de høye stillingene. Det vi imidlertid må spørre om, 
er hvilke konsekvenser denne politikken til Arbeiderpartiet og 
arbeiderbevegelsen egentlig vil ha. Hva blir det logiske resultatet 
av denne utdanningspolitikken? Jo, at rekrutteringa ikke bare til 
universiteter og høyskoler, men også til de høye stillingene i 
samfunnet blir "demokratisert" på den måten at de sosiale klas
sene avgir forholdsvis like mange til disse posisjonene som de er 
del av totalbefolkninga. Resultatet av dette er at de kapitalistiske 
sosiale strukturen består mens mobiliteten oppover mot de høye
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stillingene skjer på et bredere grunnlag, dvs. flere konkurrerer 
om stillingene. Når også de unge i de lavere klassene kaster seg 
inn i denne konkurransen, betyr ikke dette bare at den sosiale 
strukturen består, men at den befester seg enda mer. Økt kon
kurranse her betyr akseptering av verdinormer som sier at det er 
riktig å strebe oppover til samfunnets øvre sjikt: streberiet, 
karrierejaget, politisk tilpasning etc. øker blant de håpefulle 
unge. Dette er et problem av en ny type for arbeiderbevegelsen. 
Et problem som er et resultat av at arbeiderklassen har vunnet 
frem og på visse områder stiller likt med andre klasser.

Sjøl om de aller fleste fra arbeiderklassen som tar høyere ut
danning, havner på et mellomnivå i funksjonærgruppa, så er det 
liten tvil om at utdanning hittil har hatt en høyredreiende virk
ning. Høyre er også det suverent største parti blant dem med 
universitets/høgskoleutdanning (49% i 1981). Sjøl blant studentene 
på slutten av 60-tallet under "studentopprøret" var Høyre det 
største partiet. "Opprøret" var ideologisk viktig, men ble drevet 
fram av en minoritetsgruppe innen studentmassen.29

Utdanningseksplosjonen og de sosiale endringene på 60-, 70- og 
80-tallet har uten tvil virket tilbake på arbeiderklassen. Men 
hvordan? Jeg vil gjøre den antakelsen at de sosiale forskjellene 
folk er mest opptatt av i et massesamfunn der klassegrensene er 
blitt utydelige, er de forskjellene som folk har tettest inn på seg. 
Er situasjonen stabil, med relativt liten mobilitet og jevn leve- 
standardsøkning for de aller fleste, så blir forskjellene som finnes 
betraktet som naturlige og "legitime". Blir situasjonen preget av 
rask mobilitet og endringer i yrkesstruktur, så skapes det nye 
forskjeller og også nye oppfatninger om hva som gir status. Det 
gamle system av legitimeringer av sosiale ulikheter kan ikke 
lenger anvendes. Fra og med 70-tallet med høy mobilitet, utdan
ningseksplosjon, nye politiske ideologier osv., bryter dette legiti- 
mitetssystemet delvis sammen i arbeiderklassen. Misnøyen med 
andre sosiale grupper som dukker opp brer seg, men det er en 
frustrasjon som ikke kan få utløp i konstruktive politiske pro
sjekter. Delvis fordi den samfunnsmessige mobilitetsprosessen er 
en utvikling ingen politiske partier er fundamentalt mot, og delvis 
også fordi arbeiderklassen av ulike grunner er splittet i forhold 
til slike ting som utdanningseksplosjon (mange arbeider ønsket 
sine barn inn i utdanningsinstitusjonene) og nye politiske ideo
logier. Som vist innledningsvis i denne artikkelen, var det særlig 
blant de unge arbeiderne at frafallet fra Arbeiderpartiet var 
markant på begynnelsen av 70-tallet, noe som bredte seg til eldre 
grupper seinere.
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Hvordan oppfattet den unge (mannlige) arbeideren politikkens 
verden? Hva kunne få ham til i økende grad å stemme høyre
partiene? Vi skal gjøre et forsøk på å rekonstruere; en rekon
struksjon som særlig vil ha gyldighet i perioden med størst 
mobilitet, utdanningseksplosjon og politisk radikale ideologier, 
altså på 70-tallet i noe større grad enn 80-tallet:

1. Arbeideren som er født etter 1945, opplever at det miljøet han 
som barn/ungdom vokste opp i, splittes opp i et stort mindretall 
som går gymnas og seinere tar høyere utdanning og en større del 
som etterhvert havner i arbeiderklassen.

2. Arbeideren oppfatter lønn/levestandard til funksjonærene og 
særlig de nye mellomlaga i offentlig sektor som urettferdig i 
forhold til hans egen situasjon. Han synes at denne forskjellen er 
mer urettferdig enn f.eks. forskjellen mellom egen lønn og lønna 
til adm.dir. på hans arbeidsplass. (Han synes det er urett at folk 
fra hans eget barndomsmiljø skal få det bedre enn han bare pga. 
at de har gått lenger på skole. På den annen side kjenner han 
ikke særlig godt til hva adm.dir. har ytet for å komme dit han 
er).28

3. Arbeideren oppfatter det slik at han gjennom skatt etc. er med 
og yter sitt til opprettholdelsen av en stor offentlig sektor. Han 
tenker særlig på de økende lønnsutgiftene til de offentlig ansatte, 
som f.eks. lærere, sosialarbeidere osv.

4. Arbeideren er ung og frisk. Han er kanskje gift, men har enda 
ingen barn. Han har mao. liten nytte av en rekke velferdsgoder: 
utdanningstilbud, helsesektorens tjenester etc. har han ikke brukt. 
Han stiller ut fra egne erfaringer spørsmål ved om det er bruk 
for en så stor offentlig sektor.

5. Arbeiderpartiet blir oppfattet som et parti som sterkt forsvarer 
offentlig sektor på det politiske plan.

6. Arbeiderpartiet blir oppfattet som et parti hvis medlemmer, 
særlig mange av de fremtredende, befinner seg i et yrke i of
fentlig sektor. Partiets medlemmer lever mao. av offentlig sektor.

7. Arbeideren har liten forståelse for de nye politiske idéene. Han 
reagerer imot politisk "misjonering" fra folk utafor arbeiderklas
sen. Han er klart negativ til slike idéer som industriell nullvekst. 
Han er nokså reservert til kvinnebevegelsen, som etterhvert også 
får innpass i Arbeiderpartiet.
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Mesteparten av disse momentene er rimelige argumenter, en del 
av dem bygger på manglende kunnskaper hos arbeideren, noe han 
ikke kan anklages for. I det hele tatt vil det være relativt ra
sjonelt om han slutter å identifisere seg med Arbeiderpartiet. Det 
vil ut fra hans premisser være like klart at han ikke stemmer 
SV, da dette partiet er dominert av mellomlagsfok knyttet til 
offentlig sektor. Sammen med et klart flertall i folket er han 
dessuten for NATO - det gjør det ytterligere uaktuelt å stemme 
til venstre for DNA. Kr.F, Sp og Venstre er hver på sin måte 
altfor spesielle partier til at han føler noen dragning i den 
retning. H og Frp. har derimot på en del viktige punkter sagt 
ting som han er enig i, særlig når det gjelder offentlig sektor. 
Han vil derfor prøve et av disse partiene, til tross for at han 
som arbeider heller ikke kan identifisere seg med noen av dem.

Stemmen fra denne konstruerte arbeideren vil jeg oppfatte som 
en proteststemme. Denne arbeideren er ikke i flertall, det vet vi. 
Men argumentene hans - og det er viktig - har likevel en viss 
forståelse, også blant de arbeiderne som trofast stemmer sosial
demokratisk. Det er mao. en vag misnøye til stede med Arbeider
partiet blant deres egne velgere i arbeiderklassen. Det er en 
misnøye med samfunnsmessige endringsprosesser som man oppfat
ter at partiet går i spissen for. Fra slutten av 70-tallet dreier 
det seg også om en misnøye som følge av den økonomiske inns- 
tramningspolitikken partiet fører. Tilsammen er denne misnøyen så 
stor at Arbeiderpartiet ikke får fornyet regjeringsoppdrag i 1981. 
Willoch-regjeringa og avradikaliseringa av mellomlagene demper 
noen av disse konfliktpunktene utover på 80-tallet. Likevel mak
ter verken Arbeiderpartiet eller SV å styrke arbeiderbevegelsens 
situasjon noe vesentlig ved valgene i -85 og -87. Ting tyder 
derfor på at overgangen til høyrestandpunkter hos et mindretall 
av arbeiderklassen på 70-tallet varer ved. Ting tyder også på at 
den almene misnøyen blant folk flest, ikke bare med Arbeider
partiet, men med politikk overhodet, er blitt styrket på 80-tallet.

Min påstand er at etablerte sosiale grupper særlig reagerer 
negativt i en situasjon hvor den gamle klasse- og legitimasjons- 
strukturen blir "forstyrret" av raske sosiale endringer og nye 
grupper. Dette forholdet gjelder heller ikke bare arbeiderklassen. 
De gamle middelklassene i private yrker har også reagert negativt 
på konkurransen fra de nye mellomlagene i offentlig sektor, som 
truet deres statusposisjon, bl.a. fordi de ofte hadde høyere ut
dannelse enn de gamle funksjonærgruppene. Dette har trolig ført 
til den forsterkede høyredreininga i gruppa private funksjonærer 
som er registrert. På den andre sida kan det også registreres en 
markant høyredreining i gruppa offentlige funksjonærer mellom- 
77 og -81. (Jfr. Valen/Aardal s. 113). Dette hadde sammenheng
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med Arbeiderpartiets innstramningspolitikk fra høsten -77 som 
rammet offentlig sektor hardere enn privat sektor og som førte 
til nedgang i levestandard for offentlige funksjonærer.29 Vi fikk 
en karriere- og profesjonsegoistisk holdning i disse nye mellom- 
lagsgruppene, nettopp i en situasjon der sosial nedgang truet. Et 
allment trekk synes mao. å være at en gruppe reagerer med økt 
egoisme og konkurransementalitet i den situasjonen gruppas leve
standard og sosiale posisjon i forhold til andre grupper blir truet. 
Det trenger ikke engang å være slik at det skjer noen leve- 
standardsenkning.

Skjerpet økonomisk kamp - svekket klassebevissthet

De problemstillinger som her er beskrevet, truer igjen med å gi 
bildet av arbeiderklassen (både i utvidet og i tradisjonell betyd
ning) en pessimistisk slagside. Dette inntrykket skapes ikke minst 
fordi arbeiderklassens faktiske maktstilling ikke i særlig grad 
kommer konsentrert til uttrykk gjennom en partipolitisk represen
tant på det statlige plan. Istedet uttrykkes denne maktstillinga- 
som innledningsvis nevnt - som et allment ideologisk og sosialt 
press på hele det politiske systemet. Pga. de store lønnstaker- 
gruppenes dominerende betydning som velgermasse, er de politiske 
partiene nødt til å ta hensyn til dette presset. Det er kombina
sjonen av massedemokrati, høyt kunnskapsnivå i arbeiderklassen, 
velferdsstatlig trygghet og fravær av ideologier (av rasistisk, 
nasjonalistisk eller religiøs type) som kan splitte arbeiderklassen, 
som gjør den til en maktfaktor. Kravet om økt demokratisering av 
samfunnets ulike områder som har preget det norske samfunnet i 
de to siste tiåra, har styrket folk flest på grunnplanet og svekket 
de politiske autoritetene. Det politiske systemet arbeider ikke 
lenger i et vakuum høyt hevet over folks hverdag, sjøl om noen 
autoriteter nok skulle ønske seg tilbake til disse gode gamle 
dager.

Det finnes en rekke indikasjoner på arbeiderklassens styrkede 
stilling i denne betydning. Jeg nøyer meg her med å gå inn på 
tre forhold.

For det første viser det seg uhyre vanskelig for de politiske 
myndighetene å gjennomføre de innstrammingstiltak som poli
tikere, økonomer og "autoriteter" av alle slag omtrent samstemmig 
mener er nødvendig. Siden oljeprisfallet i 1985 har det vært 
snakket mye om innstramninger, men det er hittil ikke lykkes å 
velte byrdene over på arbeiderklassen i virkelig stor målestokk. 
Politikerne er rett og slett for engstelige for de reaksjoner en 
slik drastisk linje vil føre til. Dermed har vi fått en situasjon
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mer preget av hjelpeløse politikere enn noensinne. Statsminister 
og finansminister klager over at arbeiderklassen mangler "krise
forståelse". Folk flest kan imidlertid ikke "forstå" hvorfor de skal 
stramme inn når det på toppen av samfunnet ikke skjer noen til
svarende innstramning. Høyrebølgen og deres egoistiske mentalitet 
har ikke gjort arbeiderklassen mer medgjørlig, snarere mer opp
tatt av å kjempe for sine egne interesser. Rettferdighetsbetrakt
ninger som legger vekt på at lettvinte og arbeidsfrie inntekter er 
illegitime og at bare arbeidsinnsats er en akseptabel kilde til 
rikdom, har økende oppslutning i det norske folk. Oppslutninga 
bare styrkes etterhvert som finansskandalene rulles opp i masse
media. Ikke engang Høyres økonomiske politikk våger å gå så 
langt som den sosialøkonomiske "visdom" egentlig ønsker. Arne 
Finborud kommenterte Høyres forslag til statsbudsjett for 1988 i 
følgende ordelag:

"Høyres opplegg viser iallfall hvor vanskelig det er å 
gå dramatisk til verks mot utgiftspostene på stats
budsjettet. Det viser de begrensninger politikerne 
egentlig har til å vise den handlekraft som forlan
ges".30

Og dette sies om et parti som har senking av de offentlige 
utgifter som en av sine merkesaker.

Det er ingen tvil om at Norges økonomi står overfor reelle 
problemer. Men det ser ut til at arbeiderklassens vilje til å ofre 
noe for å løse dem avhenger av at det taes noen skritt i retning 
av en ny økonomisk moral. Rent konkret at det settes i verk 
tiltak for å kontrollere og beskjære de aller høyeste inntektene. 
At en slik økonomisk moral ikke vil være noen konsolidering av 
kapitalismen, skulle si seg sjøl.

For det andre er arbeiderklassens vilje og evne til å kjempe for 
sine egne interesser iallfall ikke synkende på 1980-tallet. Både de 
konflikter vi har hatt og folks holdninger til konflikter peker 
heller i retning av en styrket faglig økonomisk posisjon. Dette 
henger delvis sammen med en økt gruppe- og profesjonsegoisme i 
funksjonærsjiktene. Men det henger også sammen med en mistillit 
til politikerne og også til LOs toppledelse i arbeiderklassen. Den 
almene holdninga til streik som kampmiddel har f.eks. gått i favør 
av streik. Det blir ansett som fullt legitimt at lønnstakere i disse 
konkurranse- og egoismepregede tider, står på for sine interesser. 
En spørreundersøkelse tatt opp under NAFs lock-out våren 1986 i 
Bergen (en politisk sett blå by), viste et overveldende flertall 
(70,4%) for at det var riktig av LO ikke å gi etter for NAF- 
kravet om en svekket lavtlønnsordning. Sjøl blant velgerne i H og 
Frp. var det 50% som mente LO gjorde rett i å stå på sitt stand
punkt!31 I desember 1987 viser en meningsmåling at Høyrevel-
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gerne har større forståelse for lærernes krav enn Arbeiderpartiets 
velgere.32 Dette viser at velgergrunnlaget i de to høyrepartiene, 
slett ikke kan være så borgerlig som partienes politikk skulle 
tilsi. Dette er jo også noe valgforskerne forlengst har påpekt.

En oversikt over konflikter fra 1950-åra til 1980-åra gir et bilde 
som bekrefter at den økonomiske kampen til de vanlige lønns
takerne ikke har avtatt i intensitet.

Tabell 6. Konflikter og antall berørte. Årlige gjennomsnitt.

Konflikter Berørte lønnstakere
1950-59 23,2 10643
1960-69 8,1 3918
1970-79 15,5 6590
1980-86 ..... 1.7,1 35940

Beregnet ut fra; Historisk statistikk 1978. tab. 50, Arbeidsmarkedsstatistikk 1980. 
tab. 88, Arbeidsmarkedsstatistikk 1985. tab. 99 og Statistisk Årbok 1987. tab. 190.

Denne tabellen forteller oss at 1950-åras klassesamarbeid og 
stabilitet ikke var til hinder for at dette tiåret var det mest 
konfliktfylte (i antall konflikter) i etterkrigstida. De politisk mer 
urolige 60- og 70-åra, var en roligere periode i den faglig-økono- 
miske kampen. 80-tallet er i antall berørte den mest konfliktfylte 
perioden. Sjøl om vi unntok året 1986 med NAFs lock-out, ville 
80-tallet ha kommet på topp i antall berørte og på andreplass i 
antall konflikter. 80-tallets konflikter er spredt over et stort 
spekter av ulike sektorer og næringer og de berørte finnes både 
i den tradisjonelle og i den nye arbeiderklassen.

1980-tallets høyrebølge og individualisme har iallfall ikke bidratt 
til roligere forhold i arbeidslivet. Dette ser jeg som et uttrykk 
for at de enkelte yrkesgruppene innen arbeiderklassen er sterkere 
innstilt på å kjempe for sine gruppeinteresser enn tidligere. Men 
dette har ikke ført til økt identitet med arbeiderklassen som 
helhet. Det kan heller tolkes som at den gamle identifikasjon med 
arbeiderklassen er i ferd med å oppløses33 og at tilliten til den 
samlende representanten for denne arbeiderklassen, nemlig DNA 
og LO-ledelsen, også er blitt svekket. Det som tidligere er sagt 
om minsket respekt for autoriteter og frihetsideologiens dominans, 
passer også inn i bildet av en arbeiderklasse som mer aktivt 
forsvarer sine økonomiske interesser og samtidig blir mer opp
splittet på det politiske planet. Den økonomiske klassekampen 
skjerpes, mens den politiske klassebevisstheten svekkes.
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For det tredje synes det klart at holdningene til tradisjonelle 
kampsaker fortsatt er klart positiv i størstedelen av arbeider
klassen. En spørreundersøkelsen (gjennomført av Oddbjørn Knud
sen) fra høyrebølgens store år 1981, viste at arbeiderne (i tradi
sjonell forstand) er for økt arbeiderbestemmelse (51%), for mer 
økonomisk likhet (63%), for generelle reguleringer som middel for 
å oppnå økt likhet og rettferdighet (68%) og for økonomisk regu
lering av næringslivet (56%).34 På alle disse punktene var arbeid
erne mer radikale enn middelklassen (definert som mellom- og 
høyere funksjonærer). Imidlertid viste det seg at støtten til 
velferdsstaten, konkretisert til villighet til å yte en forholdsvis 
stor del av egen inntekt til et høyt offentlig forbruk, har mindre 
oppslutning i arbeiderklassen (44%) enn i middelklassen (68%). 
Dette passer bra med min analyse av den unge arbeiderens situa
sjon og tyder på at mange arbeidere ser det slik at de yter mer 
til velferdsstaten enn de nyter av den. Middelklassen er muligens 
flinkere til å bruke velferdsstatens rettigheter. Den offentlige 
middelklassen er i tillegg i stor grad sysselsatt innen velferds
statens sektorer og er dermed interessert i høyt offentlig forbruk. 
Disse forskjellene kan altså ikke tolkes som annet enn at vel
ferdsstaten i seg sjøl ikke kan skape den utjevning og den inn
flytelse som arbeiderklassen er interessert i. Denne frustrasjonen 
i forhold til velferdsstaten og dens funksjonærgrupper har ført en 
del arbeidere over til høyrepartiene.35 Men bak disse høyre- 
tendensene er det altså tydelig at det fortsatt består en sterk 
oppslutning om de mer arbeiderspesifikke målsettingene, som økt 
arbeiderbestemmelse og økonomisk likhet.

Disse indikasjonene på en relativt sterk arbeiderklasse kunne lett 
kompletteres av andre. Vi er i ferd med å få en arbeiderklasse 
som er blitt omformet av det nye forhold mellom stat og samfunn 
som har oppstått. Bølgen av individualisme, økt gruppeegoisme og 
konkurransementalitet har også nådd denne klassen. Dette har 
betydd en gradvis oppløsning av det stabile forholdet mellom 
Arbeiderpartiet og arbeiderklassen. Dess mer Arbeiderpartiet ser 
det som sin oppgave å administrere samfunnet og disiplinere 
arbeiderklassens "kravmentalitet" vil dette forholdet bare gå enda 
mer i oppløsning. Samfunnets opprør mot etterkrigstidas sosial
demokratiske stat begynte på de politiske ytterfløyene. Etterhvert 
har det forplantet seg til store grupper i arbeiderklassen. Løs- 
rivelsen fra sosialdemokratiet betyr at arbeiderklassen er blitt 
ytterligere fremmedgjort i forhold til det politiske ssytemet. 
Dermed nærmer vi oss en krise mellom en arbeiderklasse som er 
blitt mobilisert til ren interessekamp på samfunnsplanet og par
tiene/staten på den andre sida. Nettopp av denne grunn er de 
kommende velgerbevegelsene og partienes utvikling uhyre vanske
lig å forutsi. Imidlertid peker alt i retning av at Arbeiderpartiet
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fortsatt vil tape på denne utviklinga. Båndene mellom arbeider
klasse og Arbeiderparti som gradvis løsner betyr altså både en 
identitetskrise for arbeiderklassen og for Arbeiderpartiet. Arbei
derklassen er verken død eller borgerliggjort. Tvert imot er den 
en maktfaktor ingen kan komme forbi. Men den er idag en makt
faktor av negativ type. Den blokkerer mulighetene for å gjennom
føre en virkelig høyrepolitikk, både av økonomisk og kulturell art.

Aldri har det vært mulig å "kontrollere" arbeiderklassen hundre 
prosent. Men idag er dette mindre mulig enn noensinne. I øye
blikket er det ikke noe parti som har noen dominerende inn
flytelse i arbeiderklassen. Arbeiderpartiet og det politiske syste
met må derfor vel så mye tilpasse seg istedenfor å tilpasse 
arbeiderklassen.

IV. EN SLUTTBEMERKNING

De problemene som arbeiderbevegelsen og særlig Arbeiderpartiet 
møter er først og fremst problemer som har oppstått som følge av 
arbeiderbevegelsens økte innflytelse på ideologi og politikk i 
Norge. Arbeiderklassens kamp har ført med seg en økt materiell 
og kulturell frigjøring i forhold til kapitalismen. Dette har også 
ført til en individualisering i det vanlige arbeidende folk som har 
undergravd de gamle klassekulturene. Utjevning og individualisme 
har kommet høyrebølgen delvis til gode, men denne undergraver 
på sin side høyrebølgens borgerlige karakter. Frihetsideologien 
som preger det arbeidende folk står i motstrid til ytelsesideo- 
logien som kapitalismens forsvarere propaganderer.

Fremskrittene som uten tvil har skjedd, har ikke ført til noen 
politisk mobilisering i arbeiderklassen. Dette har både sammen
heng med de indre skillelinjene i arbeiderklassen og med Arbei
derpartiets og venstresidas egen politiske utvikling. Dette betyr 
likevel ikke at venstresida er uten innflytelse. Dens innvirkning 
på Arbeiderpartiet gjennom alle år viser det motsatte. Men ven
stresidas utvikling er bare ett moment i en omfattende ideologisk 
og sosial endringsprosess i Norge. Arbeiderklassens delaktighet i 
denne endringsprosessen er et annet moment. Relativt isolert fra 
venstersida og minst like viktig for den kommende utviklinga.

Noter

1) Jens Haugland: Dagbok frå kongens råd. Oslo 1986 s 228 og 246ff. (Opptegnel
ser fra året 1965.)
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2) H. Valen/B :0: A ard al: "Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget i 
1981". (SØS 54) Oslo/Kongsvinger 1983 s 111.

3) T. Jagland: "Arbeiderpartiet inn i et nytt hundreår". Tale på DNAs landsmøte 
28.3.87. (Stensil) s 2-3.

4) Jfr. Tor Bjørklund i Adresseavisen 1.11.1986.

5) Tabellen er beregnet på grunnlag av arbeidsstyrkestatistikken hos Peter Flora 
et.al.: State, economy and society in Western Europe 1815 - 1975. A data hand
book. vol. II, Frankf., Lond., Chicago 1987 s 571ff. og Statistisk årbok 1971 
(tabell 60 og 61), 1981 (tabell 70) og 1986 (tab. 174). Floras verk er her brukt 
for tallene tom. 1960. I dette verket oppgir kun at offisielle kilder er benyttet, 
ikke nøyaktig hva slags kilder. Arbeidssøkende er regnet inn i arbeidsstyrken, 
noe som fører til at den svake sysselsettingsøkninga i mellomkrigstida ikke 
kommer fram. Et annet problem er at Statistisk sentralbyrås måte å registrere 
sysselsatte på ble lagt om på begynnelsen av 70-tallet, noe som synes å ha 
resultert i ulike oppgaver i de statistiske publikasjonene. For året 1970 har jeg 
valgt å benytte Statistisk årbok 1971, som forøvrig samsvarer ganske bra med 
Flora når det gjelder arbeidsstyrke, henholdsvis 1,483 mill. og 1,462 mill. Når det 
gjelder vurderingen av denne tabellen, må det understrekes at arbeidsstyrke- og 
sysselsettingsutvikling, ikke gir noe helt dekkende bilde av arbeiderklassens 
utvikling i Norge. Sysselsatte er her alle som er beskjeftiget med en eller annen 
form for inntektsbringende aktivitet, altså og i tellegg den vanskelige registrer- 
bare gruppa "familiearbeidere". Ifølge Statistisk årbok 1986, tab. 177 var de 
sysselsatte i Norge i 1985 inndelt slik: lønnstakere: 1.781.000, sjølstendige: 
186.000, familiearbeidere: 42.000, tilsammen 2.012.000 sysselsatte. Jeg har derfor 
også beregnet den årlige gjennomsnittsveksten i industriens sysselsetting, inklu
sive registrerte arbeidssøkere, men unnntatt funksjonærer i industribedriftene. 
Dermed får vi et bilde av utviklinga av den del av arbeiderklassen som er knytta 
til den tradisjonelt viktigste bransjen. Den samme periodeinndéling som i tabell 2 
er benyttet og dermed blir det mulig å sammenligne:

Industriarbeidersysselsetting: Årlig gjennomsnittsendring. (1000)

1900-10 U 1959-60 5,8
1910-20 . 5,8 1960-70 4.0
1920-30 -0,6 1970-80 0,8
1930-46 3,6 1980-85 -2,0
1946-50 8,7

Kilder: Flora bd II, og -85 Stat, årbok 1981, tab. 70 og 71 og 1986, tab. 176.

For åra 1980 og -85 er ikke funksjonærene i industribedriftene utskilt. Det betyr 
at nedgangen i industriens arbeidersysselsetting på 70-tallet egentlig er sterkere 
enn vist her. Funksjonærenes andel av den samlede industrisysselsettinga har
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vært kontinuerlig økende helt siden 30-tallet. Ifølge Anne Hilde Nagel i Norges 
historie bd. 15, s. 302-303, var funksjonærandelen i industribedriftene omkring 
1930 noe i overkant av 11%, mens den på begynnelsen av 70-tallet lå på nesten 
22%. Det er ingen grunn til å tro at denne utviklinga har stoppet opp.

6) Jfr. Flora vol. II, s 571ff. og Statistisk årbok 1986 tabell 177. Økninga i 
tallet på lønnstakere fortsatte i 1986 med den sterkeste veksten etter krigen, 
med tyngdepunkt innen privat tjenesteyting. Ifølge Ny Tid 19.9.87 ble det i 
1986 skapt omkring 60 000 nye arbeidsplasser i Norge.

7) Tallene for land arbeid erne: Flora vol. II, 571ff. Tallet for 1960 inkluderer 
"familiearbeiders" unntatt ektefeller. - Det er ganske klart at situasjonen på 
landsbygda spilte en sentral rolle i Arbeiderpartiets strategi på 30-tallet. Olav 
Hindahl, daværende LO-formann, sa det slik i 1938: "For å hindre at landsbygdas 
befolkning og de arbeidsløse kunde bli drevet over i fascismens armer, var det 
nødvendig å føre en politikk som snarest mulig gav dem tryggere kår. Derfor ble 
landbrukspolitikken det viktigste punkt i vår krisepolitikk. Disse befolkningsgrup
pene utgjør også en langt større del av det norske folk enn bybefolkningen i 
almindelighet tenker over.... Den gruppe som nu først og fremst står for tur til å 
få sine lønninger bedret, er landarbeideme.” "Fagbevegelsens samfundsmessige 
stilling". Opptrykt i Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1977 s. 265-66 
og 267.

8) Strengt tatt er ikke uttrykket "kjemeproletariat" dekkende for det som vises 
i tabell 3. Grunnen er at funksjonærene innen industri/bygg og anlegg ikke er 
utskilt. For å finne tallet på det "egentlige” arbeiderne innen disse bransjene, 
måtte tallene i andre linje i tabellen reduseres med anslagsvis ca. 20% (for 70 og 
80-tallet). Se forøvrig note 5.

9) Tallene hentet fra Nasjonalregnskap 1975 - 1984. Oslo 1985, tab. 57. - Det 
argumenteres fra høyrehold med at det offentlige byråkratiet vokser for sterkt. 
Virkeligheten ser ganske annerledes ut. Det er toppen av det privatkapitalistiske 
byråkratiet som har hatt en voldsom ekspansjon i de siste åra. Mens Offentlig 
administrasjon/forvaltning i perioden 1980 - 1985 økte fra 33 til 39 tusen, økte 
den private yrkesgruppa Bedrifts- og organisasjonsledelse i samme periode fra 63 
til 93 tusen. (Jfr. Statistisk årbok 1986, tab. 191). Det private næringsliv er 
topptungt som aldri før. Noen sysselsettingsøkning lenger ned i bedriftene som 
skulle tilsvare disse tallene, har jo langt ifra funnet sted. Man må derfor spørre 
hva slags produktivitetsmessige argumenter som motiverer en slik ekspansjon i 
antallet direktør- og disponent-titler?

10) For disse og de følgende tall se Arbeidsmarkedsstatistikk 1985. tabell 34. En 
annen undersøkelse fra 1982, der et representativt utvalg besvarte spørsmålet om 
de tilhørte gruppa "vanlig ansatte" eller gruppa "ledelsen” eller "arbeidsleder/for
mann", resulterte i at 72,6% definerte seg sjøl som "vanlig ansatt”, mens resten 
altså mente at de hadde en lederstilling. Jfr. Bjørn Hvinden: Kolleger imellom. 
"Arbeidskulturen i servicebedriften". Oslo 1986 s 12-13. Hvindens bok er forøvrig 
en av de få analysene av ansattes arbeidsforhold og holdninger innafor service
sektoren. Det er en mangel ved denne artikkelen at jeg ikke har kunnet gi noen
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analyse av servicearbeiderne. Politisk sett er de lite "synlige”, men tallmessig er 
de en betydelig og økende del av arbeiderklassen.

11) Hilde Bojer: "Personlig inntektsfordeling i Norge 1970-84". Tidsskrift for 
samfunnsvitenskap, bd. 28, 1987 s 247-57, hevder at det i den undersøkte perio
den var stabil ulikhet både når man ser inntektstakeme under ett og husholdnin
ger og menn/kvinner hver for seg. Imidlertid har det uten tvil vært forskyvnin
ger mellom ulike yrkesgrupper når det gjelder inntektsnivå, noe som også har 
fått politisk betydning. Se nedenfor, tredje hoveddel.

12) Se Å. Cappelen/A. Hellesøy: "Strukturelle endringer i norsk økonomi etter 
krigen". Vardøger 11/1981 s 145 og 150.

13) Edvard Bull: Norges historie bd. 14, Oslo 1979 s 136-37.

14) Tallene for DNAs medlemsutvikling fra Knut Heidar (red.):
Norske politiske fakta. Oslo 1983. 1949-tallet er overhodet partiets medlems- 
rekord. Ellers har det vært to kriser i partiet når det gjelder rekruttering. De 
faller sammen med almene kriser for partiet: På begynnelsen av 1920-tallet, da 
medlemstallet mellom 1919 og -21 sank fra 105.000 til 46.000 og ytterligere noe 
ned i forbindelse med splittelsen i 1923. Dernest under EF-kampen: medlemstallet 
sank fra 158.000 i 1971 til 130.000 i 1974. I 1987 er medlemstallet, stadig inklu
sive kollektive medlemmer, i stagnasjon på 164.000. Høyre, uten kollektive med
lemmer, har 170.000. (Jfr. for de siste tallene Adresseavisen 30.4.1987).

15) Reiulf Steen: Der hjertet banker. Oslo 1986 s 85-86.

16) J. Nyhamar: Einar Gerhardsen 1945-1983. Oslo 1983 s 243.

17) J.A. Seip: Fra embedsmannstat til ettpartistat. Oslo 1963, s 41.

18) Et viktig eksempel på dette minimum av demokrati var vedtaket mot A-våpen 
på norsk jord, vedtatt spontant av partiets landsmøte 1957 etter et overraskende 
benkeforslag. Partiledelsen gjorde ikke annet enn å bivåne med blandede følelser. 
Seinere, i sine memoarer, lot Håkon Lie Gerhardsen få gjennomgå fordi han ikke 
hadde grepet inn. I en valgkampholmgang med C.J. Hambro i 1949 kunne Gerhard
sen hevde: "Vårt parti er det mest demokratisk oppbygde parti i vårt land". (Med 
Einar Gerhardsen gjennom 20 år. Red. O. Solumsmoen og O. Larssen, Oslo 1967 s. 
78). Dette var trolig en holdbar påstand. Ikke fordi Arbeiderpartiet var så demo
kratisk - men pga. mangel på demokrati i de andre partiene.

19) S. Rokkan: "Norway: Numerical Democracy an Corporate Pluralism". I: Politi
cal Opposition in Western Democracies, ed. Robert A. Dahl, New Haven 1966 s 95.

20. Dagbladet 13.10.1981

21) På 70- og 80-tallet skjer det en sterk økning i oppslutninga om Høyre fra de 
små næringsdrivendes side, tildels også fra bønder og fiskere. Dette bekreftes av 
Valen/Aardal8 undersøkelse. Todal Jensens tabell 6 (i dette Vardøger), viser at 
35% av borger-/småborgerskapet i 1957 stemte DNA. I 1985 var det 14%.
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22) Samfunnsvitenskapene og filosofien var på 60-tallet preget av analyser som la 
vekt på det nære forholdet mellom stat og kapitalisme, og ikke de mulige mot
setningene mellom dem. Tesen om en moderne krisefri statsregulert kapitalisme, 
administrert av teknokrater og byråkrater sto sterkt. Likeså at muligheten for 
opposisjon mot dette systemet var små. Forfattere som Baran, Sweesy, Gal
braith, Marcuse og Habermas influerte venstresida i denne retning. På den "bor
gerlige" side virket f.eks. Webers byråkratiteori og Heideggers kulturpessimistiske 
kritikk av teknikk og rasjonalitet i samme retning.

23) I Vest-Tyskland er det idag det konservative CDU som har vansker med å 
appellere til den nye og moderne middelklassen. Dette partiet er nemlig belastet 
med de mest tradisjonalistiske og konservative stammvelgere som protesterer 
heftig mot enhver kulturell "modernisering" av politikken. I Norge representerer 
mellompartiene denne borgerlige tradisjonalismen, ikke Høyre. Den er i det hele 
tatt langt svakere og mindre autoritær i Norge enn de aller fleste andre land. 
Her er det Arbeiderpartiet som har vært sterkest knyttet til en klassekultur og 
som opplever dette som et problem i kampen om de nye grupper.

24. Bull: Norges historie vol. 14, s 167.

25. Min inndeling er inspirert av, men ikke helt identisk med den inndeling vi 
finner hos Lars Allden: "Den markedsorienterte arbeideren". Bjørklund/Hagtvedt 
(red.): Høyrebølgen. Oslo 1981 s 175-181.

26. E. Førde i sin tale om "Frihetsdebatten" på DNAs landsmøte 27.3.87. (Stensil) 
s 13-14. - Når det gjelder moraliseringen over arbeiderklassen og dens holdninger 
går heller ikke venstresida helt fri. Også der har det på 60- og 70-tallet dukket 
opp "teorier" om arbeideren som en dum "konsumslave" i kapitalens tjeneste. 
Dette er den venstristiske varianten av kritikken av arbeiderklassens hedonisme.

27. For en generell kritikk av nykonservatismen, jfr. Helmut Dubiel: Was ist 
Neokonservatismus? Frankf./M. 1985.

28. Men hva vil bli situasjonen om ekspansjonen av høyere stillinger som følge 
av innstramninger både i statlig og privat sektor (børsboomen har definitivt satt 
punktum høsten -87) tar slutt? Da kan vi få en økende akademisk overproduksjon 
og en begynnende sosial mobilitet nedover, noe som i så fall betyr nye politiske 
og ideologiske endringer. Men i hvilken retning?

29. Studentopprøret var hovedsaklig lokalisert til de historisk-filosofiske og 
samfunnsvitenskapelige fakultetene. Disse er i klart mindretall i den totale stu
dentmassen. Det er fag som er klart funksjonelle i forhold til næringsliv og 
statsforvaltning som dominerer: tekniske fag, økonomi, jus, offentlig forvaltning 
osv.

28. En interessant tysk undersøkelse om sosial ulikhet viste at 61% av de spurte 
arbeiderne ikke regnet "de store inntektsforskjellene" i Vest-Tyskland for beret
tiget. Samtidig var det en større prosent, nemlig 77% av arbeiderne som ikke 
regnet det som berettiget at funksjonærene tjente "noe mer" enn arbeiderne. På 
den andre sida var det 66% av funksjonærene som mente dette var berettiget. 
(Jfr. Karl H. Horning (ed.): "Sosiale Ungleichheit". Strukturen und Prozesse
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sosialer Schichtung. Darmstadt - Neuused 1976 8 128). Konflikten arbeidere/funk
sjonærer synes altså for arbeiderne å være mer uakseptabel enn de almene 
forskjellene mellom lønnstakerinntektene og høyinntektsgruppene.

29. Stagnasjonen i levestandarden fra ca. 1977 skjulte uten tvil store forskjeller 
i utviklinga mellom ulike grupper: Kvinner/offentlige ansatte trakk ned, private 
funksjonærer trakk opp. Jfr. F. Hodne: The Norwegian economy 1920-1980. Lon
don 1983 8. 250. Se også Lars Mjøset: "Sosialdemokratiets økonomiske politikk i 
Norge etter krigen". Vardøger 11, 1981 s 133. Undersøkelsen til Valen/Aardal 
tyder på at det særlig var unge, relativt nyutdannede funksjonærer som beveget 
seg i høyreretning mellom 1977 og 1981. I den samme perioden er det et klart 
fall i entusiasme og aktivitet på venstresida. Trolig er det en direkte sammen
heng mellom disse to forholdene.

30. A. Finborud i Dagbladet 18.12.1987

31. Arbeiderbladet 12.4.1986

32. Dagbladet 21.12 1987.

33. På den ene sida blir overgangen mellom arbeiderklassen og de andre klassene 
mer utydelig og diffus. På den andre sida får de interne hierarkier og yrkes/ 
bransjeforskjeller i arbeiderklassen økt betydning som kilde til konflikter. Enten 
objektivt, fordi mobilitetsprosessene og kapitalens bedriftsorganisering skaper 
økte indre konflikter. Eller subjektivt, fordi arbeiderne tillegger slike konflikter 
større betydning i en situasjon hvor de klare skillelinjene mellom hovedklassene 
kommer i bakgrunnen. Jfr. drøftingen hos Max Haller: "Sosialstruktur und Schich- 
tungshierarchie im Wohlfahrtstaat". Zeitschift flir Soziologie Jg. 15, 1986 s 167- 
187. Jfr. også note 29.

34. O. Knutsen: "Sosiale klasser og politiske verdier i Norge". Tidsskrift for 
samfunnsforskning bd. 27, 1986 s 274.

35. På bakgrunn av denne skepsis mot velferdsstaten, er det klart at en fornyet 
debatt om måten velferdsordningene fungerer på og om det gjennom velferds
statens utvikling skapes nye sosiale forskjeller, er relevant. Slik sett er denne 
delen av Arbeiderpartiets frihetsdebatt noe som kan hilses velkommen. Det gjel
der imidlertid at en slik debatt om velferdsstatens svakheter, ikke blir en debatt 
om nedbygging/privatisering av velferdsstaten. Jfr. i denne sammenheng min 
andre artikkel i dette heftet.
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