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Nye jobbmuligheter oppstår ikke som resultat av ”de små skritts utvikling” i den statiske 
økonomi eller i kunnskapsindustrien. Innovasjon tilfører, som et biprodukt nye jobber til 
samfunnet og innebærer at gamle og foreldete repetitive mønstre i produksjonsfunksjonene 
byttes ut mot nye dynamiske metoder hvor de arbeidere som allerede er sysselsatt etterspørres til 
produksjonsprosser hvor deres forutsetninger som arbeidskraft allerede er prøvet. Mennesker 
flest er ydmyke og de kjemper for å holde sine liv gående. Derfor er de takknemlige når 
politikere står frem for å ta ledelsen, ikke bare over samfunnet men også over menneskers liv. 

Arbeid, innovasjon og livets 
strevsommelighet1

Jan-U. Sandal

1 Innlegg på Nordisk forskermøte om økonomisk idéhistorie, 
Universitetet i Agder, 2012-08-24/25.

innleDning
I artikkelen analyseres arbeid som innsats-
faktor i den statiske økonomis produksjons-
funksjon. Lønnsarbeideriet som et økono-
misk fenomen er et stadig tilbakevendende 
problem i det demokratiske samfunnssy-
stem. Den pågående økonomiske globale fi-
nanskrise yter ett press på arbeidsmarkedet 
som det viser seg at vestens myndigheter 
ikke har forutsetninger for å kunne løse in-
nenfor rammene av den statiske økonomis 
produksjonsfunksjoner. 

I Amerika er arbeidsledigheten i begyn-
nelsen av 2012 antatt å overstige 12 prosent 
med en rekordhøy barnefattigdom og hvor 
ti millioner amerikanere har vært arbeidsle-
dige i mer enn seks måneder og to millioner 

i mer enn to år samtidig som europeiske sta-
ter som Hellas, Irland, Portugal, og Spania 
opplever henholdsvis 22, 14, 12 og 23 pro-
sents arbeidsledighet (Ferguson, 2012). 

Den hyperarbeidsledighet som vesten 
opplever under den pågående resesjon kan 
ikke finne løsning ved studie av tidligere ti-
ders konjunktursvingninger, i særdeleshet 
ikke 1930 årenes fatale økonomiske situ-
asjon.2 Den som søker løsningen i historiens 
empiri vil finne tidligere tiders feil gjentatt 
til kjedsommelighet. 

Verken det politiske system eller kunns-
kapsindustrien har forutsetninger for å 
skape nye jobbmuligheter under den pågå-

2 Mainstream konklusjon om 30-tallskrisen er at New Deal 
politikken, som f. eks. Tennessee Valley Authority og i sær-
deleshet keynesianismen ikke bidro til avskaffelse av arbeids-
ledigheten, nøden og fattigdommen, men bidro, på en sam-
funnsmedisinsk måte til motivasjon og framtidstro; det var 
krigsutbruddet av den andre verdenskrig og våpenrustningen 
som fikk fart i økonomien. 
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ende krise, for de tjener begge sin bakmann 
på vegne av hvilken de operer i hver sin sek-
tor. Løsningsforslagene fremstår som en 
dragkamp; politiske motstandere står mot 
hverandre og akademikere slåss seg imel-
lom mot de respektives dogmer med det 
resultat at hyperarbeidsledigheten aksele-
rer. Paul Krugman har gjort seg til talerør 
for en politisk intervenering i Keynesiansk 
tradisjon for å stoppe depresjonen nå, men 
han deler samtidig den oppfatning at gjel-
dende sys temer ikke har lykkes (Krugman, 
2012: s. 92):

”As we try to cope with the depression we’re 
in, it has been distressing to see the extent to 
which economists have been part of the prob-
lem, not part of the solution. Many, though 
not all, leading economists argued in favour of 
financial deregulation even as it made the econ-
omy ever more vulnerable to crisis. Then, when 
crisis struck, all too many famous economists 
argued, fiercely and ignorantly, against any kind 
of effective response. (.) Some three years later, 
when I realized how the profession was failing 
in its moment of truth, I coined a phrase for 
what I was seeing: “a dark age of macroeco-
nomics”. My point was that this was different 
from what had happened in the 1930s, when 
nobody knew how to think about a depression 
and it took path breaking economic thinking to 
find a way forward. That era was, if you like, the 
Stone Age of economics, when the arts of civili-
zation had yet to be discovered – and then lost. 
A new barbarism had descended on the field. 
How could that have happened? It involved, I 
think a mixture of politics and runaway aca-
demic sociology”. 

I demokratiet skal finnes bare individet og 
dets valgte representanter. Når individet un-
dertrykkes og dets frihet berøves oppstår 

barbari. Det er den situasjon som nå til dels 
utspilles i de vestlige demokratiers økonomi 
og i verden forøvrig. 

Mennesker som tidligere opplevde sik-
kerhet og fremgang i sine liv, tvinges nå til å 
gå fra sine hjem, mette seg og sine ved å spise 
fra avfallscontainere, sove under broer og 
leve uten fremtidshåp. 

Løsningen på denne krise finnes i å skape 
nye jobbmuligheter, men hva skal til for at 
nye jobbmuligheter oppstår? Artikkelens 
viktigste bidrag til vår kunnskap er å vise at 
samfunnsutvikling i vår tid, i likhet med tid-
ligere tider, om enn i ulik grad, initieres av 
den alminnelige kvinne og mann ved at de 
utøver sin skapertrang og innovasjonskraft 
og derved bryter den statiske, lineært suk-
sessive og på repetisjon baserte samfunns-
struktur. 

Artikkelen er oppbygd med analyse av 
følgende faktorer: arbeid, fritt arbeidsmar-
ked, kunnskapsøkonomien, nye jobbmu-
ligheter og konklusjon. 

Analysen av arbeid som innsatsfaktor i en 
statisk produksjonsfunksjon viser at arbeid 
ikke klarer å skape annet enn mer av det 
samme og innehar ikke hva som er nødven-
dig for omstilling av egen produksjon slik at 
nye jobbmuligheter oppstår. 

Analysen av fritt arbeidsmarked viser at 
individets friheter i et demokrati kan tilside-
settes ved inntreden i arbeidsfunksjonen og 
at visse grunnleggende menneskelige frihe-
ter og rettigheter må være tilstede som foru-
tsetning for at aktiviteten kan innebefattes i 
den statiske produksjonsfunksjon. 

Analysen av kunnskapsindustrien viser at 
alt lønnsarbeid, på alle nivåer i undervis-
ningssektoren, er arbeid i begrepets opprin-
nelige betydning og inngår i den statiske 
produksjonsfunksjon på lik linje med alt an-
net lønnsarbeid og at forskning og utvikling 
i regi av hovedmannen (eieren) ikke skaper 
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forutsetninger for omstilling av egen virk-
somhet, vitenskap eller innovasjon. 

Analysen av nye jobbmuligheter viser at 
menneskets skapertrang og innovasjons-
kraft har potensial til å endre den statiske 
produksjonsprosess slik at nye muligheter 
for samfunnsutvikling oppstår og at dette 
endringsfenomen finner sted utenfor enhver 
form for lønnsansettelse i den statiske pro-
duksjonsfunksjon. 

Konklusjonen viser at endring utøves av 
entreprenørene, en rolle som kan fylles av 
den alminnelige kvinne og mann og ikke av 
den politiske sjefen eller kunnskapsindustri-
ens representant, noe som står i motsetning 
til feltets barbarisme. 

ArBeiD 
Arbeid – den andre innsatsfaktor 
I økonomisk sammenheng defineres arbeid 
som den andre innsatsfaktor i en pro-
duksjonsprosess hvis hensikt er økonomisk 
overskudd. Arbeid i økonomisk sammen-
heng utføres alltid som ledd i en pro-
duksjonsprosess hvor arbeideren både er 
skilt fra og underlagt eiendomsretten til 
produksjonsmidlene og det økonomiske re-
sultat. 

Alt som produseres har en kjøper og om-
settes på markedet.3 Hva arbeideren skal 
produsere bestemmer eieren som i sin tur er 
underlagt markedets signaler om hva og 
hvor mye en bestemt vare eller tjeneste for-
brukerne til enhver tid ønsker. 

Hvordan arbeideren skal produsere be-
stemmes verken av arbeideren selv eller av 
eieren. Det er den lange tradisjon og sedvane 
i faget og bransjen og derav de tilhørende 
produksjonsnormer, opparbeidet over tid, 

3 Krig, kriminalitet, korrupsjon og andre ikke-økonomiske 
og ikke-legale forhold inngår ikke i og omfattes ikke av pro-
duksjonsfunksjonen.

som fastsetter produksjonsvolum og kvalitet 
i konkurranse blant sektorens ledende tilby-
dere. 

Statisk produksjonsfunksjon 
Når økonomien er i balanse produseres like-
artede varer og tjenester med de samme inn-
satsfaktorer, til den samme kostpris, og om-
settes til markedspris. Differansen mellom 
kostpris og salgspris i en balanseøkonomi er 
minimal og gir ikke rom for individuelle va-
riasjoner i produksjonsmetoder hvis vari-
asjon i produksjonsmetodene tynger den 
etablerte kostpris og senker kvaliteten i for-
hold til konkurrentene. 

Fri informasjonsflyt i markedet innebæ-
rer at alle produsenter har kjennskap til 
hverandres produksjonsmetoder. Så snart 
en endring inntreffer i den gjeldende pro-
duksjonsprosess hos en av produsentene, og 
som gir denne et konkurransefortrinn, tvin-
ger det de øvrige produsentene til snarlig 
omlegging av sine produksjonsprosesser. Et 
nytt økonomisk balansepunkt etableres 
hvor differansen mellom kostpris og salgs-
pris er minimal. 

Dette utviklingsforløp, som er påtvunget 
utenfra, hvor alle forhold i produksjons-
funksjonens innsatsfaktorer er kjente og 
hvor graden av forutsigbarhet er stor, kan 
betegnes som ”de små skritts utvikling” og er 
en naturgitt dynamikk i den statiske øko-
nomi. Arbeid, være seg ledet eller ledende, er 
underlagt den statiske økonomis forutset-
ninger, det vil si til enhver tid å oppfylle pro-
duksjonsnormer i en forutsigbar og statisk 
produksjonsprosess. 

Arbeideren utfører sin funksjon basert på 
at alle beslutninger tas ut fra kjente forutset-
ninger. Både arbeideren så vel som direktø-
ren benytter sin kreativitet i utførelsen av 
arbeidet i produksjonsfunksjonen, men 
handler på rutineplanets nivå og innenfor de 
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fastlagte rammer. Det finnes derfor ingen 
personlig tilpasning i utførelsen av arbeids-
funksjonen i en statisk økonomi, fordi sank-
sjonene både fra individene, de ulike sosiale 
grupper og i samfunnet generelt vil virke 
som effektive hindringer mot ethvert individ 
som ønsker å bryte med de tradisjonelle og 
fastlagte mønstre i produksjonsfunksjonen. 

Arbeidskraften som innsatsfaktor i pro-
duksjonsfunksjonen er universal, formet av 
de jobbkrav som tradisjonen, sedvanen, reg-
ler og fastlagte rutiner har opparbeidet i et 
langt historisk perspektiv, sanksjonert av lo-
ver, regler, holdninger og hindringer mot en-
dring utført av mennesker, og er ikke relatert 
til personlige egenskaper knyttet til arbeide-
rens individuelle særegenhet. 

Alt arbeid er repetisjon 
Når arbeideren først har lært arbeidsmo-
mentene kan han tre inn i produksjons-
funksjonen og alt hans arbeid vil være repe-
tisjon basert på de fastlagte produksjons-
mønstre. Dette fenomen gjelder ikke bare i 
industriell virksomhet, for direktøren og ar-
beideren, men i alle sektorer, offentlig som 
privat og på alle nivåer, fra løpegutten på 
torvet til de kvinner og menn som samles 
rundt regentens bord.4 Tolleren og embets-
mannen, biskopen og skuespilleren, profes-
soren og journalisten, forskeren og vaktme-
steren, flykapteinen og trikkekonduktøren, 
orkesterdirigenten og alle orkesterets musi-
kere – alle som mottar lønn i et ansettelses-
forhold utfører reproduksjon av de fastlagte 
produksjonsmønstre som produksjons-
funksjonen er basert på. 

4 Alle lønnsinntekter til offentlige ansatte dekkes av statens 
inntekter gjennom skatter og avgifter som er resultatet av den 
økonomiske verdi av varer og tjenester omsatt på markedet og 
av eventuell direkte omsetning på markedet når den offentlige 
sektor driver næringsvirksomhet ved salg av varer og tjenester 
på lik linje med den private sektor.

Repetisjonen gjør personalledelse unød-
vendig, for direktøren utfører sine oppgaver 
under samme betingelser som arbeideren, 
alt basert på rutine og forutsigbarhet. Tilsyn 
med disiplinære forhold, vakanser og pro-
duksjonsmessige flaskehalser blir rutine-
messig håndtert og utføres like gjerne av ar-
beideren selv som av direktøren og er en del 
av det repetitive mønster i produksjons-
funksjonen. 

For sitt arbeid mottar arbeideren lønn 
som han selv har disposisjonsretten over og 
intet annet. Verdien av det arbeideren har 
bidratt med i produksjonsfunksjonen ut-
veksles mot en rettmessig andel av den mar-
kedspris forbrukeren vil betale for produk-
tet. Vil forbrukeren ikke kjøpe er arbei-
derens bidrag i produksjonsprosessen ver-
diløs.5 Det er forbrukeren som er produks-
jonens leder i den forstand at det mennesk-
elige begjær er avgjørende for hva forbruke-
ren etterspør og i neste øyeblikk blir avgjø-
rende for hva og hvordan arbeideren produ-
serer. 

Eierens styringsrett
Den kritiske suksessfaktor i alt arbeid er eie-
rens styringsrett; den ubestridte retten til å 
fatte alle og de endelige beslutninger over 
produksjonsfunksjonen. Ethvert menneske 
er naturligvis utrystet med fornuft og sam-
vittighet men i arbeidet er det de tillærte fer-
digheter som forutsetning for den repetitive 
handling og som nøye er integrert med ma-
skinens eller metodens funksjonalitet som 
blir bestemmende for den menneskelige at-
ferd. I arbeidsfunksjonen er menneske og 
maskin ett, og de er uløselig knyttet til hver-
andre. Arbeideren stiller sin arbeidskraft 

5 Arbeidsløsheten i USA fortsetter å stige og Europa opplever 
i juli måned 2012 en arbeidsløshet på 24 millioner mennesker 
hvor nedskjæringer i offentlige tjenester som pensjoner, trygder, 
helse og skole, lønn til offentlige ansatte og oppsigelser av of-
fentlige ansatte viser hvilken kraft forbrukermakt representerer. 
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disponibel for produksjonsprosessen, men 
ikke sitt liv eller helse og har derfor beskyt-
telse i arbeidervernlovgivningen i de forhold 
som kan sette liv og helse i fare. 

Når arbeideren bryter ut av det repetitive 
og fastlagte produksjonsmønster oppstår 
menneskelig svikt i produksjonen. Dette av-
viksforhold kan sette, ikke bare arbeiderens 
eget liv og helse, men også andres liv og helse 
i fare i tillegg til at den lineære produksjon 
forstyrres og økonomisk tap oppstår. 

I arbeid er menneske og maskin ett
Betydningen av repetitiv adferd og menne-
skets integrasjon med maskinen i pro-
duksjonsprosessen illustreres på en eksel-
lent måte med den situasjon som oppstod 
under landingen på Hudson River av U.S. 
Airways Flight 1549 den 21. januar 2009. 
Hendelsen er verdenskjent og har fremstått 
som et mirakel, riktignok ikke et større mi-
rakel enn at det vitenskapelig kan forklares 
med de grunnleggende kriterier for arbeid 
som innsatsfaktor i produksjonsfunksjonen. 
Kaptein Chesley ”Sully” Sullenberger som 
førte Flight 1549 og andrepiloten Jeff Skiles, 
mistet trekkraften på de to motorene på 
Airbus 320 rett etter takeoff fra LaGuardia 
flyplassen – en umulig situasjon å mestre for 
de fleste flykapteiner. Takket være kombi-
nasjonen av deres tillærte ferdigheter, repeti-
tive atferd og flyets egenskaper klarte kaptei-
nen å lande på elven etter bare 3 minutter og 
28 sekunders flygning uten at menneskeliv 
gikk tapt. Slik forklarer kaptein Sullenber-
ger selv dette forholdet (Sullenberger, 2012: 
s. 2–4):

“In fact, I believe my preparation for the events 
of Flights 1549 began even before my birth. I 
would trace it back two more generations, to 
my grandparents, all four of whom were born 
in the nineteenth century; all four went to col-

lege, which was a remarkable thing, especially 
for women, at that time. My mother was a 
teacher, my father was a professional, and I 
grew up in an environment in which education 
was valued, in which ideas were important, and 
in which striving for excellence was excepted. I 
was born in 1951, in the heart of the post war 
baby boom. My father, who’d been a naval of-
ficer in World War ll, returned from his tours 
of duty carrying oversize reference books filled 
with specifications, drawings, and armaments 
of ships from all the navies of the world. I de-
voured those military books, as well as stories 
about men like Churchill and Eisenhower, 
those larger-than-life figures, culled from the 
copies of Life and Look magazines that my 
grandparents had lovingly collected during 
the war years. This idea of genuine leadership 
– of intense preparation, rising to the occasion, 
meeting a specific challenge, setting clear objec-
tives – was deeply internalized, burned into 
and ingrained in my young mind...) (…) This 
dedication to continuous preparation was in-
valuable to me during the events of Flight 1549. 
I had so deeply internalized the fundamental 
lessons that even in this novel an unanticipated 
situation, one for which we’d never specifically 
trained, I was able to set clear priorities based 
on what we did know. In a second, I managed 
to synthesize a lifetime of experience and train-
ing to solve a problem I’d never seen before.” 

Den amerikanske flyhavarikommisjonen 
konkluderte med at (Sullenberger, 2012: 2): 
“That guy has been training for this his en-
tire life”.

Hendelsen illustrerer interaksjonen mel-
lom menneske og maskin og betydningen av 
ferdigheter og repetitiv arbeidsutførelse. 
Dette forhold gjelder i alt lønnsarbeid i øko-
nomisk sammenheng, både i privat og of-
fentlig sektor og på alle nivåer. Uforutsette 
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hendelser fanges opp og mestres av arbeide-
ren når det fastlagte produksjonsmønster 
følges uten avvik selv når arbeidsoppgaven 
faller utenfor de prøvede og kjente forhold i 
den statiske økonomis produksjons-
funksjon. Dette arbeid er kreativt men må 
ikke forveksles med innovasjon. 

Fritt ArBeiDSmArkeD
Konkurranse på arbeidsmarkedet er basert på 
universale jobbkriterier
Arbeidsmarkedet er i balanse når etterspør-
sel og tilbud av arbeid er like stort. Riktig-
nok vil det ved et arbeidsmarked i balanse 
alltid finnes en marginal arbeidsledighet 
som i første rekke skyldes friksjon og se-
songmessige svingninger i naturens sykliske 
endringsløp.

Arbeidsmarkedet kjennestegnes med at 
det er konkurranse blant arbeidere om de 
ulike jobbtilbud samtidig som arbeidsgiver-
ne konkurrerer seg i mellom om rekrutte-
ring av de for produksjonsfunksjonen best 
egnede arbeidere. I et fritt arbeidsmarked vil 
arbeidskraften alltid søke til de jobber som 
relativt sett gir best lønn for arbeidet samti-
dig som arbeidsgiverne alltid vil rekruttere 
den mest effektive arbeidskraften. Dette 
forutsetter imidlertid at hver enkelt arbeider 
kan tiltre en lang rekke ulike arbeidsforhold 
med utgangspunkt i de universale kvali-
fikasjoner arbeideren er i besittelse av. Det 
samme gjelder for eieren av produksjons-
funksjonen, arbeidets art må være basert på 
universale kriterier slik at mer enn bare en 
søker kan tiltre arbeidet. 

Fritt arbeidsmarked sikrer lineær flyt i 
produksjonsfunksjonen 
Effektiv rekruttering i et fritt arbeidsmarked 
forutsetter at arbeidsgiver nøye spesifiserer 
de jobbkrav og produksjonsnormer som 

gjelder for arbeidsfunksjonen. Eieren har en 
lang rekke vitenskaper, retninger og skoler, 
oppkommet over et mer enn ett hundre og 
tretti års utviklingsforløp av sammenfallen-
de og motstridene teorier og praksis i feltet, 
fra Henri Fayol, Scientific Management 
(Taylorisme), Human Relations (Elton 
Mayo), Weberisme (Max Weber), tofaktor 
teorier (McGregor), motivasjonspsykologi 
(Maslow), shapening (Skinner) (for å nevne 
noe), til sin disposisjon i spesifikasjons- ut-
valgs- og rekrutteringsarbeidet. På tilsva-
rende måte har arbeidskraften til sin dispo-
sisjon en lang rekke tiltak i form av jobbsen-
tra, rekrutteringsbyråer, jobbsøkings- og in-
tervjuteknikker, mediekanaler og sosiale 
media til rådighet i sin søken etter høvelig 
arbeid. Utvalgs- rekrutterings- og søkerakti-
vitetene fyller den hensikt å sikre en lineær 
flyt i produksjonsfunksjonen.

Et fritt arbeidsmarked er en forutsetning 
for, og samtidig et sterkt kriterium for et 
høyt utviklet demokrati. Individet sikres 
gjennom et fritt arbeidsmarked både geo-
grafisk og sosial mobilitet gjennom fritt å 
kunne velge det arbeid som passer ham best 
og gjennom sitt arbeids utkomme, når den-
ne er uformuende, selv bidra til å nå sitt livs 
potensial. Tilsvarende er eierens interesser 
ivaretatt gjennom fri flyt av arbeidskraften. 
Ved å rekruttere den mest effektive arbeids-
kraft styrkes produsentens forutsetning for 
konkurranse og dennes fortrinn i forhold til 
de ledende produsenter i sammen marked i 
en statisk økonomi.6 

Arbeidets uheldige konsekvenser 
Når arbeideren trer inn i arbeidsprosessen 
pådrar han seg en lang rekke uheldige kon-

6 Et fritt arbeidsmarked er et sterkt kriterium for et høyt 
utviklet demokratisk samfunn og står i stor kontrast til aristo-
kratiet (føydalismen) og totalitære stater hvor all handel, pro-
duksjon og forvaltning er basert på handelsprivilegier, eventuelt 
monopol og forfordeling.
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sekvenser for sitt liv, forhold som er ubryte-
lig forbundet med arbeid i produksjons-
funksjonen. Alle disse negative konsekven-
ser og risikoen for de negative konsekven-
sene er utrykk for en alternativ kostnad  
for individet ved ikke å inngå i arbeidskraf-
ten. 

I arbeidsfunksjonen kan arbeideren påfø-
res identitetsforvirring, sedimentert klasse-
tilhørighet, sosial isolasjon, bundethet og 
stor begrenset fysisk og geografisk bevegel-
sesfrihet, ensformighet, allmenne og spesiel-
le psykososiale lidelser, misbruk av rusmid-
ler, medisiner og narkotiske stoffer, slitasje 
og skade på legemet, mental avstumpning, 
begrenset mulighet for utnyttelse av egne 
evner og tapt mulighet for å nå eget livs po-
tensial, korrupsjon og alle former for krimi-
nell atferd, overgrep av alle slag mot indivi-
der og samfunn herunder sladder, bakva-
skelser og elendighet, tidlig aldring, avkortet 
forventet livslengde og tidlig død samt tap 
av alternativt livsløp. 

Det er arbeiderens eget valg om han vil 
tre inn i produksjonsprosessen og der inn-
ordne seg de forhold som arbeidsfunksjonen 
krever. Prinsippet om arbeiderens frie inn-
treden i arbeisfunksjonen er et ufravikelig 
krav ved arbeid som innsatsfaktor i pro-
duksjonsfunksjonen.

De fleste mennesker forsørger sitt og sin 
families livsopphold helt eller delvis, og da i 
kombinasjon med sosiale ytelser eller kapi-
talavkastning gjennom arbeid. Noen indivi-
der faller utenfor deltakelse i produksjons-
prosessen, dels av forhold knyttet til ekso-
gene faktorer og dels forhold knyttet til in-
dividene selv. 

Noen arbeidsforhold er utelukket fra 
produksjonsfunksjonen 
Frihetsprinsippet ekskluderer en lang rekke 
arbeidsforhold. Arbeid utført av fanger, sla-

ver7, mennesker som er offer for og underka-
stet trafficking8, kaste, familie-, slekts-, 
stamme- og bakmannsdynastier av enhver 
art og andre former for ufrivillighet inngår 
ikke i produksjonsfunksjonen. 

Enhver form for lovstridig virksomhet er 
utelukket som arbeid i produksjonsfunksjo-
nen, være seg det gjelder lovbryteren selv el-
ler hans kompanjonger. Delaktighet i frivil-
lighetsarbeid, veldedighet, omsorgsarbeid 
og enhver form for fritidsaktivitet når delta-
keren er inneforstått med at arbeidet ikke vil 
gi lønn for innsatsen, er ikke arbeid i pro-
duksjonsfunksjonen. 

Forhold som individet selv ikke rår over 
eller som er særegne for den enkelte individ 
utelukker personen fra deltakelse i arbeids-
funksjonen. Lav eller høy alder, sykdom, de-
fekter og misdannelse av enhver art, kropps-
lig prostitusjon, overnaturlige menneskelige 
evner etc. når disse forhold utelukker kon-
kurranse om tiltredelse i arbeidsfunksjonen 
og rekruttering er basert på eksklusivitet 
med utgangspunkt i de personlige egenska-
per. 

Arbeidstakerorganisasjonenes makt og 
begrensende nytte
I demokratiet finnes bare individer og sty-
ringsmakten, hvor myndighetenes makt ut-
går fra folket. Organisasjonsretten, som et 
bærende kriterium i demokratiet innebærer 
at arbeidskraften kan danne arbeidstakeror-
ganisasjoner som ivaretar arbeiderens inte-
resser i forhold til arbeidsfunksjonen, i før-
ste rekke ha tilsyn med at arbeideren mottar 

7 I det klassiske slaveriet regnes innsatsen fra slavearbeid 
ikke som arbeid men som land (den første innsatsfaktor i pro-
duksjonsprosessen).
8 Trafficking er vår tids slavearbeid, og er antatt å omfatte fra 
21 til 27 millioner mennesker på verdensbasis. Grensekrys-
sende, så vel som nasjonal menneskehandel omfattes av alt fra 
barnearbeid til prostitusjon men også produktivt arbeid av en 
hver art innenfor alle sektorer og på alle nivåer, f. eks legearbeid, 
universitetsforskning, arbeid i offentlig forvaltning, transport-
sektoren, barnepass, kjøp og salg etc.. 



164

og selv kan disponere den rettferdige lønn 
som er avtalt for utførelsen av arbeidet. Ar-
beidstakerorganisasjonene kan også føre til-
syn med arbeidsforholdene slik at de uhel-
dige virkninger på arbeiderens liv som ar-
beidsfunksjonen påføre arbeidskraften be-
grenses.

Arbeidernes interesseorganisasjoner kan 
ha svært negativ og uheldig virkning på det 
frie arbeidsmarkedet og på demokratiet når 
de opererer ut fra egennyttige interesser. Ar-
beidstakerorganisasjonenes egennyttige 
handlinger virker oftest mot arbeidernes in-
teresser; mot de som har gitt legitimitet og 
grunnlag for organisasjonenes eksistens, og 
organisasjonene kan forstyrre maktbalansen 
i demokratiet. En verdenskjent historie om 
Sofia Appelgren belyser dette fenomenet på 
en eksellent måte (Ashoka.org: 2012-07-
05):9

“Unable to support herself both as a college stu-
dent and young mother, Sofia opened a small 
salad bar, Wild`n Fresh, at 23. She employed 
one part-time staff member. Approached by 
the powerful local union in Gothenburg to sign 
a collective agreement, Sofia asked her employ-
ee to look over the terms. Her worker found 
that Sofia provided her better pay and benefits 
than the union contract, and asked to remain 
external. Through a series of increasingly ag-
gressive letters and visits, the union demanded 
she join. Sofia refused. Eventually, the union set 
up a 20 person blockade outside her business, 
passing out flyers and shouting into bullhorns 

9 Istedenfor å involvere seg i en ideologisk debatt om temaet 
valgte Sofia Appelgren å fokusere på å bryte ned de diskrimine-
rende forhold som utestengte innvandrere fra arbeidsmarkedet 
i Sverige. Med bakgrunn fra sin erfaring med arbeidstakeror-
ganisasjonen starte hun Mitt Liv, en aktivitet for å bedre for-
holdende på arbeidsmarkedet. Hun er nå Ashoka fellow og ble 
utnevnt til årets Vestsvensk 2011av Sveriges handelskammer 
samtidig som hun ble utpekt av en av de største morgenaviser i 
Sverige til å være en av ti foregangspersoner i landet ved å sette 
Gøteborg på det svenske kartet med bakgrunn i sitt arbeid for 
immigranter. 

outside her store for four months. Sofia re-
ceived numerous death threats and had to have 
a police escort. Refusing the union, which had 
made a habit of using tactics of intimidation, 
placed Sofia in the national spotlight. Sofia’s 
story became the most widely read news piece 
in Sweden 2006. Rather than acquiesce, she 
sold her business and wrote a book about the 
experience.”

Når konkurransen på markedet i den stati-
ske økonomi presser eieren til å sette lønnen 
ned og arbeidstakten opp, har arbeidstaker-
organisasjonene en åpenbar rolle i å beskytte 
arbeidskraften for unødige påkjenninger. 
Arbeiderkamp er en sosialklassekamp og 
rettes i første rekke mot eksogene forhold 
som påvirker produksjonsfunksjonen. Med 
unntak av streikebryteri er trakassering av 
egne medlemmer og andre arbeidere i pro-
duksjonsfunksjonen et lite fremtredende 
moment ved arbeidstakerorganisasjonene. 
Under alle omstendigheter rår arbeidernes 
organisasjoner ikke over de fatale konse-
kvenser som de naturgitte sykliske svingnin-
ger i det kapitalistiske system forårsaker. 
Når den statiske økonomis teknologiske op-
timum er oppnådd inntrer stagnasjon og 
press på arbeidskraften er uunngåelig. 

Retten til fritak fra arbeid i 
produksjonsfunksjonen 
Arbeideren har flere roller, både som arbei-
der men også som forbruker, organisasjons-
medlem og stemmeberettiget i demokratiet 
og hans interesser er således sterkt motstri-
dene. 

I demokratiet kan svakere stilte individer 
og grupper av individer ikke utnyttes som 
innsatsfaktor i produksjonsprosessen. En-
hver samfunnsborger har rett til sosial tryg-
ghet, en materiell levestandard som sikrer 
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hans verdighet og frie utvikling av hans per-
sonlighet og muligheten til å ta del av de 
kulturelle goder og vitenskapelige fremskritt 
som samfunnet rår over, uavhengig av hans 
eventuelle forsørgelsesevne gjennom lønnet 
arbeid. Når forhold i hans liv som han selv 
ikke rår over frarøver han muligheten til å 
tre inn i produksjonsfunksjonen har enhver 
likevel rett til en levestandard som sikrer 
ham og hans familie trygghet, velferd og 
helse. Dette er ikke en rettighet skjenket av 
noen eller noe men er en naturgitt rettighet 
i et demokrati. 

Når arbeidsuførhet inntrer i et menne-
skes liv vil det være å frarøve vedkommende 
sin borgerlige rettighet å påtvinge vedkom-
mende arbeid i en produksjonsfunksjon, 
uansett hvor høy lønnen enn måtte være.10 

Et fritt arbeidsmarked innebærer også 
rettigheten til å avstå fra lønnet arbeid i pro-
duksjonsfunksjonen.

kUnnSkApSØkOnOmien
Kunnskapsøkonomien – et hinder for 
utvikling
Kunnskapsindustrien sysselsetter på ver-
densbasis millioner av ansatte på alle nivåer 
i undervisning, forskning og utvikling, og i 
internadministrasjon og engasjerer millio-
ner av studenter både på nasjonale og priva-
te universiteter, høyskoler, colleger, institut-
ter etc. Kunnskapsindustriens viktigste bi-
drag til samfunnet er som arbeidsgiver og 
omsetter for svimlende summer, tusenvis av 

10 Fra tid til annen dukker debatten om restarbeidsevne, f. eks 
mennesker på trygd av ulike årsaker og utnyttelse av menne-
skers psykiatriske sykdomsbilde. f. eks. Aspergers syndrom opp 
i økonomisk sammenheng. Gjennomgangsmelodien både hos 
næringsliv og i politikken er at det er bra hvis næringslivet kan 
skaffe arbeid til denne gruppe borgere, fordi det er bra for indi-
videt å arbeide samtidig som samfunnet da vil spare store be-
løp på sosialbudsjettene. Diskusjonen er forfeilet, og forslagene 
krenker individenes rettigheter som frie borgere i samfunnet. 
Arbeid i produksjonsfunksjonen er noe ganske annet enn terapi 
og sosial omgang mennesker imellom.

milliarder dollar hvert år. Kunnskapsindu-
striens engasjement av arbeidskraft og stu-
denter fører til mindre press på arbeidsmar-
kedet. Utover den direkte økonomiske verdi 
og minsket press på arbeidsmarkedet bidrar 
kunnskapsindustrien med opplæring, in-
struksjon og disiplinering av den fremtidige 
arbeidskraften, både til endogent bruk og til 
eksogent arbeidsmarket og virker samtidig 
som kunnskapens, kulturens og moraletik-
kens vokter. Kunnskapsindustrien bidrar til 
å opprettholde de nødvendige forutsetnin-
ger for den statiske økonomis tradisjon, pro-
duksjonsmønster og produktivitetsnivå. 

Kunnskapsøkonomien omfatter foruten 
kunnskapsindustrien alle relaterte økono-
miske områder, underleverandører i alle sek-
torer, myndigheter og forvaltning. Kunns-
kapsindustrien er for kunnskapsøkonomien 
det samme som oljeindustrien er for olje-
økonomien. 

Kunnskapsøkonomien inneholder deri-
mot ikke det som er nødvendig for dyna-
misk omstilling av egen produksjonsprosess 
eller bidrag til samfunnets omstilling og ut-
vikling.11 I sitt ungdomsarbeid belyser 
 Joseph A. Schumpeter den statiske økono-
mis produksjonsmessige forutsetninger 
(Schum peter: 1934/2008, s. 83f ):

“Every schoolboy would have to be a mental gi-
ant, if he himself had to create all he knows and 
uses by his own individual activity. And every 

11 Gjennom historien har utallige opptøyer og voldelige an-
slag funnet sted mellom studenter og deres lærere og mellom 
universitetenes lærere og deres foresatte hvor grusomhetene og 
frykten for blodsutgytelse har vært så omfattende at regenten 
har satt nasjonalgarden, sikkerhetspolitiet og militære styr-
ker inn for å slå ned de voldelige angrepene og bringe ro og 
orden tilbake til kunnskapsindustriens mange deltakere. 1968 
års opptøyer, som startet ved Sorbonne universitetet og raskt 
spredte seg over Europas universiteter og konflikten med den 
første fargede student i Texas er bare noen, men særdeles vik-
tige eksempler som viser at kunnskapsindustrien ikke klarer en 
demokratisk utvikling fra et statisk produksjonsnivå, til et nytt 
og høyereliggende statisk produksjonsnivå. Når kunnskapsin-
dustriens optimum er nådd oppstår krise som industrien selv 
ikke klarer å løse uten bruk av ikke-demokratiske midler og 
hovedmannens inngripen. 
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man would have to be a giant of wisdom and 
will, if he had in every case to create anew all 
the rules by which he guides his everyday con-
duct. This is true not only of those decisions 
and actions of individual and social life the 
principles of which are the product of tens of 
thousands of years, but also of those products 
of shorter periods and of a more special nature 
which constitute the particular instrument of 
performing vocational tasks. But precisely the 
things the performance of which according to 
this should involve a supreme effort, in general 
demand no special individual effort at all; those 
which should be especially difficult are in real-
ity especially easy; what should demand super-
human capacity is accessible to the least gifted, 
given mental health. (…) This is so because all 
knowledge and habit once acquired becomes as 
firmly rooted in ourselves as a railway embank-
ment in the earth. It does not require to be con-
tinually renewed and consciously reproduced, 
but sinks into the strata of subconsciousness. 
It is normally transmitted almost without fric-
tion by inheritance, teaching, upbringing, pres-
sure of environment. Everything we think, feel, 
or do often enough becomes automatic and our 
conscious life is unburdened of it.”

En dynamisk omstilling av samfunnet foru-
tsetter prosesser som flytter grenser, avdek-
ker nye muligheter, skaper nye ideer, beveger 
alle mot en bedre fremtid og åpner opp for 
menneskers livspotensial.

Det statiske samfunnets opphav
Hvordan har utvikling gjennom ti tusenvis 
av år kunnet lede frem til dagens kunnskap-
sindustri som sedimenterer både moraletik-
ken og produktivitetsnivået i en statisk øko-
nomi?

Før tale og tanke kom til menneskene 
kunne de fysiologiske menneskelige behov 

tilfredsstilles uten bruk av tale og tanke og 
interaksjonen mellom mennesker var styrt 
av to faktorer; begjæret og den fysiske volds-
utøvelse. Volden var det eneste maktverktøy 
mannen hadde når han skulle få sin vilje ig-
jennom hos kvinnen, en vilje utelukkende 
drevet av mannens begjær. Samfunnets le-
der, den sterkeste blant mennene, alfahan-
nen, hadde gjennom sin voldsutøvelse 
førstevalget blant kvinnene. Slik ble alfahan-
nens avkomme sikret. Alfahannen er et le-
vende fenomen i vår kultur og vel beskrevet 
i litteraturen (Lindstrom, 2011: 82–83).12 

Dette repetitive mønster i forplantingen 
ble gjentatt generasjoner etter generasjoner; 
det ble en selvfølgelig atferd, innarbeidet i 
underbevisstheten, uten behov for verken 
tale eller tanke. 

Samspillet mellom de to faktorer, begjæ-
ret og volden har drevet utviklingen av men-
neskeslekten frem til tanke og tale oppstod. 
Menneskets iboende verdighet og ukrenke-
lighet og streben etter frihet fra frykt, nød 
og undertrykkelse var en drivende kraft i 
kvinnens utvikling. I forplantingens akt var 
det hun som var undertrykket og krenket av 
mannens voldsutøvelse. Hennes frie vilje 
kunne ikke uttrykkes med samme metode 
som mannens ettersom hun var mannen og 
hans medløpere fysisk underlegen. 

Kvinnens sverd ble derfor ordet.13 Det var 
kvinnen som først talte, og formodentlig sa 
hun noe som skremte mannen vekk fra hen-

12 I markedsføringen av det legendariske produktet Axe gjen-
nomførte Unilever en omfattende og dyptgående undersøkelse 
blant tolv tusen gutter og menn i alderen femten til femti år 
over hele verden og spurte: Hva er din strategi når du vil treffe 
en pike? Segmenteringen førte til at Unilever kunne isolere seks 
psykologiske profiler som kjennetegn på det mannlige dyret – 
og derved også den potensielle Axe bruker. Rovdyret er frem-
tredende; han har ingen respekt for kvinnen, han lyver om sin 
jobb, sitt bosted etc., og har tendens til å angripe kvinner når de 
er ute alene, fortrinnvis når de er berusede slik at han enkelt kan 
utnytte dem. Til oppsummering er rovdyret enhver kvinnes og 
hennes fars verste mareritt.
13 I menneskeslektens historie er det alltid den undertrykte 
som reiser seg mot undertrykkeren og vi har observert at ord er 
sterkere enn sverdet.
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nes kropp.14 Kvinnens første tale gjorde 
mannen perpleks og det gav mannen noe å 
tenke på – hvordan skulle han nå kontrolle-
re kvinnens seksualitet og samtidig ha kon-
troll over forplantningen? I en studie fant 
Lindstrom at sex selger i reklamen på sam-
me måte som omgang mellom kjønnene og 
at kvinnens seksuelle verdier er annerledes 
enn mannens (Lindstrom, 2011: s 79):

”In my last book, I explored everyone’s favourite 
subject: sex. Specifically, the question “Does sex 
sell?”. My research found that men and women 
reached to sexually provocative advertisement 
– suggestive commercials, ads featuring scant-
ily clad models, that sort of thing – in much the 
same way they respond to sexual suggestions in 
real life. In general, women tend to be more 
easily persuaded by ads that are more romantic 
than sexual, ones that emphasise commitment, 
devotion, and partnership.”

Det var kvinnen som lærte mannen å tenke 
abstrakt. Siden den gang har mannens tan-
ker vært konsentrert om hvordan han på 
best mulig måte kan kontrollere og styre 
kvinnens seksualitet og sikre sin egen for-
planting15. Kvinnen talte først og det var 
hun som lærte mannen abstrakt tenkning. 

14 Ingen vet når kvinnen talte første gang, hvilket språk som 
ble utviklet av hennes tale eller hva hennes ytring faktisk besto 
av. Hypotesen er ment som en illustrasjon som beskriver en 
hendelse i menneskelighetens utviklingsforløp og er meget 
bedre som sådan enn det meste annet på området. 
15 Mannens kontroll over kvinnens seksualitet og forplanting 
gjør seg stadig gjeldene i store deler av verden. Den 9. oktober 
2012 ble den 15 år gamle Malala Yousafzai skutt i hodet og 
nakken av representanter for Taliban da hun satt på skolebus-
sen på vei til skolen. Etter hendelsen har hun blitt et ikon for 
barns, og i særdeleshet pikers rettigheter til skolegang, opplys-
ning og frihet. FNs spesialutsending for undervisning Gordon 
Brown skal sikre alle verdens barn skolegang innen 2015 (UN, 
2012). Malala er foreslått til Nobels Fredspris av den kanadi-
ske politikeren Bob Rae. Skolegang vil bryte pikenes isolasjon i 
hjemmene og derved mannens kontroll over deres seksualitet, 
forplantning og senere tvangsgifte til mannens fordel. Historien 
gjentar seg; mannen, undertrykkeren, bruker vold, kvinnen, den 
undertrykte, svarer med ord.

Da tale og tanke kom til menneskene ble 
samfunnsmønsteret omorganisert. Alfahan-
nen, som befestet rollen som stammehøv-
ding samlet samfunnets eldste rundt seg ved 
leirbålet. Tale og tanke la grunnlaget for 
identitet og kulturell sedimentering av sam-
funnets verdier. Stammehøvdingen og hans 
parlament ble et råd som nøye voktet over 
kulturen og annerledeshet. I første rekke 
ønsket de å kontrollere og styre kvinnens 
seksualitet og sikre egen forplanting mens 
nye ideer og tanker fra samfunnets deltakere 
var uønsket og utenkelig. Grunnsteinen for 
konservatismen som politisk og ideologisk 
retning var lagt.16 

Denne statiske samfunnsform hadde 
også et utviklingsforløp over et langt histo-
risk perspektiv, kjennetegnet av ”de små 
skritts utvikling”. Påtrykninger utenfra førte 
til endring; overlevelse eller undergang. 
Krig, naturkatastrofer, hungersnød, syk-
dommer, overbefolkning og andre eksogene 
forhold har satt menneskelighetens evne til 
utvikling på prøve og gjør seg sterkt gjelden-
de i vår tid. 

Kunnskapsindustrien er basert på lønnsarbeid 
og repetisjon
Patriarker, profeter, prester og paver av alle 
slag, professorer, politikere, psykologer, psy-
kiatere og politi er eksempler på noen yrker 
som over tid har tatt i arv og utviklet seg til 
profesjoner med røtter i og basert på de 
samme holdninger til kvinnens seksualitet 
og forplanting som stammehøvdingen og 
hans parlament har lagt grunnlaget for. 

Universitet og akademia som kunnska-
pens og kulturens vokter er ikke en oppfin-
nelse av nyere tid, det kom til verden da 

16 I en studie fant Lindstrom (2011) at menn over hele ver-
den i gjennomsnitt tenker på sex trettito ganger per dag, dvs. 
224 ganger i uken. Menneskets mål og vekt har endret seg mye 
gjennom titalls tusen år, men det menneskelige begjær gjør seg 
stadig gjeldende nå som før.
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mennesket fikk tale og tanke og ble innstif-
tet av stammehøvdingen ved hans parla-
ment. Tradisjonen ble lagt og menneskene 
ble fanget av tradisjonen. 

Under og etter industrialismens og kapi-
talismens tidsalder kan vi med rette betegne 
universitet og akademia i alle dets former 
som kunnskapsindustri, hvis fremste opp-
gave er bevaring og overføring av kunnskap 
og ferdigheter til operativ og blivende ar-
beidskraft. Samfunnets repetitive mønster 
på alle dets områder, men særlig pro-
duksjonsfunksjonen er grunnlaget for 
kunnskapsindustriens eksistens. Alle som er 
beskjeftiget med denne produksjon i kunns-
kapsindustrien, fra assistent til professor er 
lønnsarbeidere og utgjør tenner i et enormt 
drivverk som sikrer en forutsigbar pro-
duksjon i en statisk økonomi.

Kunnskapsindustrien er en verden som 
er organisert rundt repetisjon frembåret av 
den samme utfordring som senere la grunn-
laget for Scientific Management. Et hierarki 
av grader og nivåer, systemer av vanntette 
skott, vertikal integrasjon og horisontal des-
integrasjon, institusjoner karakterisert av 
regler og formelle hindre og hvor pro-
duksjon og distribusjon av kunnskap repre-
senterer en utviklingslinje som ikke lenger 
kan fungere godt i en verden hvor komplek-
siteten setter nye krav til omstilling og indi-
videts fulle deltakelse. Reglene i denne nye 
verden er inntil videre udefinerte, men de 
ortodokse retningslinjer gjør seg stadig gjel-
dene og er fortsatt operative (Drayton, 
2012):

“Through pre-history and the brief few millen-
nia of the historic era, human life has been de-
fined by and organised around repetition. Chil-
dren and young people grew up by learning a 
body of knowledge and associated rules. Then 
they would be fine, since all they would have to 

do is keep repeating, be they bankers or bakers. 
Institutions have been designed for efficiency 
in repetition, be they law firms or industry’s as-
sembly lines. They have limited, largely vertical 
nervous systems and characteristic high walls, 
which reflect and serve their task of efficient 
repetition.”

Kunnskapsindustrien omfatter verken in-
novasjon eller vitenskap, men er utelukken-
de basert på lønnsarbeid og repetisjon, hvor 
eventuell endring forutsetter forutsigbar, 
kontrollerbar og lineær suksesjon. 

Lønn er en av bremseklossene i pro-
duksjonen, mens profitt er selve drivkraften 
for utvikling og verdivekst (Schumpeter, 
1934/2008). 

Vitenskap er ikke lønnsarbeid
Den høyeste og edleste form for frihet men-
nesket kan oppnå er vitenskap. Vitenskap 
frembringes av enkeltindividet i en prosess 
hvor den menneskelige sunne tankens for-
nuft alene er kjernen til sannhet og erkjen-
nelse. Vitenskap er ikke lønnsarbeid, heller 
ikke produksjon i noen form; være seg pro-
fittgivende virksomhet eller eksploatering 
basert på bakenforliggende strukturer. Mens 
kunnskapsindustrien er regentens (myndig-
hetenes) apparat, i første rekke for sam-
funnskontroll gjennom stor grad av forut-
sigbarhet, tjener vitenskapen ingen herre; 
vitenskapen er uavhengig og til folkets 
gunst. Kunnskapsindustrien og vitenskapen 
står i et diametralt motsetningsforhold til 
hverandre; kunnskapsindustrien bygger på 
tradisjon og forutsigbarhet, forskning og 
utvikling og er basert på lønnsarbeid under 
ledelse av en hovedmann, vitenskapen går 
nye veier og er frihet.17

17 Vitenskap har alltid eksistert siden mennesket fikk tale og 
tanke, dog til tider under vanskelige og umulige kår og regen-
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Kunnskapsindustriens iboende konser-
vatisme leder unektelig til at ny viten intro-
duseres med et ikke ubetydelig tidsmessig 
etterslep. Dette får konsekvenser for ut-
viklingstakten i kunnskapsfagene, i pro-
duksjonen og for samfunnet. Kunnskapsin-
dustriens historie er full av eksempler som 
viser interne stridigheter, intriger og makt-
kamp som i seg selv ikke angår vitenskapen 
eller kunnskapens tilvekst men påfører sam-
funnet enorme tap18. Da Joseph A. Schum-
peters bok i 1912 ble tilgjengelig på marke-
det ble den møtt med en massiv motstand 
fra kunnskapsindustriens side (Swedberg, 
1991. s. 39):

”Theorie der wirtschaftligen Entwicklung did not 
get the reception it deserved when it was pub-
lished. For one thing, the First World War was 
impending and soon people had other things 
on their mind than economic theory. A transla- 

tene har alltid prøvd å underlegge vitenskapen myndighetskon-
troll. En kjent anekdote; forsøket på å korrumpere vitenskapen, 
og selve symbolet på vitenskapens uavhengighet til samfunns-
makten er Diogenes av Sinopes svar til Keiser Alexander den 
Store da denne i 336 BC avla filosofen et besøk for å gi filo-
sofen et selvvalgt og fritt ønske og garanti om dets oppfyllelse. 
Diogenes svarte keiseren: ”Stå til siden så solen kan skinne på 
meg”, hvoretter keiseren utbrast: ”Hvis jeg ikke var Alexander 
den Store, ville jeg være Diogenes”. Det finnes naturligvis et 
utall tolkninger, alle etter hver sin hensikt, men anekdoten viser 
også at den frihet keiserlig makt oppnår ikke kan overgå vitens-
kapen som høyeste og edleste form for frihet. Da møtet fant 
sted hadde Alexander den Store allerede erobret hele verden; 
land, folk og rikdom – han hadde vunnet totalt frihet – men 
vitenskapen hadde han ikke underlagt seg. Hvis Diogenes av 
Sinopes, i anekdoten vitenskapens representant, hadde aksep-
tert Keiserens tilbud, uavhengig av valg av verdi; makt, penger, 
ære eller andre av mennesket begjærlige symboler, ville han ha 
korrumpert vitenskapen og den ville på nytt vært statsmakten 
underlagt. Keiserens svar viser at full frihet bare finnes i vitens-
kapen. Anekdoten viser at ord er sterkere enn sverdet. Accipe 
pileum, insigne libertatis – Motta hatten, frihetens tegn; således 
skal doktoren i vår tid ikke ta doktorhatten, som symboliserer 
den vitenskapelige frihet, av sitt hode når han taler med kongen, 
keiseren, paven, generalen eller noe annet menneske på jord.
18 ”The reason why German economists at the turn of the 
century did not know very much about economics had to do 
with the Methodenstreit. In the 1880s Schmoller had been so 
angered by Menger that he had decided to try to keep all eco-
nomic theory out of the German universities. Schmoller was 
such a powerful person in German academic life that he largely 
succeeded in his quest. It was actually not until the 1920s, when 
Schumpeter was appointed to a chair at the University of Bonn 
that theoretical economics was properly taught at a German 
university (Swedberg, Richard: 1991, s. 25).

tion into English would no doubt have added 
many readers, but it was not until 1934 that 
a translation of Theory appeared. There was 
also the fact that Schumpeter’s book was just 
not very much appreciated by German econo-
mists. Schumpeter was later to write: “When 
this book first appeared in 1911, both the gen-
eral view of economic process embodied in it 
and about half a dozen of the results it tried 
to establish, seemed to many people so strik-
ingly uncongenial and so far removed from tra-
ditional teaching that it met almost universal 
hostility.”” 

Schumpeters bok ble etter hvert en klassiker 
og oversatt til mange språk og både den ge-
nerelle anskuelse og visse individuelle teore-
mer i boken vant stor innflytelse i samtidens 
arbeider i økonomifaget i Tyskland og har 
frem til i dag inntatt lederplassen i entrepre-
nør- og innovasjonsforskningen (Sandal, 
2011). 

Theorie der wirtschaftligen Entwicklung er 
ikke et produkt av kunnskapsindustrien. 
Bokens opphav og tilblivelse har både sine 
røtter utenfor kunnskapsindustriens dog-
matikk og lønnsarbeiderforhold. Joseph A. 
Schumpeter kom fra en, gjennom generasjo-
ner gammel og høyt respektert industrieier- 
og entreprenørfamilie og sto i livet meget 
nær de artefakter (entreprenøren) og sosiale 
dimensjoner han beskriver i sin teori. Den 
sosiale dimensjon hadde i samtiden ikke 
noen plass i økonomisk teori som forkla-
ringsobjekt. Riktignok hyller Schumpeter 
Jean Babtiste Say for hans teoretiske arbei-
der om entreprenøren, men i likhet med 
Schumpeter var også Say en industriens 
mann og ikke kunnskapsindustriens repre-
sentant i faget.

Et tilsvarende eksempel er opphavet og 
tilblivelsen av de fire vitenskapelige artikler 
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til Albert Einstein i 1905 (Isaccson, 2007) 
som fullstendig endret den etablerte dogma-
tikk i fysikken. Einstein kom fra en indu-
strieierfamilie hvor hans interesse for elek-
tromagnetisme og mekanikk og i særdeles-
het matematikk var blitt stimulert fra barns-
ben av. Etter fullført ingeniøreksamen ble 
han tvunget til å ta arbeid på patentbyrå, 
men på sin fritid, uten tilgang til laboratori-
um eller kontakt med kunnskapsindustrien 
ble hans teorier utviklet. 

De to eksempler viser hver på sin måte 
hvilke forutsetninger vitenskapen krever for 
å lykkes i å gi utviklingen en ny dimensjon 
og retning.

Kunnskapsindustriens selvjustis og 
makthierarki er hindringer for utvikling av nye 
ideer 
Kunnskapsindustrien som produksjonsseg-
ment skiller seg fra øvrige segmenter som 
næringsvirksomhet og offentlig forvaltning 
hva utnyttelsen av arbeidskraften angår. 
Kunnskapsindustrien organiserer sin ar-
beidskraft i et utall av komiteer, utvalg, 
nemnder, råd og styringsorganer hvor frem-
tredende oppgaver er å kontrollere, sensu-
rere og avvise innhold og uttrykksform som 
kunnskapsindustrien selv har produsert og 
samtidig våke over rekruttering av personale 
til egne organer og over publisering av 
kunnskap i kunnskapsindustriens mange 
kanaler. Denne selvjustis er pålagt av hoved-
mannen og representerer eiersidens sty-
ringsrett over produksjonen. I demokratiet 
vil arbeidsgiverens styringsrett være 
gjenstand for infiltrering av fagforeningene i 
kraft av arbeidernes rett til medbestemmel-
se. I kunnskapsindustrien er arbeideren, as-
sistenten så vel som professoren og alle deri-
mellom satt til å overvåke hverandres arbeid 
av kunnskapsproduksjon og uttrykksfor-
mer. Arbeidskraften har i kunnskapsindu-

strien en dobbeltrolle; produksjon av kunns-
kap og selvjustis. 

I øvrige produksjonssektorer kan arbei-
deren innta rollen som kamerat gjennom 
organisert motstand mot felles eksogen 
motpart, dette er særlig fremtredende som 
ledd i lønnskamp og i forsøk ved tilkjem-
pelse av andre goder. Arbeiderens rolle som 
kamerat må ikke forveksles med vennskap, 
som i motsetning til kameraderiet er tuftet 
på menneskers frie vilje. I kunnskapsindu-
strien derimot kan arbeideren både opptre 
som kamerat i felles organisert kamp mot 
ekstern motpart, men i langt større grad 
som individualist som i ene øyeblikket pro-
duserer kunnskap og uttrykksform og i ne-
ste øyeblikk bekjempes av sine kollegaer og 
selv bekjemper sin sidemann i et maktsy-
stem som ingen i arbeidskraften har herre-
dømme over. Det fremtredende bilde i 
kunnskapsindustrien er at arbeider står mot 
arbeider. 

Kunnskapsindustriens makthierarki er 
en effektiv hindring for utvikling av nye ide-
er, viten og kommunikasjon med den om-
kringliggende verden hvor mennesker hand-
ler i et fritt marked kjennetegnet av fri infor-
masjonsflyt. Produksjonsresultatet i kunns-
kapsindustrien er fremkommet gjennom 
sensur og sanksjoner av hovedmannen og 
arbeidsgiverorganisasjonene som siste inn-
stans og avspeiler således bare et uttrykk for 
regentens vilje i full samforståelse med fag-
foreningenes mentalitet; den samme tilnær-
ming til samfunnet som vises i eksemplet 
med Maria Appelgren.

Statisk eller dynamisk pedagogikk
Læringsresultatene ved overføring av kunns-
kaper fra professoren til studentene, respek-
tive lærer til elev i kunnskapsindustrien er 
bestemt ut fra den økonomiske plattform 
foreleseren og studentene har; lønn eller 
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profitt. Bare unntaksvis vil foreleseren og 
studentene ha profitt som økonomisk platt-
form da hele kunnskapsindustrien kjenne-
tegnes av lønnsarbeid. 

Lønn – profitt matrisen viser fire mulige 
innlæringsstrategier, hvor den dynamiske 
pedagogikken kan være av stor betydning 
for utvikling av innovasjoner som i nest om-
gang kan gi nye jobbmuligheter.

Statisk pedagogikk; underviserens så vel 
som studentens økonomiske plattform er 

lønn: Professorens, lærerens og instituttets 
mål med undervisningen er å overføre tra-
disjonell kunnskap og holdninger oppkom-
met og virksomt innefor rammen av den 
statiske økonomi. Metode, faginnhold og 
moraletisk verdigrunnlag er av universitetet 
godkjent og blir etterprøvd. Fagdidaktikk 
kjennetegnet ved repetitiv metode domine-
rer undervisningsformen på alle nivåer og 
fag. Det er et stort og alvorlig etterslep i un-
dervisningens innhold så vel som metode i 

Figure 1. Educators and learners economic income background reflects outcome of 
pedagogy. Sandal, 2010. 

Static; when educators and learners output is salary there is only an automatic transfer of 
knowledge taking place. This is what is meant by traditional pedagogy. Educators have no 
means and no opportunities to teach in an innovative way and no inspiration is transfer-
red to the learners to stimulate their abilities or wants to break out of the traditional way 
of thinking and acting. A critical success factor in the static frame is amount of knowledge 
transferred for fewer expenses. 
Semi-static; when educators gain a profit for their pedagogy activities and learners output 
is salary the pedagogic process is innovative on the educators’ behalf but still non-innova-
tive on behalf of learners, respective vice-versa. 
Dynamic; when both educators and learners gain a profit their pedagogy activities are in-
novative. Dynamic pedagogy is not a part of the knowledge industry.
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forhold til utviklingsfronten i samfunnets 
produktive sektorer. Mye av den holdning, 
metode og kunnskap studentene erverver på 
bakgrunn av statisk pedagogikk oppfattes å 
være irrelevant for store deler av pro-
duksjonsfunksjonen i tilknytting til næ-
ringslivet ettersom det hele bygger på forel-
det materiale og tilnærming. Produksjons-
funksjonen i offentlig sektor kjennetegnes av 
teknologisk og produktivitetsmessig etters-
lep i forhold til privat sektor men også her er 
gapet mellom den statiske pedagogikk og 
yrkesmessige krav til prestasjon akselereren-
de. Den statiske pedagogikken søker ikke i 
stor nok grad å ta i bruk nye og dynamiske 
undervisningsformer, som til eksempel bruk 
av Internettet, tv, sosiale medier, internasjo-
nale utvekslinger, forpliktende samarbeid 
over nasjonale grenser, sosialklasserelaterte 
integrerte metoder eller selvkritiske og sub-
sidiære granskingsmetoder i undervisnings-
arbeidet. Dette uheldige forhold står i nøye 
sammenheng med holdninger hos represen-
tanter for arbeidskraften i kunnskapsindu-
strien, befestet i en statisk kultur og utviklet 
over generasjoner. Den statiske pedagogikk 
kan ikke bidra til å skape verken innovasjon 
eller vitenskap. Derfor kan den statiske pe-
dagogikk også betegnes noninnovativ peda-
gogikk. Vitenskapen er ikke lønnsarbeid og 
har ingen del av produksjonsfunksjonen. 
Statisk pedagogikk leder ikke frem til ny vi-
tenskap. Innovasjon påvirker kombinasjo-
nen av den første og andre innsatsfaktor, er 
ikke produksjon men utgjør selve grunnla-
get for den dynamiske økonomis sfære. 
Frykten for det ukjente og for annerledeshet 
er bestemmende for valg av metode og inn-
hold i den statiske pedagogikk. Prøving av 
studentenes kvalifikasjoner på alle nivåer, fra 
universitets laveste til høyeste grad, har vist 
seg å være utilstrekkelig, ettersom systemet 
dels oppfordrer til og dels utsettes for fusk, 

bedrageri og korrupsjon. De mange avslø-
ringer har avdekket kunnskapsindustriens 
rolle som leverandør av kvalifisert og pålite-
lig arbeidskraft til alle sektorer i pro-
duksjonsprosessen som mindre pålitelig. 
Den statiske pedagogikken er typisk for 
kunnskapsindustrien. 

Semi-statisk pedagogikk; underviserens 
økonomiske plattform er profitt, studentens 
økonomiske plattform er lønn: Denne form 
for undervisning innebærer at underviser 
ikke er tilknyttet kunnskapsindustrien men 
er virksom i det private næringsliv. Undervi-
seren står fritt til valg av innhold og uttryk-
ksform og ønsker å overføre holdninger og 
kunnskap som er relevante både for offentlig 
og privat sektor. Studenten fokuserer på 
krav i kunnskapsindustrien og ansettelse i 
produksjonsfunksjonen i den statiske øko-
nomi i offentlig eller privat sektor. Det er 
således ingen eller svært dårlig kontakt mel-
lom innhold og uttrykksform i formidlingen 
fra underviser, som ønsker å nå et innovativt 
nivå i pedagogikken, og det som studenten 
kan akseptere. 

Semi-statisk pedagogikk; underviserens 
økonomiske plattform er lønn, studentens 
økonomiske plattform er profitt: Studenten 
er allerede etablert eller ønsker å tre inn på 
eiersiden i næringslivet mens underviseren 
har et lønnsarbeiderforhold til kunnskaps-
industrien og undervisningen har samme 
kjennetegn som ved statisk pedagogikk. 
Studenten opplever i enda større grad at 
innhold og form er irrelevant for fremtidig 
arbeid i den statiske økonomis produksjons-
funksjon.

Dynamisk pedagogikk; innovativ pedago-
gikk, både underviserens og studentens 
økonomiske plattform er profitt: Denne læ-
ringsform finner sted utenfor kunnskapsin-
dustriens domene og representerer spred-
ning av innovasjon. Både lærer og elev er 
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eiere og dermed også beslutningstakere i 
sine respektive produksjonsfunksjoner.

Foregangsmenn som Bill Gates, Steve 
Jobs og Salman Khan har vær på sin måte 
bidratt til å muliggjøre og gjennomføre dy-
namisk pedagogikk i stort omfang de sene-
ste tiår. Steve Jobs (Isaacson, 2011) revolus-
jonerte seks industrigrener med betydning 
for den dynamiske pedagogikken og Salman 
Khan19 grunnla og deriver det største ”en-
mannsuniversitet” verden har sett. 

Det er mennesker med skapertrang og in-
novasjonskraft utenfor lønnet arbeid i pro-
duksjonsfunksjonen som tilfører samfunnet 
nye muligheter for endret produksjon og 
derved muliggjør dynamisk utvikling.

nye JOBBmUligHeter
Innovasjon tilførere som et biprodukt nye 
jobbmuligheter til samfunnet og innebærer 
at gamle og foreldete repetitive mønstre i 
produksjonsfunksjonene byttes ut mot nye 
dynamiske metoder hvor de arbeidere som 
allerede er sysselsatte etterspørres til pro-
duksjonsfunksjoner hvor deres forutsetnin-
ger som arbeidskraft allerede er prøvet. 
Denne dynamiske prosess; creative destruc-
tion (Schumpeter, 1942), slår ut foreldete 
metoder og produkter og løfter samfunnet 
til et høyere nivå. Innovasjon innebærer at 
nye produkter og prosesser gir samfunnet 
muligheter som tidligere ikke fantes eller 
ikke kunne utføres like godt. De nye jobb-
mulighetene som oppstår til følge av nye 
kombinasjoner av land og labour tiltrekker 
alltid arbeidere fra de gamle jobber i den 
statiske økonomi hvor de allerede er sys-
selsatt og til høyere lønn, men rekrutterer 

19 Kahn Academy har mer enn 4 millioner studenter hver må-
ned over hele verden, tilbyr mer enn 3400 videoforelesninger og 
har levert mer enn 193 millioner leksjoner, alt basert på online 
teknologi. 

aldri arbeidskraften fra arbeidsledighetens 
rekker (Schumpeter, 1912). Dermed op-
pstår en temporær kjedereaksjon i rekrut-
teringen på arbeidsmarkedet i form av op-
prykk og fremrykk til et stadig stigende an-
tall ledige jobber i den statiske økonomien 
hos produsenter som trenger mer tid for å 
gjennomføre omstilling. Men ”de små skritts 
utvikling” fører den statiske økonomiens 
produksjonsfunksjon til et optimum og 
derved også til et opphør av produksjonen 
med oppsigelse av arbeidskraften som re-
sultat. I den statiske økonomien skapes det 
derfor ingen nye jobbmuligheter, det skjer 
bare en omfordeling av allerede eksisteren-
de arbeid og eventuell volumøkning av sta-
tisk arbeid som følge av øket etterspørsel på 
markedet av varer og tjenester på grunn av 
sesongmessige variasjoner i etterspørsel og 
eventuell optimalisering av den statiske 
produksjonsfunksjon. 

De sykliske svingninger i økonomien op-
pstår som resultat av radikale, diskontinuer-
lige endringer skapt av entreprenører. Mu-
ligheter for innovasjon finnes alltid latent i 
tilværelsen og utføres som ledd i entrepre-
nørskap men kan ikke påskyndes eller ledes 
av sentrale myndigheter, forutsigbare pro-
grammer eller planverk. Arbeidskraften i 
den statiske økonomis produksjonsfunksjo-
ner kan således ikke skape innovasjon. Den 
statiske økonomiens produksjonsfunksjo-
ner klarer bare å produsere mer av det sam-
me, men ikke endre den statiske økonomis 
forutsetninger slik at nye jobbmuligheter 
oppstår. 

kOnklUSJOn
I økonomisk sammenheng defineres arbeid 
som den andre innsatsfaktor i en statisk 
produksjonsprosess hvis hensikt er økono-
misk overskudd. Arbeideren utfører sin 
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funksjon basert på at alle beslutninger tas ut 
fra kjente forutsetninger. Både arbeideren 
og direktøren handler på rutineplanets nivå 
innenfor de fastlagte rammer, formet av de 
jobbkrav som tradisjonen, sedvanen, regler 
og rutiner har opparbeidet over et langt hi-
storisk perspektiv. Dette fenomen gjelder 

ikke bare i industriell virksomhet, men gjør 
seg gjeldende i alle sektorer, privat som of-
fentlig og på alle nivåer. I arbeidsfunksjonen 
er menneske og maskin ett, og de er uløselig 
knyttet til hverandre. For sitt arbeid mottar 
arbeideren rettferdig lønn, som er uttrykket 
for den marginale nytte arbeideren tilfører 

Figure 2. Innovation and the labour force movement. Sandal, 2010. 
Labour force: The actual number of people employed or has workability in an economy. 
Employees; people employed in static or dynamic production functions.
Students; those who are educated in the knowledge industry ready for attaining a job. 
Newcomers; people who newer have had a job and their qualifications are unproven.
Unemployment; newcomers who failed in attaining their first job, workers who lost their 
job and who’s qualification are proved and not possible to engage in the production func-
tions, be it static or dynamic.
Labour market; where competition between labour and jobs takes place. 
Commodity and service market; static and dynamic.
Labour – marginal utility value exchange. When new jobs are being created employers 
will be extracted from those processes in where they already successfully are employed.
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produktet, og som han selv har disposisjons-
retten over, men intet annet. 

Deltakelse i arbeidsprosessen kan inne-
bære mange uheldige konsekvenser for ar-
beiderens liv, helse og velferd, hvor identi-
tetsforvirring og krenkelse av borgerlige ret-
tigheter er særdeles fremtredende. Det er li-
kevel arbeiderens eget valg å tre inn i pro-
duksjonsprosessen og der innordne seg de 
forhold som arbeidsfunksjonen krever. Et 
fritt arbeidsmarked innebærer også retten 
for enhver til å avstå fra lønnet arbeid i pro-
duksjonsfunksjonen. 

Kunnskapsøkonomien omfatter kunns-
kapsindustrien og tilknyttede relaterte øko-
nomiske områder, underleverandører i alle 
sektorer, myndigheter og forvaltning. 
Kunnskapsindustriens viktigste tilskudd til 
samfunnet er som arbeidsgiver, oppdrager 
av operativ og fremtidig arbeidskraft, samt 
kunnskapens og moraletikkens vokter.

Kunnskapsindustrien inneholder deri-
mot ikke det som er nødvendig for dyna-
misk omstilling av egen produksjonsprosess 
eller bidrag til samfunnets endring og utvik-
ling. Universitet og akademia er ikke en op-
pfinnelse av nyere tid men kom til verden da 
mennesket fikk tale og tanke og er et resul-
tat av konservativ tenkning og holdinger. 
Kunnskapsindustrien omfatter verken in-
novasjon eller vitenskap og er utelukkende 
basert på lønnsarbeid og repetisjon hvor 
eventuell endring forutsetter forutsigbar, 
kontrollerbar og lineær suksesjon. Arbeids-
kraften har i kunnskapsindustrien en dob-
bel rolle; produksjon av kunnskap og selvju-
stis, og det fremtredende bilde er at arbeider 
står mot arbeider.

Kunnskapsindustriens makthierarki er 
en effektiv hindring for utvikling av nye ide-
er, vitenskap og kommunikasjon med den 
omkringliggende verden. Produksjonsresul-
tatet i kunnskapsindustrien er fremkommet 

gjennom sensur og sanksjoner av hoved-
mannen og arbeidsgiverorganisasjonene 
som siste innstanse og avspeiler intet annet 
enn et uttrykk for regentens vilje.

Læringsresultatene ved overføring av 
kunnskaper fra professor til student i kunns-
kapsindustrien er bestemt ut fra den økono-
miske plattform foreleseren og studenten 
har; lønn eller profitt. Den statiske pedago-
gikken er typisk for kunnskapsindustrien og 
rommer ingen mulighet for verken vitens-
kap eller innovasjon. 

Innovasjon skaper forutsetninger for nye 
jobbmuligheter. Muligheter for innovasjon 
finnes alltid latent i tilværelsen og utføres 
som ledd i entreprenørskap men kan ikke 
påskyndes eller ledes av sentrale myndighe-
ter, forutsigbare programmer eller planverk. 

Den statiske økonomis produksjons-
funksjoner klarer bare å produsere mer av 
det samme men ikke endre den statiske øko-
nomis forutsetninger slik at nye jobbmu-
ligheter oppstår. 

Mennesker flest er ydmyke og de kjemper 
for å holde sine liv gående. De søker rettfer-
dighet, trygghet og fremgang i sine liv. Der-
for er de takknemlige når politikere står 
frem for å ta ledelsen, ikke bare over sam-
funnet men også over menneskenes liv. Men 
verken politikerne eller kunnskapsindustri-
en makter oppgaven og derfor blir menne-
skene overlatt til seg selv i møtet med livets 
strevsommelighet. 

Den globale økonomiske krisens red-
ningsmann blir derfor verken den politiske 
sjefen eller kunnskapsindustriens Vertreter. 
Derimot bør samfunnet sette sin lit til en-
treprenørene, den alminnelige kvinne og 
mann som gjennom sin skapertrang og in-
novasjonskraft utfører de nye kombinasjo-
ner av land og labour og bringer dynamisk 
vekst og utvikling til samfunnet og til men-
neskenes beste.
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