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Indledning
Denne afhandling indeholder resultatet af mit arbejdet under et kandidatstipendium på
institut for Miljo, Teknologi og Samfund (Tek-Sam) på RUC i perioden 1988-92.
Arbejdet er med undtagelse af mindre redigeringer og tilfojelser afsluttet under en
uddannelsesorlov i slutningen af 1994 og begyndelsen af 1995.

Kandiatstipendiet blev opslået med det formål at styrke teoriudviklingen i det
realanalytiske forskningsprogram, som havde vaeret dominerende i instituttets
samfundsvidenskabelige miljo. Afhandlingen er blevet til under forskellige teoretiske
afklaringsprocesser. 1 nogle tilfaelde har den ene problemstilling taget den anden i en
stadig dybere sogen efter mere fundamentale forklaringer på problemerne i det
realanalytiske forskningsprogram. Andre gange har jeg anvendt alternative tilgange til
problemstillingeme for at skabe nye synteser med de af de gaxnle fremgangsmåder, som
jeg har fundet vzesentlige at bibeholde.

I forste omgang (i 1988), stillede problemet sig som et sporgsmål om en opsummering
af resultateme - en slags statusopgorelse, der kunne danne udgangspunkt for, hvor "vi"
i den Tek-Samske del af traditionen så skulle hen. Hvor dette problem i sin ydre form
og prcesentation kan forekomme noget "navle-beskuende" i forhold til forskningspro-
grammet, så rzekker dets indholdsmaessige implikationer langt udover tidens
skolastiske markeringer og berorer - og berores af - hele den samfundvidenskabelige
forsknings forsag på i 80'eme at finde et nyt post-marxistik fodfreste. Resultatet af dette
teoretiske arbejde er en afhandling med meget store og brede sporgsmål, som lobende
soges skzerpet og reformuleret afhzengig af den kontekst vi befinder os i. Styrken ved
denne form er, at den fremfor at byde på svar der lukker og begrzenser de teoretiske og
metodiske muligheder, udfolder og prazciserer "de kvalificerede sporgsmåls rum".
Formålet har derfor ikke vaeret at skabe en ny teori om den samfundsmoessige totalitet,
snarer at danne et tiltrzengt frirum, som mere konkrete analyser kan udfylde.
Afhandlingen er således primcert et teoretisk og metodisk produkt, der via sine
sporgsmål fremstiIler et opgor med en epoke og en tradition i den samfundsvidenskabe-
lige forskningen. Dette opgor rcekker ind over så forskellige og mangeartede områder
som filosofiens, regnskabsteoriens, den politiske ekonomis og flere andre samfundsvi-
denskabelige områder. Jeg har i dette arbejde haft det grundlzeggende synspunkt, at
eklektisisme ikke var en risiko, men en ret. Retten tiI at bevzege mig frit rundt, blive
inspireret af en idé og i ovrigt kritisere uden at yde retfaerdighed overfor de helheder
jeg bevaegede mig i.

I nedenstående introduktion beskrives furst, hvordan arbejdet med problemstillingeme
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har udviklet sig og derefter, hvordan det er fremstillet i afhandlingen.

1. Problem: Indikator analysen
1l976 udkom Jens Brinch's Kapitalakkumulationen i Darunark efter 1940. Bogen bidrog
ti1 den brede diskussion om anvendelse af Marx' begrebsapparat i studier af
sarnfundsokonomiens konkrete udvikling. På Tek-Sam etableredes forskrtingsprogram-
met "Realanslyse", hvor beregningen af indikatorer til estimering af de reale bevaegelser
i industrikapitalens akkumulation har haft en central placering. Realanlyseprograrnmet
udviklede hurtigt en unik position i forhold til de ovrige Marx-inspirerede skoler. En
vzesentlig motivator i forskningsprogrammets arbejde med indikatoranalyser, var den
konstatering, at der i den eksisterende samfundsvidenskabelige forskning var en alt for
stor afstand mellem det almene (bestrzebelseme på at forstå og videreudvikle den
marxske teori) og det specifikke (de faktiske reproduktionsbetingelser for kapital og
befolkning).

Indikatoreme, der var udgangspunktet for den forste problemformulering, er opbygget
som et beregningssystem, der giver statistiske udtryk for en raekke vzesentlige reale
bevaegelser i den materielle produktions udvikling, herunder produktivitet, kapitalak-
kumulation og profitrate mv. Det realanalytiske forskningsprogram får via anvendelse
af indikatoreme en kvantitativ dimension i fremstillingen af den aktuelle samfundso-
konorniske udvikling og overvinder dermed den tendens til at fortabe sig i rent
teoretiske og abstrakte tankebaner, der har isoleret andre Marx-inspirerede forsknings-
programmer. Det er således realanalysens mål med brugen af indikatoreme at szette den
materielle produktion på dens specifikke kapitalistiske begreb, herunder at vise
hvordan de generelle tendenser i kapitalismen slår igennem i den konkrete historie,
såvel samfundsmzssigt som i den enkelte produktion.

Mine forste analyser af indikatorerne viste imidlertid, at der stadig var mange
problemer, som udestod for at få indikatoreme til at fungere efter intentionen.
Indikatoreme kunne således ikke urniddelbart underbygge en overensstemmelse
mellem kapitalismens generelle tendenser og den faktiske historiske udvikling og det
blev derfor klart, at der var behov for at gribe den videre undersogelse mere teoretisk
an.

2. Problem: En dekonstruktion af realanalyserne
Udviklingen af realanalyseme fra midten af 1970'eme til midten af 80'eme fandt sted
i et meget produktivt nationalt og intemationalt forskningsmiljo. B1.a. sikrede en rcekke



tidsskrifter via udvekslingen af nye forskningsresultater og -positioner, en lobende
"kritisk" dialog mellem forskeme. Men, på linie med store dele af den ovrige marx-
inspirerede samfundsvidenskabelige forskning i midten af 80'eme begyndte det
realanalytiske forskningsprogram at stivne. Dynamikken fra det omgivende ntiljo, fra
selve teoriopbygningen og "nyhedsverdien" af de forste indikatoranalysers afdzekning
af krisens reale årsager ophorte. Undersogelsen ledte herefter i to retninger, dels i den
indre dekonstruktive fordybelse i realanalysen og i realanalysens arv fra Marx og dels
i en sogen efter teorier og metoder, der eventuelt kunne bidrage til en rekonstruktion
af forskningsprogrammet.

3. Problem: Marx
Den indre undersogelse ledte frem til kemen i det realanalytiske forskningsprogram,
nemlig Marx's fremstilling af den almene akkumulationslov og de almene kapitalbe-
greber. Marx fremstiller, hvordan fundamentale virkemåder i det kapitalistiske samfund
forer til en frisvettelse af arbejdskraft og tilbagevendende kriser for den kapitalistiske
ekonomi. Men Marx’ begreber repraesenterer samfundets egen mods&ningsfyldte
udvikling. De konstitueres, udfoldes og ophaeves. Det er derfor ikke let at skelne mellem
fremstillingen af specifikke trzek fra 1800-tallets kapitalisme og mere gennemgående
tnek ved den kapitalistiske produktionsmåde. Genlazsningen af Marx viste et stort
behov for at skille sig af med de dele af den marxske tzenkning, som er bundet til 1800-
tallets kapitalisme for på den måde at frigore sprogbrug og tzmkning fra gamtnel
retorik og fastlåste kategorier. Samtidig frembyder Kapitalen et fascinerende paradigme.
Arbejdsvzerdilazren, den almene akkumulationslov og de almene kapitalbegreber
rummer fortsat en meget przecis formulering af udviklingsdynamikken i produktions-
måder baseret på en samfundsmoessig arbejdsdeling. Men, det mest lzererige ved
paradigmet er ikke resultateme af analysen, men måden analysen gennemfores på. 1 sin
begrebsliggorelse af kapitalen trcekker Marx i hoj grad på Hegels logik. Det forte mig
videre tilbage i historien fra Marx til Hegel - og dybere i erkendelsen fra samfundsvi-
denskab til erkendelsesteori og filosofi.

4. Problem: En rekonstruktion af realanalysen
Efter den kritiske gennemgang - dekonstruktionen - af indikatoranalysen, realanalysen
og Marx stod det klart, at en positiv heuristik for realanalysen - rekonstruktionen - må
tage sit udgangspunkt i en fri begrebsliggorelse af det analyserede og lzegge Marx'
kategorier bag sig. Selve begrebsliggorelsen eller forskningsprocessen som sådan blev
derfor genstand for metodiske overvejelser. 1 forste omgang ved at stifte bekendtskab
med, hvordan Flyvbjerg i udviklingen af det konkretes videnskab fremkom med en



ontologi og en metode, der radikalt rykker perspektivet ud ved det konkrete selv.
Efterfolgende via en undersogelse af mulighederne for en syntese mellem Flyvbjergs
fcenomologiske tigang og realanalysens traditionelle dialektiske begrebslogik. Her blev
jeg inspireret af tjekken Karel Kosiks filosofiske arbejde, der på linie med Marcuse og
Sartre har sagt at forene Marx' dialektiske materialisme med Husserls og Heideggers
famomologi. Afslutningsvist fandt jeg det nodvendigt at genfremstille selve den
dialektiske begrebsliggorelse, ikke som et universelt system, men som konkret metode,
der kan udlazses af Hegels logik, som den fremtrzeder i Hartnacks sprogfilosofiske
bearbejdning.

Det gennemgående problem som soges belyst i rekonstruktionen er det skiftende
forhold mellem en almen og en konkret tilgang i en analyse. Tilsyneladende må
spzendingsfeltet mellem det almene og det konkrete hele tiden bevaege sig for at vaere
stromforende for analyseme. Frem til begyndelsen af 80'eme var de marxske skolers
kritiske afdaekningen af sammenhazngene i det moderne samfunds opsplittede liv
afslorende og berigende lzesning. Men efterhånden som analyseme ikke leverede nye
almene sammenhcenge, men kun kunne fremstille en given kontekst i forudbestemte
kategorier forsvandt spzendingsfeltet fra analyseme. De blev reduktive snarere end
oplysende og afdazkkende. Så blev den kontekstorienterede analyse vitsliseret.
Nzerheden, det narrative og cases gav nyt liv til forskningsprocessen. Foucault blev in.
Indenfor den samfundsvidenskabelige forskning i Danmark udfoldede Bent Flyvbjergs
skildring af byplanlqning i Ålborg en mangfoldighed af gode pointer ved det kon-
kretes videnskab. Men hvordan vii det gå, når vi har analyseret byplanlagningen i Hor-
sens, Heming, Hanstholm, Hundested og Hirsthals ? Vii der stadig vaere strom på det
nzere og kontekstuelle eller vil afdaekningen af storre sammenhamge vitaliseres igen ?

Flyvbjerg sagde i 1991:
"Jeg kritiserer således ikke regler, logik, analytisk rationalitet og forsag på teoridannelse

i sig selv, men akne deres dominans i forhold ti1 andre jäznomener i det moderne samfind.

Omvendt ville det tilsvarende vazre problematisk, hvis regler, logik og analytisk

rationalitet blev marginaliseret af akt konkrete. Det sidste er imidlertid i dag en langt

mindre fare end det f0rste." (Fly vbjeg 1991, S67)

Når vi vzelger fordybelsen i den lokale kontekst fravzelger vi de samfundsmaessige

strukturer som forklaringshorisont. Det er også et politisk valg at se bort fra, hvordan

de lokale betingelser smettes samfundsmoessigt!



Som antydet hos Flyvbjerg, er der ikke tale om et enten-eller, men et både-og i
sporgsmålet om hvor fokus skal ligge mellem de generelle strukturer og det konkrete.
Udfordringen for rekonstruktionen af realanalysen er, at de almene sammenhzengene
igen bliver livgivende for analyseme og at de bliver det på en sådan måde, at analyser
af specifikke produktionsprocesser vedligeholder spzendingsfeltet mellem det konkrete
og det almene. Med andre ord, kan der laves en syntese mellem begrebsliggorelse af
almene samfundsnxessige relationer og det konkretes videnskab, således at det almene
og det konkrete forenes ?

Samtidig med at jeg arbejde med disse
problemstillinger var jeg sammen med £

Per Homann Jespersen vejleder på et i i
speciale om innovations- og spredning- 2
steori. 1 specialet blev der henvist til den i i
neoklassiske økonom Mansfields1 an- "s
vendelse af den såkaldte 'S-kurve', der s
med inspiration fra teorier om sprednin- Tid

gen af epidemiske sygdomme beskriver

spredningsforlobet af en given ny teknologi. Der er hos Mansfield og hans efterfolgere

fremsat mange forklaringer på dette forlob. Det interessante, som Per Homann
Jespersen bragte ind i diskussionen er imidlertid, at en undersogelse af modellens
metafysik viser, at den tilsyneladende tilfceldige S-kurve mellem de to ydrepunkter er

en blandt kun tre mulige. De to andre er den rette linie og den inverterede S-kurve, hvor
stigningen er storst i ydrepunkterne og aftager i midten. Alle andre forlob vil
nodvendigvis anvende gentagelser af en af disse tre former. Sådanne gentagelser vil
derfor vazre selvstamdige forlob, der bor isoleres og betragtes med eget begyndelses-
og slutpunkt. Når vi forst har stillet spredningssporgsmålet, som et udviklingsforlob
mellem et fastsat udgangspunkt og slutpunkt ligger det altså givet i selve sporgsmålets
udformning, at forlobets kurve kun kan antage et stzrkt begramset antal former*. S-

kurveeksemplets trivielle matematiske erkendelse illustrerer, at undersogelsen af, hvad

der under de givne omstzendigheder overhovedet kan siges meningsfyldt, eller om man

vil, hvilke love fomuften nodvendigvis må falge, afslorer på den ene side sporgsmålets

1. Tek-Sam speciale 1991 af Birgitte Munch:"Teorier om Teknologispredning" for henvis-
ning til Edwin Mansfield:"The Economics of technological Change", Longmanns,
London, 1968

2. Der kan naturligvis forekomme uendeligt mange varianter af S-kurven, der kan danne
baggrund for indenbyrdes sammenligninger og derpå hvilende teorier.



konstruktion af en på forhånd givet rationalitet og på den anden side, at studiet af
fornuftens konkrete vaesen må vzere en forudscetning for et hvert sporgsmål, for at gore
sig klart hvilke svar, der overhovedet er mulige. Da det samtidig må gaelde, at en tanke
altid er en tanke om noget, må den meningsfyldte tankes love, nodvendigvis indebaerer,
at disse love ger sig gaeldende for, hvordan vi med fornuften forholder os i virkelighe-
den. Studiet af fornuften, det der overhovedet kan siges meningsfyldt om en sag, er
netop den udfordring Hegel stillede sig i "Wissenshaft der Logik". På den baggrund
forekommer Hegel uomgaengelig i bestrzebelserne på at etablere en heuristik for
realanalysen.

5.problem: Konstruktionerne
Nu ville det imidlertid vaere et dårligt forsag på en rekonstruktion af realanalysen, hvis
den alene baserede sig på ovenstående bevzegelser i den tynde filosofiske luft, som
realanalysen selv opstod som fornyer af og mods&ning til. Igennem hele det
afklarende de- og rekonstruktive arbejde med realanalysen har jeg sidelobende deltaget
i kurser på Cand.Merc.studiet, udfort en lang raekke regnskabsanalyser af jemstoberier-
ne og deltaget i instituttets debatter om miljoregulering. Formålet med disse aktiviteter
har vzeret at supplere afhandlingens teoretiske overvejelser med mere praksisorientere-
de tilgange. 1 mere strukturelle termer kan de to fremgangsmåder udtrykkes som
forholdet melIem den begrebsmcessige rekonstruktion af den eksisterende verden og
den analytiske konstruktion af vserktojer til at forandre den.

Konstruktionen består i dette tilfzlde dels af konkrete analytiske vserktojer og dels af
en konstruktiv kritik af den okonomiske teori, der lzegges til grund for brugen af
miljerafgifter. Oparbejdelse af diverse analytiske vaerktojer må betragtes som konstruk-
tioner i og med de indgår i den forste del af "kampen" om, hvordan den politiske
dagsorden formuleres. På det miljopolitiske område lob de klassiske ekonomer af med
en markant sejr i begyndelsen af 90' erne i kampen om at formulere, hvordan forholdet
mellem milj0 og ekonomi bor forstås og behandles. Vaxktojeme er derfor lige så lidt
som selve den politiske dagsorden neutrale. Det er her forståelseshorisonten sarttes.
Derfor er det helt afg0rende for et realanalytisk forskningsprogram at tage til genmzele
overfor de klassiske ekonomers indtog i miljopolitikken, ikke alene på vaerktojssiden,
men også i forhold iil at opstille alternative politiske strategier på rniljoafgiftområdet.

Afhandlingens indhold og opbygning.
Uanset politisk og videnskabeligt grundsyn er det uomgzengeligt for enhver reflektion
over vores levevilkår, at vi befinder os i et samfundsmoessigt rum. Vi har derfor et basalt
behov for at saette ord på dette rum. Ord der kan skabe mening, sammenhceng og
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forsoning mellem de samfundsmaessige omgivelser og vores liv. 1 vores daglige faerden
i dette samfundsmaessige rum foregår spontant en ra&ke fortolkninger og udlagninger,
der formidler en sammenhaeng mellem vor praksis og rummet, men praksis stiller os
sjzeldent overfor det sarnfundsmaesige rum som en helhed. Derfor formidler vor daglige
g0ren og laden ikke et begrebsapparat, der szetter os i forbindelse med samfundet i sin
helhed. Vi må således s&te os ud over subjektiviteten og i fcellesskab undre os over,
hvordan samfundet bliver til det rum, hvor vi lever af hinandens arbejde, hvor vi finder
vor livsforwdenheder og hvor vi finder vores egen identitet i forhold til andre. For at
forstå, hvordan samfundet bliver et rum for vores liv må vi derfor underwge, hvordan
dette samfund er blevet iii, hvordan det udvikler sig og hvordan det hcenger sammen?

Det at betragte og geme ville forstå vore omgivelser, som et samfundsmaessigt rum, der
både udvikler sig i sin helhed og i de konkrete dele og hvor der gives en sammenhceng
mellem helhed og del, det er den mde tråd, den erkendelsesinteresse, som er
gennemgående i dette projekt. Udfordringen er altså at betragte sarnfundsmzessige
forandringer, at saette ord på dem og saatte dem i forbindelse med hinanden, således at
de fremstår som både helhed og som del.

I gennem projektet fremlaegges forskellige synsvinkler på disse fundamentale
erkendelsesintersser.

Kapitel 1
Marx stillede sig i midten af forrige århundrede et lignende spcwgsmål. Hans
ressonnement var i grove trask følgende: Hvis vi skal forstå, hvad der driver samfundets
forandringer, må vi have fat i de mest fundamentale faenomener i det samfund vi vi1
undersage. Derefter må vi u.ndersBge, hvordan disse fcenomener er kommet til verden
og hvordan de indvirker på hinanden ? Marx underwgte sin samtids samfund og fandt,
at vare, penge og kapital var de mest fundamentale forhold i det han kaldte den kapi-
talistiske produktionsmåde. Men, hvilke begreber er dzekkende for dagens samfund ?

• Har kapitalismen siden Kapitalen blev skrevet udviklet sig på en sådan måde, at dens
begreber ikke lzengere er adazkvate, men b0r bestemmes på ny ?

• Hvad kan Marx' hovedvazrk "Kapitalen" tilbyde 90'emes samfundsvidenskab ?
• Kan Marx lazses på en mere frugtbar og mindre dogmatisk måde end 70'ernes lzesning

uden at ende i de allerede velkendte revisioner ?
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Kapitel 2
Realanalyseprogrammet s0gte at saztte den aktuelle udvikling i det kapitalistiske
samfund på sit rette begreb. Omsat til mere dagligdags sprog betyder det, at realanaly-
sen ville forklare, hvorfor industrien udviklede sig som den gjorde. Hvad var det for
nogle samfundsmaessige forhold, der drev udvildingen og hvordan hang disse forhold
sammen ?

• Hvilke erfaringer kan vi hente fra 70'erne og 80'emes realanalytiske forskning ?
• Giver erfaringeme grobund for udviklingen af nye analytiske modeller eller netop det

modsatte at lade enhver analyse forme af det genstandsfelt, der analyseres ?

Kapitel 3
Når man Stiller sig sp0rgsmålet, at ville forstå det samfundsmazssige, som et rum for
levevilkår og forandringer b0r vi indledningsvist og kritisk udlzegge mulighedeme for
at besvare sp0rgsmålet. Vi må derfor redeg0re for, hvad der menes med def sarnjimds-

mzssige .Vi må med andre ord udforske betingelserne for at unders0ge denne genstand.
Dette er en analyse af, hvad der meningsfuldt kan siges om det sarnfundsmressige. En
sådan meningsanalyse begynder i sproget, men da sproget rwdvendigvis forudsaetter
noget ikke-sprogligt vii analysen allerede fra sin begyndelse formes af de reale forhold.

• Hvordan udformes analysen, så den begynder med det "bedst mulige sp0rgsmål",
baserer sin fremstilling på genstandens egen historie og giver et svar, der kort og
praxist sammenfatter den unders0gte historie ?

• Hvad er det for en erkendelsesinteresse, der szetter dagsorden for det bedst mulige
sp0rgsmål ?

• Hvordan forenes forståelse med forandring ?

Efter en sammenfatning på ovenstående problemer fremlzegges i bilags form en ratkke
selvstzendige overvejelser, der hver for sig underbygger delproblemstillinger fra
kapitleme:

Bilag 1 dokumenterer kritikken af indikatoranalysen, der udg0r en del af kapitel 2.

Bilag 2 indeholder en dekonstruktion af årsregnskabet, samt forslag til konkrete

analysemetodikker med udgangspunkt i en analyse af jernstøberierne i

Danmark.
Bilag 3 indeholder bud på rationelle konstruktioner indenfor området rnilj0 og

Okonomi. På en konkret måde eksemplificeres udfordringen fra kapitel 3 om

at fremstille rationelle konstruktioner som en del af forskningsprogrammets
forandringssigte.



KAPITEL 1

Karl Marx og hans bidrag ti1 ekonomiens
mystik.

I dag henviser historien ikke lzngere ti1 nogen bevqelse, ti1 én bevzgelse, der med
selvftilgelighed kan inkarnere sandheden og følgelig fremstå som barer af den
samfundsmzssige udvikling jwn mod kommunismen. Dette historiske fakhlm - der
ikke var noget faktum for Marx og Engels - peger på ngdvendigheden af den
erkendelseskritiske tilgang.

Hans Jwgen Thomsen 1988

Det er et hovedformål for afhandlingens forste del at dekonstruere kapitalbegrebet

og de metoder, der efterfolgende har knyttet sig analysen af samfundets aktuelle

produktionsmåde på baggrund af dette kapitalbegreb. Der er ikke tale om lancerin-

gen af en ny marx-fortolkning med en implicit opfordring ti1 genopdagelse af en

gammel g-urul. På den anden side er der heller ikke tale om endnu en afsvzergelse af

rnine eller andres "ungdommelige" marxistiske fejltrin. Jeg har derimod forsogt en

dekonstruktion af Kapitalen, med henblik på at prcecisere begrebernes historiske og

teoretiske begrcensethed, deres indbyggede tilknytning til Marx' elendighedsfilosofi

og som Hans Jorgen Thomsen ovenfor giver udtryk for begrebemes bundethed ti1 en

specifik produktionsmåde og ikke ti1 en totalisering af det samfundsmcessige.

Dekonstruktionen af Kapitalen er relevant ud fra to synsvinkler. Den er mermest

1. "Alle forseg på at genetablere den marxistiske lzre som helhed i dens oprindelige funktion
for arbejderklassens sociale revolution er i dag reaktionzere utopier" Karl Korch: Staten og
kontrarevolutionen, Kbh. 1973, ~251-252.
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eksistentiel for de mange, der isaar har forstået samfundet via Marx’ kategorier og

oplevet en frustration ved, at forståelsen mere bidrog ti1 afmqtighed end ti1

engagement. Dette er et vedholdende problem for så vidt Marx' kapitalismeforståelse

jaw-Jigt bekrceftes og modsiges. Dekonstruktionen er samtidig relevant, b1.a. fordi

den vedvarende strukturelle ledighed positivt bekrcefter, at der stadigt er noget

rigtigt i Marx' taenkning, men også fordi modsigelsen af Marx viser, at der er noget

galt og endeligt, fordi der ikke fra anden side er fremstillet en bedre rekonstruktion

af et centralt element i vores samfund - den kapitalistiske produktionsmåde.

Det nye i hervzerende tilgang er i forhold til 70'ernes Marx-lassning, at den ikke tager

sigte på at oparbejde teorien ti1 en totalitetstcenkning dcekkende hele det moderne

samfund, men tvzertimod via en dekonstruktion soger at pille den fra hinanden med

henblik på en rekonstruktion af de stumper, der bidrager til forståelse af produktions-

måderne i den aktuelle samfundsmoessige arbejdsdeling.

Lidt om Kapitalen
Videnskabsidealet i Marx's hoved vzerk "Kapitalen" er kraftigt påvirket af 1800-taIlets

ovrige videnskabelige succeser og i scerdeleshed biologiens2. Det projekt eller den ide

Marx har med "Kapitalen" minder mht. dette videnskabsideal helt om de ovrige

videnskabers udvikling. Det er for Marx og andre klassiske okonomer et sporgsmål

om at finde frem ti1 det fundamentale ved kapitalismen - de indre love, der er

bestemmende for samfundets udvikling så at sige dets naturlove. Men, hvad vi1 det

egentlig sige, at der er tale om "indre love", hvilken betydning kan lovene tillsegges

og er lovene stadig gaeldende ?

I det folgende skal Marx' filosofiske og metodiske udgangspunkt i den historiske

materialisme underseges. Denne undersogelse er nodvendig for at finde erkendelses-

strukturen i hans teori, altså, hvad vi skal forstå ved udtryk som "samfundets

naturlove". Er termen love blot en metafor, der i realiteten daekker noget ganske

andet, men som afspejlede strermningeme i det videnskabelige milj0 i midten af X300-

2. Efter, at Marx i 1860 havde lzest Darwin's "Arternes oprindelse" skrev han til Engels "..this
is the book which contains the basis in natural history for our view".(Clark & Juma
1988:201) Marx kalder det for et "epokeg0rende vzerk" (Kapitalen 1.2:505) og anvender dets
diskussion af "naturlig udvzlgelse", som reference i hans diskussion af teknologisk
udvikling under manufakturen og i storindustrien.(Kapitalen 1.3:546-547).
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tallet, eller er det et praecist og alment begreb for forhold, der strukturer samfundets

udvikling. Undersogelsen af den bistoriske materialisme sigter på at opspore,

hvordan den er blevet anvendt i bans praktiske analyse i "Kapitalen". Jeg vi1 således,

imodsaztning til både NY-traditionen og den kapitallogiske skole, påstå, at adskillel-

sen af den bistoriske materialisme3 og dens praktiske udtryk i "kapitalen" ger det

urnuligt, at forstå nogen af ‘dem.

Dekonstruktionen, der gennemfores i forste del, sigter på at oplose det erkendelseste-

oretiske udgangspunkt for Marx' formulering af lovene. Selve genstanden for

dekonstruktionen er j%emsfillingen af begrebet vare og fYemsfilZingen af de generelle

love for kapitalistisk akkumulation. På baggrund af den erkendelsesteoretiske

dekonstruktion udfoldes i anden del en mere detaljeret indholdsmzessig kritik af de

centrale begreber vare og kapital og endeligt i del 3 indledes en diskussion af brugen

af Marx' metode og begreber i forhold ti1 nutidens samfund.

Og nu til sagen !

3. Den historiske materiahsme taznkes her som Marx' "ledetråd" mv. ahså hans eksplicitte
fremheggelse af sin dialektiske metode i modssetning tiI den historiske materialisme, der
kan udkeses af "Kapitalen". Den dialektiske metode er ofte blevet forstået som en raekke
dogmer fx. "det kvantitatives omslag i det kvalitative", "tese-antitese-syntese" mv. 1
Kapitalen finder man imidlertid ikke sådanne skematiske "genveje" tiI analysen af den
konkrete totalitet. Marx bestraeber sig minuiiest på at lade det konkrete tale sit eget sprog
og kun derved kommer dialektikken frem, som det konkretes begrebshggerelse, som det
konkretes logiske og nodvendige udvikhng af nye former, nye sammenhzenge, nye
strukturer. Men det konkrete har aldrig talt helt af sig selv. Den historiske materiahsme
er og bliver Marx' fremsiillingsform på godt og ondt.
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1. Del: Problemer i Marx’ erkendelsesteori

1 Om analysens begyndelse i abstraktionsprocessen
Marx's vigtigste bidrag ti den sarnfundsvidenskabelige metodeudvikling henter sin

inspiration i naturvidenskabens anvendelse af mikroskoper. Marx udvikler nemlig

samfundsvidenskabens mikroskop - abstraktionskraffen. Med dette vzerktoj i hånden

underseger han samfundets indre struktur og efterseger de love, der regulerer dets

bevzegelse. (KapitalenU ~91-95)

De begreber, som han finder frem til ved hjaelp af abstraktionskraften, betragtes som

vacrende helt på linie med, hvad naturvidenskabsmanden ser i et mikroskop - nemlig

objektets indre struktur. Analysens genstand er den del af den samfundsmoessige

rigdom, der sanseligt forekommer for enhver, nemlig de utroligt mange varer

kapitalismen frembringer. Disse hentes med abstraktionskraften ind i det samfunds-

videnskabelige laboratorium. Det er ret smart. For det vi1 nemlig ikke vzere muligt

på nogen anden måde at betragte alle vareme på en gang. Marx ser derefter bort fra

alt, hvad der er specielt for den enkelte vare og dermed adskiller den fra de andre.

Efter at have abstraheret fra alt, hvad der adskiller alle vareme fra hinanden har han

det, de har tilfzelles - nemlig at vzere vare. Det almene trask for alle varer er i falge

Marx's meget lange og omfattende analyse relationen mellem egenskaberne brugs-

og byttevzerdi.

Brugsvmdien er en fcelles egenskab, der fremkommer ved abstraktionen fra de

forskellige varers individuelle brugsvzerdier, så som "smager godt", "god ti1 at hamre

med", "god ti1 at skrive med" osv.. Byffevazrdien er en lidt anderledes abstraktion,

idet den ikke falger det traditionelle skema for abstraktioner, vi så anvendt ved

opsporingen af begrebet brugsvzrdi. Det anderledes ved abstraktionen "byttevaerdi"

er, at den kun eksisterer i almenhed. Der findes ikke forskellige individuelle

byttevaerdier - kun forskellige kvanta, men altid af samme almene byttevaerdi.

Byttevzerdien er altså en egenskab ved enhver vare. Samlet set betyder det, at hvis et

produkt ikke har en byttevaerdi og en brugsvaerdi, er det ikke en vare.

Hermed har Marx med abstraktionskraften af dzekket varens indre struktur - for nu

at benytte mikroskop-metaforen til det yderste. De egenskaber han fremstiller påstås
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altså at vzere virkelige, på linie med at naturvidenskabsmandens mikroskopi4

fremdrager elementer af virkeligheden, der ikke er synlige for det blotte oje, men

alligevel virkelige. Men, hvordan kan abstraktioner vaere virkelige ? Oftest vi1 man

i videnskabelige sammenhzeng sige, at det virkelige i en eller anden forstand er

sanseligt enten med menneskets egne sanser eller de instrumenter, der kunne regi-

strere tingen eller begivenheden. Men her påstår Marx altså, at abstraktionskraften

"synliggorer" og dermed verificerer den virkelige eksistens af begrebet varen.

Når abstraktioneme i falge Marx kan vzere virkelige, er det på grund af nogle scerlige

omstrendigheder ved kapitalismen, nemlig at det abstrakte bliver ti1 virkelighed.

Hermed rejses et nyt sporgsmål, nerrilig hvordan det abstrakte kan optrcede som

virkelighed ?

Det abstrakte arbejde og tingsZiggmeZse.
Det almene trask ved begrebet vare var egenskaberne brugsvaerdi og byttevaerdi.

Disse egenskaber kan imidlertid ikke opspores i varens fysik, idet begrebet "vazrdi"

forudsaztter et subjekt - altså vaerdi for nogen.

Marx arbejder med to centrale processer nemlig fingsliggweZse og fiemmedgmelse. Med

tingsliggmelse menes, at de i produktionen knyttede sociale relationer i de kapitalisti-

ske samfund kommer til udtryk eller fremtrzeder i form af "ting", Som illustration af

denne tingsliggorelse, kan man sammenligne de urniddelbare sociale relationers

fremtraedelse i opgavefordelingen indenfor familien med de tingsliggjorte sociale

relationer i arbejdsdelingen i samfundet. Hvor opgavefordelingen i familien er

baseret på urniddelbare trask ved de sociale relationer i form af hensyn, kzrlighed,

konsroller, dominans osv. er de sociale relationer i arbejdets fordeling i samfundet

ikke urniddelbart synlige som sociale forhold. Når bageren, eller en hvilken som helst

anden producent, udforer sin del af det samfundsmcessige arbejde, er det ikke som

falge af tvangsmaessigt eller kzerlighedsmcessigt forbundet socialt forhold til den, som

spiser brodet, men for at tjene penge. Varen, som forbrugeren modtager og pengene

som bageren modtager, optraader dermed som en tingsliggorelse af det sociale

forhold mellem producent og forbruger. Vare, penge og kapital indeholder således

4. Mikroskopet er Marx’ egen metafor. Det skal understreges, at der ikke heri ligger en
insinuation af, at Marx på linie med dårlig naturvidenskab af den grund taber overblikket
som felge af sin fordybelse.
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tingsliggorelse af sociale relationer mellem hhv. mennesker, der udveksler forskellige

former af konkret og samfundsmcessigt materialiseret arbejde, mellem abstrakt

sarnfundsmaessigt arbejde og konkret og samfundsmossigt materialiseret arbejde og

mellem kober og stelger af arbejdskraft. Med fiemmeQweIse menes, at disse tings-

liggjorte sociale relationer opnår en selvstcendig magt via den tro samfundets borgere

knytter til dem i det centrale faenomen, som Marx kalder hverdagslivets religion (-

Kapitalen:3.4:1069). Hermed menes, at fx. pengene får magt og kun har magt fordi

man tillsegger dem betydning overfor andre mennesker. 1 kortere perioder ser man -

som fx. i Tyskland i 30'erne - hvordan manglende tillid ti1 pengene får dem til at

mindske deres werdi, endog ganske drastisk. 1 sådanne situationer blottes pengenes

metafysiske egenskab og det bliver tydeligt, at de kun har eksistens fordi vi i

fzellesskab, altså på et samfundsmoessigt plan tror på deres vzerdi.

" Virkelige dalere har den samme eksistens som indbildte guder. Eksisterer en virkelig daler
andetsteds end i forestillingen, selv om også i en almen eller snarere filles forestilling hos
menneskene? Bring papirpenge ti1 et andet land, hvor man ikke kender denne brug af
papiret, og enhver vi1 le ad din subjektive forestilling. Kom med dine guder ti1 et land,
hvor andre guder zres, og man vi1 bevise for dig, at du lider af indbildninger og abstrak-
tioner." (Kapitalen:l.1:82)

Når det abstrakte altså er en del af virkeligheden skyldes det, at vi forholder os

praktisk ti1 en abstraktion, som om den var en iboende del af virkeligheden. Vi

forholder os til vareme ved at betale for dem, som om deres pris var en iboende del

af dem. Hermed ger vi ting til vare. Vi giver tingen et liv som vare, der er vzesentligt

forskelligt og uafhzengigt af tingen som ting. Virkelighedens vare er altså en praksis,

som vi med hjzelp af abstraktionskraften sammenfatter i tanken i begrebet vare.

Eksempel: Begrebet "arbejde" - arbejde som tanke-realitet.
Marx: "Furst med kapitalismens fiemkomst eksisterer det almene arbejdsbegreb." Det
betyder, at forst med kapitalismens fremkomst har vi i tanken og dermed også
i sproget en oplevelse af "arbejde som sådan" uden at taznke det konkret, dvs
uden at tanke på at male, bage eller hgn. konkrete arbejdsprocesser. Udtryk som
at "gå på arbejde", "arbejde over", "medarbejder" er typisk knyttet til det almene
arbejdsbegreb. Vi kan urniddelbart fornemme det alene af den grund, at vi ikke
ville bruge udtrykkene i forbindelse med aktiviteter i hjemmet, omend de i
teknisk procesm=ssig forstand svarer til, hvad vi finder i restauranter, i
bornehaver, i MacDonalds fodselsdagsfester o.lign..

Foruden det ahnene arbejdsbegreb fremkommer en raekke historisk-logiske af-
ledninger så som arbejdsproces, arbejdsplads, arbejdsredskab, arbejdskraft mv.,
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alle er det abstrakte begreber, men de eksisterer forst realt under kapitalismen.
Det betyder fx., at vi Lkke alene ud fra tingenes form i arkaeologiske fund kan
besvare sporgsmålet: "Hvilken udvikbngsgrad kendetegnede arbejdsredskaberne
i jernalderens agerbrugssamfund?". Hermed ville vi jo antage, at "arbejdsred-
skaber" eksisterede som tanke-realitet i jemalderen, dvs vi ville begå den fejl at
transformere vores historiespecifikke logik over på jemalderen. For at anskuelig-
gore fejlen skal vi blot taenke på, hvordan fx. aeldreomsorg og bomepasning i de
sidste 2-300 år - og i szerdeleshed de sidste 30 år - har udviklet sig fra en eksi-
stentiel familiaer reproduktionsprotes iii en almen arbejdsproces med dertil
knyttede arbejdsgenstande, arbejdsprocesser og arbejdsredskaber. De specifikke
tankekonstruktioner eller ideer, der knytter sig til en konkret arbejdsproces - som
fx. paedagogik er knyttet til institutionel bomepasning - fremkormner derfor forst
når bomepasning udvikler sig til en almen arbejdsproces, altså når den selv-
staandiggores som delprotes i reproduktionen. Ekstrapolerer vi elementer af
denne udvikling ud i fremtiden kan vi - som en ren spekulation - forestille os fx.
stadigt mere ornfattende dele af "borneproduktionen" som samfundsmoessiggjort
arbejdsproces. Samfundsvidenskabsmanden i år 2200 kunne måske af vanvare
konune til at siille sporgsmålet "Hvilken udviklingsgrad kendetegnede bomepro-
duktians arbejdsredskaber i det 20. århundrede ?"’

Hermed er det forsqt eksemplificeret, at de begreber, hvormed vi beskriver

virkeligheden alle er historisk inficeret. Det betyder selvf0lgelig ilcke, at det er

urnuligt at underwge arbejdsprocesser i jernalderen eller andre historiske perioder,

men at de kategorier, hvormed vi analyserer historien må gennemgås kritisk for

deres historicitet. Det tilsvarende gaelder i rumlig forstand for pzedagogikkens

muligheder i farnilien eller modsat familiens opdragelsesideer som mulighed i

institutioneme, begrebeme skal rwje vurderes i forhold til de sociale relationer, de er

fiemkommet og fiemstillet på baggrund af. 1 videnskabsterminologisk forstand handler

det altså om at skelne mellem almenbegrebet og fzellesbegrebet, hvor almenbegrebet

modsvarer det almenes selvstaendige eksistens, hvorimod fzellesbegrebet kun

eksisterer som en ordning eller systematik i forskerens hoved.

2 Forholdet mellem begreb og virkelighed

" Den ikke-sproglige verden kan kun forstås og kun gives mening gennem sprogets
kategorier. På den ene side har begrebet sprog kun mening dersom der er en ikke-sproglig
verden, der er sprogets objekt. På den anden side har denne ikke-sproglige verden kun
mening, dersom den opfattes, som karakteriseret gennem sprogets kategorier!" (Hartnack
1990:12-13)

5. Eksistensen af et begreb som "fodselsteknologi" vidner i sig selv om en begyndende
samfundsmaassiggorelse af familiens biologiske reproduktion.
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Teorien om kapitalen fremstilles ikke med udgangspunkt i en rcekke eksplicitte

antagelser, men oparbejdes ud fra begrebet "vare" og den arbejdsvcerditeori Ricardo

tidligere havde fremlagt. Den erkendelsesteoretiske dekonstruktion må derfor

begynde med forholdet mellem det simple begreb "varen" og den virkelighed

begrebet reprzesenterer. Sporgsmålet er, hvordan kan vi afgore, om varen modsvarer

sit begreb, om sproget spejler ikke-sproget ?

I Marx’ selvforståelse i efterskrift til andet oplag fremlaagger han sin metode således:
"&rst når dette arbejde<forskningsprocessen> er fuldf@rt, kan den virkelige bevzgelse

fiemstilles overensstemmende dermed. Lykkedes dette, og genspejles stofits liv nu i idéens
form, så kan det se ud, som om man har at g0re med en konstruktion a priori." (Marx
1970:105)

og videre
"...det ideelle <er> ikke andet end det i menneskets hjerne omsatte og oversatte
materielle." (ibid)

Med Marx’ ord må vi således undersege, om forudszetningerne for at fiemstille den

virklige bevazgelse er tilstzede, altså kritisk vurdere om forskningsprocessen er fuldfort

eller begrebet vare ikke bare ser ud som en konstruktion a priori, men netop er en

sådan konstruktion ?

Lad os derfor noje betragte forskningsprocessen i Kapitalens forste bog bind 1 for at

falge, om Marx i sin begrebsanalyse af varen konstruerer nye virkeligheder eller han

forbinder den ikke-sproglige verden med begrebet og endelig, hvordan ideerne

hcenger sammen internt.

Vmdiloven
51 Varen har to iagttagelige egenskaber brugsvazrdi og bytteverdi. (SI28-129).

52 Fordi byttevaardierne kan trsade i stedet for hinanden, ved at en varer byttes med en anden

varer og dermed biiver lig med den anden varer, er byttevaardi fremtrsadelsesform for noget

tredje, som er faalles for de to varer, men som må vaxe forskelligt fra byttevaxdi.(s l30).

93 Ved abstraktion fra brugsvaxdien har varerne den egenskab til faslles at vsare arbejdspro-

dukter af abstrakt mermeskeligt arbejde. Abstrakt arbejde, er det ensartede menneskelige

arbejde, som bliver tilbage, når der ses bort fra det sseregne. (SI31)

54 Herved besternmes, at varens vzrdi er det i varen ophobede abstrakte menneskelige

arbejde. (s 132)

55 Heraf falger, at werdisubstansen er abstrakt arbejde (~132).

56 Varens vazrdist~rrelse er det kvantum samfundsmzssigt nodvendige arbejde, der krasves

til fremstilingen af en brugsvaxdi. Heraf falger endvidere, at målestokken for vserdistarrelsen
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er maangden af den samfundsmsessigt nadvendige arbejdstid (~133)

97 Af bestemmelsen af varens vaardi felger, at arbejdet har en dobbeltsidet natur, som abstrakt

arbejde udger det varens vasrdi og som konkret arbejde producerer det varens brugsvzerdi

(SI35-142ff)

58 Varens vasrdi reprsesenterer et bestemt kvantum simpelt gennemsnitsarbejde. Det simple

arbejde kan udferes af ethvert almindeligt menneske uden sasrlig uddannelse eller fysiologi.

Kompliceret arbejde gaelder som multipliceret simpelt arbejde (SI39)

§9 Reduktionen af kompliceret arbejde i måleenheder af simpelt arbejde fastssettes via en

samfundsmasssig protes, der for enkelthedens skyld ses bort fra i det felgende (s 139-140)

§10 Varen besidder en skjult vasrdi, denne vserdi kommer kun til udtryk som byttevserdi. Varens

vserdi fremtrseder altså kun, når varerne forholder sig ti/ hinanden og da ikke som vserdi = ab-

strakt arbejde, men som varernes interne bytteforhold (s 143)

§11 Varernes forskellige bytteforhold, svarende til forskellige fremtraadelsesformer for vasrdien

eller kort forskellige vserdiformer, udtrykkes i felgende ligninger:

• Simpel vzerdiform: x vare A = y vare B (s 144-160)

• Udfoldet vserdiform:x vare A = y vare B = z vare C = u vare D = osv.(sl61-162)

• Almen verdiform: x vare A,y vare B,z vare C,u vare D,osv = t vare A (s 162-169)

§12 Vserdiformsbetragtningerne siger os felgende for simpel veerdiform:

• Hvis x vare A = y vare B må A og B have en faelles kvalitet, jf. 52 ellers vil de ikke vsere

sammenlignelige (SI45)

• Vserdien må vsere en legemelig realitet, en reel egenskab, der tingligt er forskelligt fra varen

selv og samtidig er fzelles for den farste og den anden vare (SI47,160)

• Når varerne A og B settes lig hinanden som vaxditing, sasttes det konkrete arbejde, der har

frembragt varerne tilsvarende lig hinanden. (SI46)

• Hvis forskelligt arbejde seettes lig hinanden, må de have en faalles kvalitet, ellers vil de ikke

vsere sammenlignelige. Denne fzelles kvalitet er at were arbejde som sådan eller abstrakt

arbejde. (s 147)

• Da vazrdisturrelsen kan sendre sig i både varen A og varen B er der ikke sammenfald mellem

sendringer i proportionerne i det relative wardiudtryk x vare A = y vare B og azndringer i

varernes vzerdisterrelser. (s 151)

• I og med A udtrykker sin vserdi i varen B påtrykkes varen B rollen som Ekviva/entform(s

152)

• Ekvivalentformens "brugsvwdi" bliver fremtrcedelsesform for vasrdien. Varen, som fungerer

som zakvivalent, wtdrer i denne rolle brugsvwdi fra dens oprindelige naturalform til en

vserdiform(sl53)

• Heraf falger, at det ikke er det abstrakte arbejde i vare A, der fremtraader i byttevwdien,

men det abstrakte arbejde i vare B = aekvivalentformen. En vares vwdi kommer således kun

til udtryk i en anden vares abstrakte arbejde6 (SI56)

6. Da det kan vzere rimeligt svzert at holde rede på det meningsfyldte i dette abstrakte
udsagn falger

her en mere konkret illustration: "1 frakke = 1000,OO kr." 1 eksemplet vises, at vare A (frakke)
kun er repraesenteret ved sin brugsvaerdi, vi ved jo ikke, hvor meget den er "vaerd" i sig selv,

(fortsaettes...)
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• Heraf falger, at arbejdet i askvivalentformen bliver til arbejde i urniddelbar samfundsmzssig

form eller med andre ord, at alt arbejde er ens og azkvivalent.( l56)

• Kwdiudtrykket, altså abstrakt arbejde, har falgende historiske begr=nsninger, at mennesker

af hinanden anses for lige (i modsaatning til slaveri), at vareformen er arbejdsproduktets

almindelige form og at menneskene forholder sig til hinanden som varebesiddere. (s 158)

• Ovenstående analyse beviste, at varens vaardiform eller vasrdiudtryk udspringer af varevasr-

diens natur, og at ikke omvendt vsardi og vasrdistarrelse udspringer af den måde de kommer

til udtryk på som byttevwdi.(s 159)

513 Vsardiformsbetragtningerne siger os falgende for total eller udfoldet vaardiform:

• Udfoldet vaardiform:x vare A = y vare B = z vare C = u vare D = osv.

• Vaardien af en vare er nu udtrykt i tallase andre elementer fra vareverden.(sl61)

• Heraf falger, at det tilfsaldige forhold mellem to vare falder bort og det bliver åbenbart, at

det ikke er udveksiingen, der regulerer vserdistarrelsen af varen, men omvendt vaardistarrel-

sen af varen, der regulerer dens udvekslingsforhold.(s 162)

514 Vazrdiformsbetragtningerne siger os falgende for almen vasrdiform:

• Almen vasrdiform: x vare A, y vare B, z vare C, u vare D, osv = t vare E

• Varerne udtrykker nu deres vsardier simpelt og faslles og derfor alment.

• Den vare, der fungerer som den almene ekvivalent bliver til pengevare eller fungerer som

penge(sl68)

Lad os nu prove at reflektere lidt over, hvilke metoder Marx tager i anvendelse under

sin formulering af vzerdiloven. Forste skridt er iagtfagelsen af det historisk eksisteren-

de og fungerende begreb varen og dens urniddelbare egenskaber: b~gsz~zrdi og

byttevmdi. Udgangspunktet er altså ikke en generalisering, en almengorelse eller på

nogen måde empirisk induktiv. Det er en iagttagelse af et alment sprogligt-

begrebsmaessig faenomen, som Marx forudsaetter er meningsfyldt, altså at det

anvendes i praksis i daglig tale fordi dets reference ti1 noget ikke-sprogligt giver

mening. Marx analyserer i de folgende skridt, hvad der mdvendigvis må vaere

gzeldende for dette begreb. Hans forste rene logiske raesonnement er, at fordi

forskellige vare har ens byttevaardi og dermed saettes lig hinanden (fx. hvis 5 pcerer

byttes med 10 zebler må 5 pzerer=lO aebler) må det betyde, at der under denne

åbenbare matematiske ulighed må vzere noget tredje, en lighed i form af en

fzllesnaevner, der bestemmer varernes byttevaerdi og dermed ger udtrykket sandt.

Hvad er dette tredje, som byttevzerdien er fremtrcedelsesform for ? Dette kunne

urniddelbart og logisk set vaare brugsvaerdien eller nytten af varerne for de to ejere,

der byttede. Det er den gaengse opfattelse, som Marx szetter sig for at dekonstruere.

b.(... fortsat)
og at vare B (zekvivalenten penge) er reprcesenteret ved sin vzerdi. Varer B tjener tydeligvis
kun som Ekvivalent, der siger ikke noget om sig selv, men kun om varer A.
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Metoden er i 53 at abstrahere fra det szeregne i den enkelte vares brugsvaerdi og i det

arbejde, der fremstiller denne brugsvaerdi. Efter abstraktionen har varerne det ti1

@lies at vcere produkter af abstrakt menneskeligt arbejde, som derfor kan vaere det

tredje, der ger ovenncevnte ulighed lige. Det abstrakte menneskelige arbejde er

varens vaerdi, der således er abstrakt og forskellig fra byttewerdien. At Marx hermed

har abstraheret sig frem ti1 en faalles egenskab for varerne, betyder ikke, at denne

egenskab med rwdvendighed er den faallesnzevner, der saetter byttevaerdierne lig

hinanden. Marx har hermed antydet en alternativ eller eventuelt en supplerende

forklaring, men har ikke hermed modbevist den gcengse. Af bestemmelserne for

varens vcerdi falger med nodvendighed tilsvarende bestemmelser for det menneskeli-

ge arbejde i 57. Man kan med andre ord sige, at det abstrakte mermeskelige arbejde

eller bare arbejde som sådan bliver virkeligt gennem varebyttet og den samfunds-

maassige arbejdsdeling, der blot er en anden side af samme sag7. Uden varebytte

ingen sidestilling af skomageri, at bage, at smede, at tomre osv. og dermed ingen

materiel realitet som et arbejdsbegreb kan henvise til. Efter, at Marx har formuleret

begreberne vaerdi og arbejde falger i 55-6 og SS-9 en r & k e logiske bestemmelser af

disse begrebers kvalitet og kvantitet. De kvantitative betragtninger, herunder i

saardeleshed kategorierne den samfirndsmazssigf mdvendige gennemsniflige arbejdsfid,

simpelt og kompliceref arbejde har på den ene side karakter af teoretiske hjcelpeforan-

staltninger. De er under alle omstrendigheder konstruerede konkretioner af det

abstrakte arbejde, som Marx opstiller for, at vaerdibegrebet også kvantitativt kan

repraesentere omfanget af det abstrakte arbejde. På den anden side, hvis det abstrakte

arbejde virkeliggores af varebyttet, må det, som en hver anden realitet have en

kvantitativ udstr&ning. Det abstrakte arbejde kan ikke vaere til, uden at vaere det i

et vist mål. Den ti1 fremstilling af brugsvzerdien samfundsmossigt nodvendige

arbejdstid opstilles som gennensnitligg0relsen af arbejdet inden for samme fag.

Simpelt og kompliceret arbejde opstilles som gennensnitliggorelsen af arbejdet

mellem forskellige fag. Hvor arbejdstimer er den ekstensive målestok, er de to

gemremsnit tilsammen den intensive målestok. Vaerdistcwrelsen måles således i den

szerlige arbejdstid, der er omregnet ti1 simpelt arbejde, udfort med en dygtighed og

et tempo, der er gennemsnitligt for fremstilling af den pågzldende vares brugsvzrdi.

Lige såvel som varmegrader målt i Celsius er konstrueret ved at opdele varemef or-

7. Varebyttet skaber og forudsaztter en samfundsmzssig arbejdsdeling. Den samfundsmazssi-
ge arbejdsdeling forudscetter en udveksling af arbejdsprodukter. Om denne udveksling
tinder sted på markedet som et varebytte eller via en offentlig planlangnings distribution
af arbejdsprodukter er sagen underordnet.
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skellen mellem vands fryse- og kogepunkt i 100 enheder under bestemte forhold er

realiteten uvedkommen - suppen er lige lunken uanset valg af enhed og målestok -,

så er målestokken den sam.ndsmzrzssigf for j?emsfilling af brugsvazrdien mdvendige

gennemsniflige og simpie arbejdsfid vcerdien af varen uvedkommen. Denne gennems-

nitsenhed, henviser ikke ti1 abstrakt arbejde, da den har at gore med fremstilling af

brugsvaerdi, og ikke ti1 et konkret stykke arbejde, da den måler i enheden simpelt

arbejde på tvaers af fag. Enheden henviser derfor ikke til noget realt. Men det er en

nodvendig konstruktion for at kunne regne på varevaerdien af en enkelt vare. Uanset

Marx' argumenter har han således ikke påvist, at vi med nodvendighed må anvende

hans konstruktion af vaxdimålet. Skelner vi til såvel kompleksiteten i de generali-

seringer, der er forudszetningen for vaerdimålet, at selve vaerdien fremtraeder i

byttevaerdien og samtidigt ti1 Kapitalens bind 3, hvor det vises, at konkurrenten

umuliggorer enhver parallelitet mellem kvantiteten af vaxdi og dens fremtrzedelse

i prisen må vi noje overveje behovet for et vaxdimål. Vi kan jo udtrykke os om

relative kvantitative forhold uden et vaerdimål. En linies lzengde kan udtrykkes i

forholdet til lzengden af en anden linie. Dette er netop, hvad Marx ger i de folgende

vaerdiformsbetragtninger, hvor målestokken forlades. 1 vazrdiformsbetragtningerne

anvender Marx såkaldte refeksive besfemmelsev, hvor et faenomen underseges ved at

undersege de omgivende forholds refleksion af fenomenet. 1 512 underseges den

simple vaerdiform, hvor en vare reflekterer en anden vare. Via de noget tunge og

meget spekulative bestemmelser efterviser Marx, at varens vzerdi besidder en saxlig

nafur, der ikke opstår, men kun fremtr=der under varebyttet’. Om der hermed er tale

om en bevisfarelse, som Marx kalder det side 159 afhamger helt og holdent af, om der

kan argumenteres for, at de refleksive bestemmelser har ontologisk status. Det mener

jeg, at der kan. Refleksionsbestemmelserne kommer fra Hegel, der i modsaetning til

Kants ikke-ontologiske refleksionsbegreber, henregner refleksionsbestemmelserne

til en del af virkeligheden - et moment. De optraeder indenfor det område, hvor vi

kan sige at det med nodvendighed må forholde sig på den eller den saxlige måde.

Sålamge udgangspunktet er meningsfuldt og logikken holder, må det vi taler om

derfor fortsat vzere en del af - et moment i - det virkelige.

I $13 eftervises det, at ikke alene vaxdien går forud for varebyttet, men også det

8. 1 denne argumentation forfalder Marx i 0vrigt, men en passant, til at basere sig på ren
metafysik "Men da en tings egenskaber ikke udspringer af dens forhold ti1 andre ting, tvmtimod
kun ytre sit i et sådant forhold, synes også frakken af nafwen at besidde sin
~kviualentform,.." (s155) Jeg skal ikke definitivt kunne afvise rigtigheden af et sådant
udsagn, men da Marx siiller sig for at bevise et specifikt udtryk for dette udsagn er enten
beviset eller problemet slet.
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storrelsesmaessige forhold. Det er her jf. ovenstående diskussion vaesentligt, at Marx

uden inddragelse af sin målestok kan fastslå dette forhold. I S14 udfoldes ti1 sidst den

almene vaerdiform eller pengeformen, hvori det vises, at vzerdien af alle varer kan

udtrykkes i en almen aekvivalent, pengevaren. Varen, hvis brugsvcerdi er at optraede

som vaerdi. Marx har således vist, at varrdiloven ikke nodvendigvis indbefatter en

målestok for en enkelt vare, men at de mange vares udtryk i hinanden netop realt

udtrykker varewerdien, det abstrakte menneskelige arbejde.

På baggrund af ovenstående refleksioner kan diskussionen af varebegrebets forhold

ti1 det reale samrnenfattes i folgende punkter:

• Udgangspunkfef i varebegrebet er så simpelt og så bekendt, at der ikke kan stilles

tvivl om, at det er meningsfuldt at tale om varer og at udgangspunktet derfor også

må vaere meningsfyldt. Ved hjazlp af i forste omgang logiske mzsonnemenfev udleder

Marx, hvad der nodvendigvis må vzere gaeldende for en vare, altså givet, at det

meningsfulde bevares (eksistensen af brugsvaerdi, byttevaerdi, nodvendigheden

af en for byttevacrdien bestemmende faellesnaevner).

• Ved hjaalp af absfrakfionen fra brugsvzrdien anskues varens fcellesnaevner som det

at vaere arbejdsprodukt og som logisk følge heraf, at det arbejdsproduktet, hvor der

ses bort fra brugsvzerdien er et abstrakt arbejdsprodukt, produktet af arbejde som

sådan, hvoraf det logisk falger, at også arbejdet må forekomme som sådan.

• Ved hjzelp af gennemsnifbefragfninger - men uden abstraktioner - konstrueres

målestokken for kvantiteten af en enkelt vares vcerdi, den samfundsmaessigt for

fremstilling af brugsvaerdien nodvendige gennemsnitlige simple arbejdstid.

• Ved hjzelp af refleksive besfemmelser udledes forskellige sider af vzerdiformen: En

legemelig realitet, en fcelles kvalitet, arbejde som sådan, aekvivalentformen,

vaerdiens natur, dens storrelse og dens fremtrcedelse, pengeformen. Endvidere

udledes logisk de historiske forudszetninger for vaerdibetragtningerne: at

mennesker er varebesiddere og lige som arbejdere og endeligt, at arbejdspro-

duktet har vareform.

• 1 vaerdiformsbetragtningerne anvender Marx et stilistisk trick, nemlig at optraede

som referent for varernes indbyrdes samtale, hvorved begreberne optrzeder som

subjekter.

Vi har hermed fremstillet de grundliggende analytiske metoder, som Marx ger brug

af og vi har som noget vaesentligt adskilt rene analytiske konstruktioner baseret på

gennemsnitsbetragtninger fra virkelige rekonstruktioner af reale begreber. Vi har set,
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at udgangspunktet er meningsfuldt, at det når det efterfelges af logiske raasonnemen-

ter og begrebsmaessige abstraktioner’ nodvendigvis må forblive meningsfyldt. Og

som et kuriosum har vi set, at varen i vareverden slipper bedre fra at fortaalle om sig

selv end Marx ger, når han generaliserer en målestok for vzerdien af den enkelte

varer.

Varens byttevaerdi bestemmes jf. den grengse forståelse af dens nytte og jf. Marx af

dens vcerdi. Marx s&ter sig via ovenstående begrebsanalyse af vaerdien for at

undersege, hvordan den ene halvdel af forklaringen påvirker kapitalens

reproduktionsprotes. Der knytter sig imidlertid en lang raekke elementer ti1

brugsvaerdisiden, som også har samfundsmazssig betydning og som derfor også må

underloagges en begrebsmzssig analyse. Dem vil vi vende tilbage til i et efterfolgende

afsnit, hvor begrebet vare bliver undersogt ud fra en ontologisk synsvinkel og ikke

ud fra den hervaerende erkendelsesteoretiske.

3 Forholdet mellem lovmazssigheder og virkelighed.

"1 teorien ...forudszettes det, at den kapitalistiske produktionsmådes love udvikler sig i ren
form. 1 virkeligheden findes der altid kun tilnzrmelse; men denne tilnzrmelse er desto
st@rre, jo mere udviklet den kap’talistiske produktionsmåde er, og jo mere dens forurening
og sammenblanding med levn fia tidligere @konorniske tilstande er bragt ti1 oph@r." (-
Kapitalen:3.1:227)

Dette citat run-uner såvel det essentielle, som det fatale i Marx' taenkemåde. Det

essentielle forst: De generelle kapitalistiske love, der langsomt udvikler sig i

feudalismens "sked" findes kun "rent" i teorien. Forholdet mellem teori og virkelig-

hed skal forstås som teoriens eller mere praecist rekonstruktionens rene begreb

overfor dets konkrete ” historie. De generelle love kan derfor altid siges at vaere

9. Der er ve1 at maerke taIe om abstraktioner indenfor selve begrebet, hvor der ses bort fia dele
af begrebet uden, at det resterende, det der ikke abstraheres fra, af den grund bliver
mindre konkret, imodwtning tiI empiriske abstraktioner, hvor betragtningen bliver mere
abstrakt, omfattende og generel. fx.:Arbejdsmand Peter Jensen kom tiI skade da han faldt
ned fia et stort .stiIIads under byggeriet af storebaeltsbroen -> en arbejder kom tiI skade da
han faldet ned fia et stort stiIIads -> en arbejder er kommet tiI skade -> nogen er kommet
til skade.

10. Jeg anvender ordet "konkret" i betydningen sammenvokset. 1 abstraktionen ses der bort
(fortsaettes...)
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gAlende $mdsaf, af vi snakker om kapifalisme), men under vidt forskellige historiske

betingelser og optraeder derfor i vidt forskellige konkrete udtryk. Det konkretes

udvanding af det almene begrebs renhed fremkomrner dels som falge af modszet-

ninger i de almene begreber selv, som fx. når billiggorelse af kapitalapparatet på en

gang kan fore til en stigende og faldende profitrate (Kapitalen 3.2), dels som falge af

de generelle loves sanunenstod med samfundsformationens ovrige reproduktionsbe-

tingelser, fx. i form af naturbetingelser både indre og ydre i fht. mennesket som

sådan. Vi kan kalde det for en dobbelt udvanding af begrebet, hvori den forste

udvanding fremkommer som en falge af begrebets indre dialektiske natur og den

anden som en falge af begrebets historisk-afgraensede gyldighed. Denne dobbelte

udvanding af begreberne i forbindelse med deres anvendelse udgor selve essensen

i konkretionsproceduren. At anvende almene begreber i en analyse af en konkret

sammenhaeng består altså i at undersege deres dobbelte udvanding: dvs i under-

segelser af begrebernes indre modsaetninger i den analyserede kontekst og de

selvstaendige undersogelser af de forhold, der ikke er omfattet af de almene begreber.

Det fatale i ovenstående citat ligger i hans foresfilling om, at "forureningen og

sanunenblandingen" med andre produktionsmåder bringes til ophm-. Heri optraeder

en forestilling om, at historien besidder en udviklingslogik, der vil f0re den frem mod

sit rene princip. En sådan teleologisk forestilling er der ikke belaeg for, da den er i

modstrid med begrebernes historiske bundethed”. Vi har jo netop set, at begrebernes

dialektiske natur og historiske afgraensethed ger, at deres konkrete funktion og form

ikke kan fastscettes a priori.

De almene begreber tilgodeser vores forskelligt artede behov for en fornuftsmzessig

ordning af den historiske udvikling og bor som sådan modsvarer- reproducerer i

tanken - vaesentlige sammenhzenge i virkeligheden. De bor om nodvendigt kunne

udtrykke sammenhzenge på tvzers af dennes urniddelbare fremtraedelse. Hermed

opstår imidlertid den fare, at vores begreber fordrejes, ved at begrebernes logiske

lO.(...fortsat)
fra dele af denne sammenvoksethed. Det abstrakte er således i modszetning til det
konkrete 10srevet fra en sammenhzeng.

11. Paradoksalt nok er det netop en tilsvarende kritik af Hegel, der får Marx til at sige, at
Hegel stiller logikken på hovedet, men som det fremgår, får Marx’ omvending ikke det
enskede resultat ti følge, i hvert fald overlever en r&ke idealistiske forestiUinger hele
vejen igennem kapitalen, hvilket vil blive taget op senere.
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sarnmenhaeng i lovene fremstår som en selvstaendig ontologisk del, der udover en

slags mekanisk indflydelse på andre dele af virkelighedens materielle sider, men det

er og bliver alene i tankekonstruktionen i vores hoveder, at virkeligheden optrazder

på logikkens klare formel. Det er således kun i vores hoveder, i vores sprog, at

"samfundets naturlove" kan adskilles fra deres kontekst. 1 virkelighedens verden kan

uafhzengige love ikke iagttages, kun konkrete sarnmenhzenge, men vi kan måske

genkende visse almene egenskaber og former i konteksten. Genkendelsen raekker

udover konteksten og szetter den ind i en storre sammenhaang. Når dette lykkedes

har vi erfaret en abstrakt viden, som, hvis vi eksplicit redegor for denne videns

samrnenhaeng, kan udvikles til en teori”.

Begrebernes dobbelte udvanding betyder således, at logikken ikke kan antages på

forhånd, men må bestemmes som noget vcerende i det konkrete, altså som en

egenskab i det undersogte, der evt. skal påvises ved en abstraktionsprocedure. Efter,

at abstraktionsproceduren har bestemt det almene ved det konkrete og dermed

formuleret de almene begrebers realstatus, kan konkretionen af teorien tjene

specifikke analytiske formål - fx. bidrage med ideer til hypoteser.

Når vi derfor moder Marx’ konkretioner af teorien i fx. forudsigelser om en bestemt

retning for den samfundsmcessige udvikling, er der god grund ti1 at vzere på vagt.

Disse forudsigelser kan i realiteten kun have status af antagelser, forestillinger eller

hypoteser og de skal derfor behandles som sådan.

Konkretion:Den almene kapitals lovmzessighed i samfundets
komplekse virkelighed.
Vi skal nu afvikle antagelsen om en tiltagende kapitallogisk determination og i stedet

betragte modstillingerne i de generelle love, som om de i et vist omfang - her i

1990'erne - havde formidlet deres egen forsoning. Altså antage, at den kapitalistiske

produktionsmåde stadigt befinder sig rodet godt og grundigt sarnrnen med andre

produktionsmåder. MEN, at disse produktionsmåder ikke blot er levn fra feudalis-

12. Se kapitel 3 for en naermere diskussion af brugen af "love" i samfundsvidenskab og
naturvidenskab.
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men, men derimod igangvzerende, formgivende og "progressive"13 ophcevninger af

den kapitalistiske produktionsmåde. Det vil sige, at overgangen fra den kapitalistiske

produktionsmåde ti1 en - af historiske grunde endnu ikke begrebsliggjort - post-

kapitalistisk produktionsmåde, vi1 kunne taenkes at gentage de 100 årige over-

lapninger i overgangen fra feudalismen ti1 kapitalismen, hvori forskellige

produktionsmåder fungerede samtidigt. Udtrykt i den historiske materialismes

dialektiske terminologi er det et sporgsmål om, at modszetningerne mellem

produktionsrelationerne konkretiseres i samfundsmoessige sammerhaenge, der

overskrider selve modssetningsforholdet og skaber nye former for samfundsmaessig

produktion og reproduktion.

Hvis vi antager, at Danmark nu er et kapitalistisk samfund, må vi også kunne stille

sporgsmålet: Hvornår blev Danmark et kapitalistisk samfund og hermed tematiserer

det erkendelsesteoretiske forhold mellem begreb og virkelighed. For, selvom vi med

det nu fuldt udviklede begreb om kapitalismen har de begrebsmazssige forud-

szetninger for at erkende forhold, der tidligere ikke har kunnet finde sproglige

refleksioner, er netop begrebet kapitalisme, forbundet med en vis tvetydighed. Af

dette afsnits indledende Marx-citat fremgik det jo, at prcegningsforholdet mellem på

den ene side de generelle love, hvorved kapitalismen kan kendes fra andre

produktionsmåder og på den anden side det ti1 enhver tid gaeldende konkrete

historiske udtryk af de generelle love ikke kunne afgores på forhand. Selvom vi ikke

har problemer med at bestemme begreberne kapital og kapitalistiske produktions-

relationer, så gives der ikke teoretiske losninger på bestemmelsen af forholdet mellem

de kapitalistiske produktionsrelationer og samfundets ovrige relationer. Kort sagt

sporgsmålet om, hvornår Danmark blev kapitalistisk indeholder et metodisk

problem, nemlig om vi kan fremstille et begreb for samfundet som helhed, der

differentierer mellem en samtidighed af flere produktionsmåder eller vi arbejder mod

at fremstille begreber for samfundet i sin helhed, der alene refiekterer den kapitalisti-

ske produktionsmådes rene begreb. Marx valgte den sidste måde - måske ud fra hans

13. Med citationsmzerkningen af ordet progressiv vii jeg markere, at det ikke er en frugtbar
tanke at forestille sig verdenshistorien som realiseringen af en eller anden udviklingsi-
de fx. frihed eller naturbeherskelse. Det progressive består altså t i e i, at vi nu er et
skridt ncerrner realiseringen af paradis, men at vzesentlige mods&ninger i dag mellem
plan og marked mellem privat og kollektiv kapital er blevet mere og mere frigjorte af
de tidligere lslassemodszetninger. Det progressive består alt.4 i den betragining, at nye
forhold udvikler sig og langsomt overtager eksisterende modszetningers rolie som
strukturerende kraft i samfundet.
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samtids forestilling om en stigende kapitallogisk determination.

Et konkret historisk udtryk for dette problem
Kapitalforholdet har eksisteret i Danmark i det mindste i et par århundreder, men

hvornår var det vi overgik fra at vzere et feudalt ti1 et kapitalistisk samfund ? Hvis

samfundet ikke var kapitalistisk allerede den fcwste gang, der blev k0bt arbejdskraft

mhp, at denne skulle berige den udlagte kapital, hvornår var det så ? Kan vi

formulere problemet som et spargsmål om, hvilken udbredelse af kapitalforholdet,

der skal forefindes f0r samfundet er kapitalistisk? Er det fx. hvis mindst en tredje del

af årets vcerditilv=kst, fremstilles under direkte markeds0konorniske forhold? 1 så

fald må vi drage den hårrejsende konklusion, at Danmark ikke var kapitalistisk i 1988

for da stod markeds0konomien for under en tredje del afv~~~tiZv~~ten(Adersen,J.G.

mfl. 1991:33). Det kan der som sådan vzere spcendende og gode grunde ti1 at

konkludere, men den simple stcwrelsesmzessige opgccelse skjuler den ekonomiske

dominans, som den markeds0konomiske tredjedel af ekonomien formodemlig har

i forhold ti1 den resterende ekonomi. Der må derfor enten anlzgges andre og mere

indholdsmzessige betragtninger på de @konorniske relationer, for at fastlcegge

samfundets produktionsmåde eller også må generaliseringen af samfundets

produktionsmåde afvises, jf. H.J. Thomsens indledende konstatering af, at der ikke

lazngere er én bevaegelse, der fremstår som bcerer af den samfundsmoessige udvikling.

Det som imidlertid synes at stå klart er, at det interessante ikke består i om vi kalder

det danske samfund for kapitalistisk, markeds0konomisk eller lignende, men om vi

anvender en tilgang i begrebsliggczwelsen af samfundet, der stopper ved de generelle

kapitalistiske loves udfoldelse eller overskrider disse og taenker deres konkrete

udvanding dels i form af modscetningernes ophaevelse og dels som en samtidighed

af produktionsmåder. Udtrykket "blandings0konomi" synes på den baggrund

velegnet som en neutral metafor for samfundets samlede produktionsmåde. Men den

skal - som alle metaforer - erstattes af en egentlig begrebsligg0relse i form af de

realanalystiske fremstillingers neologismer.

Vender vi tilbage ti1 Marx' forestilling om den tiltagende kapitallogiske determina-

tion, må vi på nuvzrende tidspunkt sige, at den ikke alene er i modstrid med selve

begrebernes dialektiske status - altså, at den ikke bygger på sine egne begreber, men,

at den også i forlangelse heraf kornmer i modszetning ti1 et forwg på at begribe
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samfundets samlede produktion og reproduktion, ved på forhånd at antage, at det
vil vaere bestemt af den ekspanderende kapitals underordning af andre produktions-
måder. Marx' fremstilling får herved en monistisk karakter, idet alle vaesentlige
forhold i samfundets udvikling fares tilbage ti1 enheden varen. Vi står her ved et af
de markante teoretiske standpunkter, der har haft storst betydning for marxismen;
nemlig, at vareforholdet og afledningerne heraf er det eneste mulige sande reference-
punkt for analyser af samfundets udvikling. På dette grundlag har marxismen i lange
perioder lukket sig om sig selv ved at haevde, at andre samfundsvidenskaber tog ud-
gangspunkt i "fordrejede fremtrzedelser" og derfor ikke kunne bidrage ti1 en sand
videnskab.

Vi skal viderefore denne kritik med endnu en tematisering.

Kapitalismens lovmzessige frembringelse af menneskelig elendig-

hed

- en foraeldet konkretion!
Når det i det foregående påstås, at udsagnet "kapitalismens udvikling går imod
virkeliggorelsen af dens begreb" blot er en "forestilling" hos Marx og ikke en sammen-
fatning af analyserne, skyldes det, at Marx - på trods af metodiske intentioner om det
modsatte - visse steder bygger sine teorier ud fra forudantagelser og, at den
pågaeldende forestilling netop bygger på en sådan forudantagelse. Marx’ forfatter-
skab behandler forst den politisk revolutionzere idé om kapitalismens endeligt og
senere den ekonomikritiske teori om kapitalen14. Det skal fortolkes på den måde, at
på baggrund af Marx' revolutionaze syn på det kapitalistiske samfund udformes en
teori om kapitalen, der, trods en meget hoj grad af indre stringens, bygger på
forskellige antagelser om kapitalismens endeligt. Problemet er ikke, at Marx tcenkte
tanken om den revolutiorwre omv&ning af kapitalismen for han udviklede
fremstillingen af historiske tendenser, der i falge Marx med nodvendighed ville fore
til en afskaffelse af kapitalismen. Men problemet er, at Marx i sin ekonomikritik med
mellemrum lader disse forestillinger lobe af med sig og dermed overskrider de
dialektiske regler og historiske rammer, som de i Kapitalen fremstillede begreber og
love er bundet af. Et eksempel:

14. Se fx. "Karl Marx og den moderne verden" (Carlsen 1984), hvori der findes en glimrende
gennemgang af udviklingen i Marx' forfatterskab.
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"Akkumulationen af rigdom på den ene pol er således på samme tid akkumulation af
elendighed, arbejdskval, slaveri, uvidenhed, brutalisering og moralsk nedvazrdigelse på
modpolen, dvs. hos den klasse, der producerer sit eget produkt som kapital. Denne den
kapitalistiske akkumulations antagonistiske karakter..."(Kapitalen:1.4:908)

Der er to muligheder i fortolkningen af dette citat; enten indeholder det en beskrivel-

se af BOO-tallets fabriksliv - i så fald kan der ikke rejses en teorikritik - eller også er

det en tvivlsom generaliseret konkretion af forholdet mellem mervcerdiproduktion

og arbejdsliv. Ser vi på ordvalget, ja så peger det jo på, at der er tale om en

frernstilling, der både sammenfatter mange enkelt begivenheder og som overskrider

den rent historiske beskrivelse, altså en vis teoretisering. Ser vi på den ovrige

sarnmenhaang, hvori citatet indgår, ja så bekraeftes teorihypotesen i og med det er

hentet fra kapitlet "Den generelle lov for den kapitalistiske akkumulation" og netop

fra det afsnit, hvori loven formuleres. 1 hele fremstillingen peger flere forhold således

på, at vi står overfor en alment gceldende elendighedsteori. Marx siger selv folgende

om loven:

"Jo storre den sociale rigdom er, jo storre den funktionerende kapital og omfanget og
energien af dens vzkst er, og jo storre folgelig også den absolutte stewrelse af proletariatet
og dets arbejdsproduktivitet er, desto stewre er den industrielle reservearmé. Den
disponible arbejdskraft udvikles af samme årsager som kapitalens ekspansive kraft. Den
industrielle reservearmés relative stewelse vokser fplgelig med @dommens potentielle
energi. Men jo stfwre denne reservearmé er i forhold ti1 den aktive arbejderarmé, desto
stwre er massen af den konsoliderede overbefolkning, hvis elendighed er omvendt
proportional med aTens arbejdskval. Jo storre endelig arbejderklassens Lazarus-kaste og den
industrielle reseweawné er, desto stewre er den oficielle pauperisme. Dette er den absolutte
generelle lov for den kapitalistiske akkumulation. Lige som alle andre lovmzssigheder
modi@eres den i sin firnktion af manafoldige omstzndigheder, hvis analyse ikke henhaver
her."(Kapitalen:l.4:907)

Fremstillingsformen ger det svaert, at finde frem til, hvad der egentligt er lovens

essens og hvad der er dens specifikke historiske omstrendighed. Er der tale om en for

kapitalismen almen elendighedsteori, hvor elendighedens omfang kan modificeres

af historiske omstarndigheder, eller er der tale om almen akkumulationsteori, der

modificeres af historiske omstrendigheder og hvori elendigheden er en og kun en af

mange historiske omstrendigheder ? Hvis vi skal bruge Marx ti1 noget, der raekker

udover historieskrivning, må vi irnidlertid fjerne denne tvivl og fastholde lovens rene

byttevzerdilogiske kerne. Den må derfor lyde noget i retning af folgende:



29

Den absolutte generelle akkumulationslov
- en rekonstruktion.
Udviklingen af samfundets produktivkraft, svarende til, at der skal anvendes en mindre
mazngde mermeskeligt arbejde ti1 at fiemstille den samme manzgde goder, vi1 under rent
kapitalistiske produktionsforhold, ikke skabe en #get frihed i form af mindre rwdvendigt
arbejde, men derimod en større befolkningsgruppe uden adgang ti1 jord, kapital eller
arbejde og dermed uden mulighed for at frembringe det rwdvendige materielle grundlag
for sin egen forwgelse. Mao i de perioder hvor den tekniske sammensztning af kapitalen
zndres hurtigere end kam’talakkumulationens samlede absolutte vzkst vi1 arbejdskrafsbe-
hovet falde og muligheden for egenhzndig reproduktion forsvinde. Dette er resultatet afi

at kapitaludlzgget ved bb af arbejdskraft og produktionsmidler, med vserdi0gning for 0je -
kapitalakkumulationen - med en og samme årsag i produktivkraftudviklingen - udvider
sig absolut og indskrznker sit arbejdskrafbehov relativt. Produktivkrafhrdviklingen er
således både forklaringen på kapitalforholdets absolutte vzkst - dets overlegenhed i forhold
fil andre produktionsmåder - og på dets stadige oveq%digg0rebe af arbejdskraften.l%

Det generelle element, som loven udtrykker og som modificeres ved forskellige

historiske omstrendigheder er altså, at den kapitalistiske produktionsmåde via dens

adskillelse af fordelingen af produktionsresultatet fra fordelingen af arbejdet ger

produktivkraftudviklingen ti1 en trussel for den store del af befolkningen, der lever

af at szelge sin arbejdskraft. Dette er den rene fornuftsmsessige - den "absolutte" - lov

om udviklingen af den kapitalistiske produktion.

Betragtet som en almen sammenhceng må vi altså forkaste Marx’ elendighedsteori

som en fejlagtig konkretion af den generelle akkumu.lationslov. Sådanne konkretioner

bor ikke fremstilles i og med de vil rammes af den dobbelte udvanding, der forbyder

os at fremstille generelle udsagn om den historiske udvikling på baggrund af de

almene begreber. Den elendighedsforestilling, der fremkorntner i citatet er resultatet

af Marx’ arbejderstandpunkt, ikke et resultat af en "stoflig begrebsudfoldelse" af

begrebet "mervaardiproduktion", hvortil ovenstående knytter an. Et sådant forsag

ville nernlig vaere i uoverensstemmelse med mervcerdibegrebets, rent byttevzerdilogi-

15. Denne abstrakte sammenhamg(lov) er naturligvis underlagt tilsvarende forudsaetnin-
ger, som Marx formulering af loven, dvs. "den modificeres i sin funktion" af den
konkrete virkeligheds mangfoldighed. Der er altså tale om en abstraktion, der taanker
samfundet som en 100% ren markedsokonomi, uden fagforeninger, stat og andre
forstyrrer af den markedsokonomiske orden. Ser vi på verden af i dag med den
arbejdsleshed, der pratger det meste af vesteuropa og USA finder den sin mest prcecise
forklaring i denne lov. 1 den del af dansk industri, der konkurrer direkte på den
internationale kapitals konkurrencebetingelser er det ligeledes kendetegnende, at
selvom den har stået for danmarkshistoriens kraftigste stigning i eksporten, så har
denne vaakst ikke opsuget en bare iilnasrmelsesvis så stor stigning i beskaeftigelsen.
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ske ramme. Sådanne konkretioner er altså ikke så lidt forvirrende’6. På den ene side

antydes sprogligt et alment teoretisk resultat, på den anden side er en sådan

sammenhaeng i modstrid til selve de rammer loven er omfattet af. Vi skal senere

vende tilbage til dette problem og trzekke konsekvenserne af den aendrede for-

mulering af loven op i forhold ti1 Marx’ udbytningskategori.

Logik og historie.
Vi kan sammenfatte disse betragtninger i to retninger. Den forste fastholder, at de

begreber og love der udvikles i Kapitalen alene har gyldighed for den på det tids-

punkt forgangne historie, dvs, at for så vidt Marx prcesenterer logiske udsagn har de

en bestemt begraenset historisk gyldighed, der ikke overskrider BOO-tallets

industrisamfund. 1 denne vurdering lzegges hovedvcegten på overholdelse af be-

grebernes teoretiske status og, at enhver genanvendelse af disse må hvile på en

revurdering af deres nuvzerende realstatus. Den anden retning saetter fokus på, at

Marx ikke fremstillingsmzssigt klargorer sine begrebers historiske og dialektiske

forudsaetninger og begrzensninger. Tvaers i gennem Kapitalen fremhaeves det, at de

generelle love historisk omfatter hele den kapitalistiske produktionsmåde som sådan,

omend udsagnet modificeres fordi de i viddigheden kun findes i tilnaermet form. Men

betragtet som ideale gennemsnif er de altså taenkt virkende også i dag godt 100 år efter

deres formulering (naturligvis under den forudscetning, at samfundet i dag er kapita-

listisk). Det betzenkelige ved denne fremstillingsform er, at det ligger i det dialektiske

begreb, at det har sin modsaetning indeholdt i sin bestemmelse. Derfor vii loven ikke

alene udvandes i historiens bevaegelse men i sig selv og indenfor sin egen

udfoldelsesmulighed vil enhver entydig tendens i Marx’ love byggende på dialektiske

begreber kunne modsiges. Heri ligger jo netop den metodiske genialitet, der gang på

gang ger det muligt for Marx at skue udover elendigheden og fremhaevede de

frigorende kim, som nodvendigvis må vaere en del af kapitalismens udvikling. Om

disse kim - modsigelsen af elendigheden, frihedens tendens - vinder frem og forsoner

16. Forvirring eller forfejling ? Det er det efterhanden stående sporgsmål i denne
diskussion. 1 falge Kapitalens danske forord af Witt-Hansen, begår Marx ingen fejl,
men forvirrede lcesere som Joan Robinson (og i al beskedenhed mig selv), forstår i falge
Witt-Hansen ikke, at Marx ikke taler om fattigdom, men om "en mere generel
nodsituation, af hvilken fremmedgorelse er et vzesentligt aspekt."(Kapitalen:l.l:64). Jeg
vii dog fastholde, at elendighed som socialt fzenomen, altid er konkret og netop er et
fcenomen, og derfor ikke kan afledes af absolutte generelle love. Det er stik imod lovens
byttevzerdilogiske tilblivelse.
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mods&ningsforholdene snarere end skazrper dem, det kan ikke afgores teoretisk,

kun formuleres. De dialektiske love Marx beskriver angiver altså ikke forudbestemte

og fastlagte monstre for en nutidig sammenhceng.

Det faelles problem som de to fortolkninger af Marx' arbejde giver anledning til er, at

på den ene side fremstilles en metode, der foreskriver den ikke-forudindfattede be-

grebsliggorelse af det konkrete, men som på den anden side indeholder markante

politiske og dermed "1800-talshistoriskbestemte" ledetråde for analysen. Med sikker

afstand ti1 70'er fortolkningen vi1 jeg kalde det for den videnskabelige centra den

revolutionaere Marx. Hermed er der lagt op ti1 en afvisning af "den videnskabelige

politik", men - og det skal eftervises i det folgende - også af den upolitiske

samfundsvidenskab.

4 Den dialektiske metode.
Lad os forst betragte et godt eksempel på den dialektiske metode for at få praeciseret

dens videnskabelige tankegang.

Profitratens tendens ti1 fald.
I fremstillingen af loven om profitratens tendens til fald findes den tydeligste anven-

delse af den intenderede metode. Her bliver det i modsaetning ti1 forste bind

ekspliciteret, hvornår der er tale om logik og hvornår der er tale om historie. 13. bind

udledes loven om profitratens tendens ti1 fald. Loven fremstilles som en logisk

folge/konkretion af den generelle akkumulationslov, der siger, at kapitalak-

kumulationen skaber en overskudsbefolkning, som falge af, at de innovationsbe-

tingede frisazttelser vi1 vaere storre end den mcengde arbejdskraft, der kan opsuges

som en falge af kapitalens absolutte vazkst. Denne akkumulationslov kan udtrykkes

i markedsproduktionspriser, som tendensen til, at profitraten vi1 falde som falge af,

at den akkumulerede konstante kapital vokser hurtigere end den nytilforte vaerdi.

Dette er for Marx at se selve udviklingsretningen i den kapitalistiske akkumulation.

Når den historiske virkelighed ikke blot afspejler tendensen, men ti1 tider udvikler

sig stik modsat skyldes det de almene begrebers dobbelte udvanding, som Marx
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konkretiserer i de to kapitler, der falger urniddelbart efter praesentationen af loven.17

Den logiske skematik er folgende: Forst udledes loven, derefter stilles sporgsmålet;

Hvad kan forklare, at historien afviger fra loven, altså hvilke konkrete historiske

årsager haxnmer loven. Svaret på dette sporgsmål kan selvfolgelig ikke vaare

teoretisk, men må vcere historisk konkreti’. Som det sidste element i diskussionen af

loven fremstilles dens indre modsigelser. Heri anlzegges igen en teoretisk synsvinkel,

idet det er udviklingen i lovens enkelte elementer, der diskuteres ud fra deres

virkning på profitraten. Det er modsigelserne i akkumulationsprocessen mellem

produktionsrelationernes fremskyndelse og begrzensning af produktivkrcefternes

udvikling, mellem produktion aht. den kapitalistiske rigdom(profit) og de

menneskelige behov. Der er tale om teoretiske elementer, der for så vidt allerede er

udviklet i l.bind, men som nu kan udtrykkes i markedsproduktionsprisernes mere

konkrete form.

I profitratediskussionen bliver Marx' teoretiske struktur således klar. Der findes en

lov for kapitalistisk produktion - "Den generelle akkumulationslov". Denne kan

udtrykkes i profitkategorier som "Profitratens tendens ti1 fald" ved at geninddrage

konkurrenten, som der blev abstraheret fra ved opsporingen af den generelle lov.

Loven om profitratens tendens tiI fald er således en abstrakt okonomisk samtnenfat-

ning af de modsigelser mellem produktivkraftudviklingens civilisatoriske mulighe-

der og produktionsrelationernes undertrykkelse af disse muligheder, som allerede

er formuleret i den generelle akkumulationslov. Endeligt illustreredes den dobbelt

udvanding af loven, dels ved de konkrete historiske årsager, dels ved udviklingen

i dens indre modsigelser.

Den materielle talemodus.
Hvor fremstillingen af profitratens tendens ti1 fald illustrerer en klar distinktion

mellem historie og logik, er dette på ingen måde tilfceldet i andre dele af fremstillin-

17. De tre kapitler i bog 3.2 er folgende: Kapitel 13:"Loven som sådan", Kapitel
14:"Hcemmende årsager" og kapitel 15:"Udviklingen af lovens indre modsigelser".

18. Disse historiske omstrendigheder kan dog i fremstillingen organiseres ud fia om de
modvirker profitratefaldet via påvirkning af mervcerdiraten, eller via en forringelse af
den konstante kapitals vaxdi og heraf kan de hazmmende årsager få en systematisk
karakter.
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gen. Marx’ fremstillingsform den såkaldte "materielle talemodus"‘9 skaber gang på

gang en illusion af empiri, når der ud fra begrebernes status nodvendigvis må vzere

tale om teoretiske forhold.

I indledningen til Kapitalen introducerer Marx sit persongalleri, nemlig de såkaldte

karaktermasker eller "figurer": "arbejder" og "kapitalist" med en fremhzevelse af, at

de optrazder som "personifikationer af okonomiske kategorier" (Kapitalen:l.l:94). De

er altså, at betragte som konstruerede forskningsredskaber, der via deres fremadskri-

dende begrebsliggjorte rationelle adfaard kan tjene forskellige analytiske formå12’.

Men de er på ingen måde identisk med virkeligheden. De er og forbliver abstrakte

figurer. Resultater af tankeeksperimentet: "Hvis vi ser bort fra alle andre sider af

personen end de rationelle elementer, som logisk kan forbindes med personens

relationer til produktionen, så er person og karaktermaske identisk". Hermed har vi

således ikke at gore med en person, men som Hartnack, jf. forrige note siger, med et

"logisk-syntaktisk forhold" reprzesenteret af en human "figur".

I den foregående diskussion så vi, at Marx almengjorer en saerlig form for rationalitet,

der logisk kunne forbinde arbejderfiguren med et liv i stadig elendighed. Figuren har

altså fungeret som et forskningsredskab, der gjorde det muligt at fremstille en

rationel struktur, som forklaring på arbejdernes virkelige og iagttagede elendighed.

Denne rationelle struktur leverer en forklaringstype, der kan underseges for i en

given kontekst, men den kan absolut ikke antages at vcere forklaringen på en konkret

elendighed. Den rationelle struktur er en blandt virkelighedens mange mulige

forklaringer. Den er, som potentiel anvendbar rationalitet evigt ncervaerende i en

kapitalistisk ekonomi, men den negeres af talrige andre rationaliteter og den modgås

af de virkelige arbejderes organiserede magt, der har dannet nye betingelser for

rationel produktion. De synteser, som Marx skaber ved kombination af karakterma-

19. "1 den materielle talemodus taler man som om, man talte om empiriske forhold, altså
som om man talte om virkeligheden; man tilslorer, at det, man i virkeligheden taler om,
er logisk-syntaktiske forhold." (Hartnack 1969:215)

20. Det skal understreges, at disse figurer ikke opirceder som ontologiske antagelser,
hvorpå Marx udvikler sin analyse. Der er altså ikke tale om en teoretisk parallel iii den
neoklassiske okonomis "economic man". Forskellen består i, at Marx begynder
begrebsudviklingen i vareanalysen, hvortil der ikke knyttes specifilcke ferudantagelser,
modszetning til de adfaerdsantagelser, som er knyttet til "economic man" og dermed
former mikroekonomiens udgangspunkt.
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sker og de aktuelle historiske begivenheder, kan således kun have en snaever

gyldighed for den analyserede historie. 1 nutiden hersker nye betingelser og

elendighedens rationalitet er mange steder negeret, omend den generelle akkumula-

tionslov betragtet som en abstrakt rationel struktur udgor en latent del af den

samfundsmwsige organisering af produktionen. Det er en latent rationalitet i

nutiden, hvis essens er blotlagt og på det skammeligste illustreret i historien. Men

denne - nok bagkloge - betragtningsmåde er langt fra synlig hos Marx. Han er så

optaget af de konkrete historiske omstazndigheder, at de som i tilfaeldet med

elendiggorelsen af arbejdslivet fremstilles som lovmcessigheder, der ganske over-

skrider den analyserede historie.

Sagt med helt andre ord så er forholdet mellem logik og historie ikke blevet mindre

mystisk af at stille Hegel på hovedet, hvilket Marx ellers stiller i udsigt:

"Den mystifikation, som dialektikken undergår i Hegels hzncler, forhindrer på ingen
måde, at han var den f0rste, der fremstillede dens almene bevqelsesforrner på omfattende
og bevidst måde. Hos ham står den på hovedet. Man må vende den om for at opdage den
rationelle keme i den mystiske skal." (Kapitalen:I. l:105)

Marx har således med den manglende eksplicitering af sine teoriers realstatus

bidraget til den almindelige okonomiske tznknings mystik, til trods for, at det netop

var hans mål at oplose denne. Den mystik som Marx er storleverandor i, er dog af en

ganske anden natur. Vi har i det foregående afsnit kun set på og fået przesenteret de

mest generelle fornurleringer herfor, nemlig historie-logik forholdets mystik. Det som

er vaesentligt her er, at der er problemer i dialektikken dvs. i begrebets konstitution,

dets udfoldelse, dets formforvandling, dets ophzevning, dvs. i metoden omkring

begrebets abstraktion og konkretion. 1 det folgende skal vi forst koncentrerer os om

den manglende udvikling af begrebernes ophcevning.

Forholdet mellem begrebet og dets negation.

"Men den kapitalistiske produktion fYembringer med en naturprotes' nzdvendighed sin
egen negation. Det er negationens negation." (Kapitalen:l .4:1061)

Disse Hegelske betragtningsmåder er i "Kapitalen" sjAdent ekspliciteret i Hegels

dialektiske terminologi. Derimod er de implicit tilstedevaerende i en lang rzekke af

Marx’ begreber. Vi skal i det folgende se, hvordan Marx fremstiller forholdet mellem
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nodvendigheden og dens negation i friheden. Det bliver ti1 et par lange citater, men

de udtrykker forst i sin helhed, hvordan Marx forestiller sig frihedens rige som en

negation af nodvendighedens rige. Det kritikpunkt vi her skal forfelge består i at

oplose Marx’ forestilling om, at kapitalismens civilisatoriske potentiale forst kommer

ti1 udfoldelse under en post-kapitalistisk samfundsorden. 1 stedet for Marx'

udviklingsmodel, hvori negationen af kapitalforholdet som sådan udgor en

betingelse for alle ovrige samfundsmoessige forholds negationer, vender vi tingene

på "hovedet" og antager den synsvinkel, at ophaevningen af kapitalforholdet

fremkommer som et resultat af en lang rcekke mindre forandringer. Det konkrete

begreb, som dette kritikpunkt tager afszet i, er som sagt begrebet "nodvendighed" og

dets negation "frihed".

Marx praasenterer forholdet mellem rwdvendighedens rige og frihedens rige på

folgende vis:

Kapitalismen skaber "..de materielle midler og spiren ti1 relationer, der i en høiere
samfundsform tillade7 at kombinere dette merarbejde med en større begrznsning af den
tid, som overhovedet bruges ti1 det materielle arbejde."(Kapitalen:3.4:1055)(min
understregning)

Der taankes her ud fra den forestilling, at en samfundsformation skaber spire ti1

forhold, der forst udvikles i en Jwjere samfiruzdsfomz. Kernen i denne tanke er, at

udviklingen af produktivkraefterne kommer i modsaetning til de produktions-

relationer, hvorunder de udvikles, og at produktionsrelationerne derfor nedbrydes

som den skranke de dermed udgor for produktivkraefternes videre udvikling.

("Forord til kritikken af den politiske ekonomi" Marx 1952:356). Hvis vi her undlader

Marx’ reduktion af produktionsrelationerne ti1 deres mest almene modsaetning -

mellem ejeren af arbejdskraften og ejeren af produktionsmidlerne og i stedet

betragter produktionsrelationerne i mere kompleks forstand, dvs. som alle de

eksisterende samfundsmoessige udtryk for ejendomsrelationer knyttet ti1 den

materielle produktion. 1 så fald finder vi en lang rzekke produktionsrelationer, der ti1

dels har fundet deres fuldendte kapitalistiske form, men som også har overskredet

denne og er under oplosning eller allerede er oplost, således at den kapitalistiske

produktionsrelations negation er fremkommet.

I udviklingen personlig kapitalist, aktiekapital, pensionskapital forekommer hele

metamorfosen fra kapitalen med dens binding ti1 den enkelte kapitalists personlige
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formåen, ti1 aktiekapitalen hvori personbindingen oploses, men står tilbage som en

abstrakt klasserelation, hvorved kapitalen modsvarer dens fuldt udviklede begreb,

til, at den negeres i "opsparingskapital", der hvis den udvikler sig ti1 at vet-re den

dominerende samfundsmaessige ejendomsform for den produktive kapita12’ ophaever

udbytningen mellem klasser. Selv Marx’ beromte formulering "ekspropriatorernes

ekspropriation" har i dag fået en mere moderne udtryksform - den kaldes realrenteaf-

gift - og ekspropriationen er ironisk nok vendt mod den arbejdende befolknings

spaade indtog i ekspropriatorernes raekker.

Et tilsvarende eksempel på forlobet - begrebstilblivelse, udfoldelse og ophaevelse -

findes i kredslobet kapital-mervcerdi-samfundsmarssig-ekspropriation. Under den

oprindelige akkumulation opstår kapitalforholdet, under den liberale kapitalisme i

X300-tallet udfoldes det rene kapitalbegreb og i den nu delvist samfundsmzssigt

eksproprierede mervzerdi ankegges kapitalen som kollektivt gode ud fra en social plan

(En af Marx' udtryk for post-kapitalismens planlqning). Det vi med dette perspektiv

fokuserer på er altså, at selv midt under kapitalens forsatte ekspansion, hvor stadigt

flere områder af det enkelte menneskes reproduktionsprocesser bringes på vareform

og hvor stadigt flere menneskers reproduktion bringes under kapitalistiske

produktionsforhold, optraeder en rzekke komplekse negeringer af dette kapitalfor-

hold selv.

Eksistensen af ovenstående modsigelser peger derfor hen på diskussionen af det som

det hele handler om, nemlig udviklingen af forholdet mellem nodvendighedens rige

og frihedens rige”. Vi laaser videre fra samme sted som for:

21. Herved får kapitalen omsider Senior's sociale betydning nemlig en belonning for
opsparmg.

22. Denne diskussion er tidligere blevet formuleret som sporgsmålet om en revolutioncer
eller reformistisk vej til kommunismen/socialismen. Med valget af termen "frihedens
rigel’ vii jeg i overensstemmelse med den dialektiske metode ikke foregribe en szerlig
post-kapitalistisk samfundsmcessig organisationsform, men alene antyde dets
nodvendige grundlag. Udover denne rent teoretiske argumentation peger de aktuelle
historiske omstcendigheder ikke på, at begrebet socialisme, hverken som metafor eller
praktiseret realitet, udgor en samfundsmaessig basis for frihedens rige, men det er som
sagt tidligere mere et politisk sporgsmål end et videnskabeligt. Francis Fukuyama, der
ligeledes anvender Marx' historiebegreb, har erklaeret, at historien har nået sit
frihedsmål i og med de "liberale demokratier og den teknologiske kapitahsme". Han
har udtrykt en tilsvarende opfattelse af den dialektiske metodes relation til politikken
på folgende vis: "Som mtellektuel kan man godt slet og ret vaerdszette en bestemt

(fortsaettes...)
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"Frihedens rige begynder i virkeligheden først dér, hvor det arbejde, der er bestemt afnød
og ydreformålstjenelighed, ophører; det ligger ifølge sagens natur udenfor den egentlige
materielle produktions sfære. Ligesom det primitive menneske må kæmpe med naturen for
at tilfredsstille sine behov, opretholde og reproducere sit liv, sådan må også det civiliserede
menneske gøre det, i alle samfundsformer og under alle mulige produktionsmåder. Med
menneskets udvikling udvides dette naturnødvendighedens rige, fordi behovene øges, men
tillige udvides de produktivkræfter, der tilfredsstiller disse behov. Friheden på dette område
kan kun bestå i, at det kollektivt arbejdende menneske, de associerede producenter,
regulerer dette deres stofskifte med naturen rationelt, at de bringer det under deres fælles
kontrol i stedet for at beherskes af det som af en blind magt; at de fuldbyrder det med det
mindst mulige energiforbrug og under betingelser, der er deres menneskelige natur mest
værdige og adækvate. Men det vedbliver altid, at være et nødvendighedens rige. Udenfor
dette begynder den menneskelige energiudvikling, der har sit mål i sig selv, frihedens
sande rige, som imidlertid kun kan blomstre op med hint nødvendighedens rige som sin
basis. Afkortningen af arbejdsdagen er grundbetingelsen." (Kapitalen:3.4:1055)

Marx træder igen ind i analysen af produktionsmåden med en forudindtaget

filosofisk forestilling, nemlig med "nødvendigheden" som den materielle videnskabs

grundbestemmelse. Grænsen mellem det, der kan begrebsliggøres i en materialistisk

videnskab og det der ikke kan, er på et filosofisk grundlag knyttet til nødvendighe-

den som den drivende kraft, hvor ud fra der kan teoretiseres. Med begrebet det

"nødvendige arbejde", der er arbejdsværdilærens første kategori, kan det fastslås, at

nødvendighedsbetragtningen går forud for Marx' analyse af kapitalen. Det er med

andre ord et filosofisk valg for Marx, at arbejde med det nødvendige og dets

modsigelse i friheden, som historiens gennemgående modsætning og enhed. Dette

udgangspunkt har Marx arvet fra 1700 tallets oplysningsfilosoffer, om end det

nødvendige arbejde under hans behandling transformeres fra et fællesbegreb til et

alment begreb, med en specifik gyldighed for kapitalismen.(Carlsen:139,193). Selv om

det stadigt er noget uklart om Marx har ret, er det givet, at der fremtræder andre syn

på arbejdet i dag. Helge Hvid har fx. i "Det gode arbejde" fremført en argumentation

for, at arbejdet er en karakteristisk del af den menneskelige natur og at arbejdet

derfor må være et mål i sig selv(Hvid 1990:27). Lønarbejdet indeholder deraf

muligheden for at omfatte de egenskaber som Marx knyttede til frihedens rige.

Hvorvidt denne mulighed realiseres afhænger i følge Hvid af om arbejdet organiseres

ud fra det menneskelige arbejdes grundlæggende værdier.

22. (...fortsat)
filosofisk sammenhængskraft uden af den grund at acceptere dé politiske konsekven-
ser, som kommunisterne har draget."(Information 25-26/4-92).
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5 Sammenfatning på 1. del
Vi har nu gennemgået en dekonstruktion af den måde Marx udvikler og anvender

sine generelle samfundsmaessige love. Denne dekonstruktion har åbenbaret falgende

teoretiske brudflader:

- Marx fremstiller den kapitalistiske produktionsmådes enhedsteori, der ikke er

identisk med det virkelige samfunds blandede produktionsmåder.

- Den dobbelte udvanding, som lovenes relation ti1 virkeligheden er baseret på,

g0r dem uanvendelige i forudsigelser, men måske brugbare som ledetråde for

konkrete historiske analyser.

- 1 en sådan analyse må vzegten i falge Marx’ metodiske anvisninger legges på

den konkrete histories udvanding og negation af loven ikke på loven som

sådan.

- Anvendes disse metodiske anvisninger på "Den generelle akkumulationslov",

kan vi opstille f0lgende ledetråde for de udvandinger, som bcw unders0ges

konkret:

1 Hvilke historiske forhold har modvirket lovens determinering af arbejdsliv

og reproduktion ?

2 Hvilke historiske forhold har oplast loven og bragt de formulerede

produktionsrelationer udover deres indre modsigelser ?

Vi har i diskussionen af disse ledetråde set, hvordan det i dag er muligt at tz-enke sig

ti1 nye produktionsmåder ud fra de modsigelser, som er indeholdt i den rene

kapitalisme. Disse er ikke blot blevet betragtet som forstyrrende elementer, der må

ses bort fra i realanalysen, ej heller som forhold, der kan afledes af kapitalforholdets

strukturering af samfundets samlede reproduktion, men netop som nye produktions-

måder, der er dialektisk forbundet med kapitalforholdet ved, at de er vokset ud af de

modsigelser, som kapitalforholdet er kendetegnet ved.

Akkumulationsform

Produktionsrelation

Reproduktions-
grundlag

Oprindelig
akkumulation

enkeltkapitalist
•

arbejder

lonarbejde

Kapitalistisk
akkumulation

kapitalistklassen
•

arbejderklassen

organiseret
10narbejde

Post-kapitalistisk
akkumulation

Kollektiv-/ offent-
lig kapital

•
folket

lDnarbejde/
offentlige midler
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Udgangspunktet for denne fremstilling af produktionsmådernes ideak? udvikling

har dels vaeret en udlaesning af Marx' intenderede dialektiske metode, dels en kritik

af de historiske begrcensetheder, der optrceder i hans anvendelse af metoden. Disse

begrcensetheder har vaeret hans idealistiske forestillinger dels om den revolutionaere

omv&ning af kapitalismen, dels om kapitalforholdets stigende przegning af sam-

fundsm=ssige forhold og - for treenighedens skyld - dels om den menneskelige

elendighed som en immanent del af den kapitalistiske produktionsmåde.

Analysen af lovene for den kapitalistiske produktionsmåde har således tydeliggjort

en rsekke problemer vedrorende deres realanalytiske status. Det vi nu skal undersege

er, hvorvidt disse videnskabsteoretiske problemer har betydning for selve de almene

begreber, hvorpå lovene bygger. Vi går altså et spadestik dybere i analysen af

Kapitalen, for at afd&ke om også begreberne zwe og kapidas er influeret af Marx’ - og

alle andres - plageånd, den historiske begraensethed.

Vi skal igen anvende den tosidede metode, hvor vi dels udlzser Marx' viden-

skabelige metoder og dels kritisk underseger hans begreber for negeret historicitet

(mao.:om historiens udvikling har udfoldet nye modszetninger). For var det for at

klarloagge forholdet mellem de generelle love og den konkrete virkelighed. Nu er det

for at klarlaegge, hvordan de almene begreber bliver til og for som for at undersege

deres historiske begraensninger. Mao. den efterfolgende dekonstruktion af be-

greberne vare og kapital skal udover en afklaring af deres metodiske foruds&ninger

skabe det begrebsmwsige udgangspunkt for de efterfolgende kapitlers realanalytiske

diskussioner.

23. Det skal endnu engang understreges, at fremstillingen af de ideale produkiionsmåders
dialektiske relationer er identisk med den historiske udvikling for så vidt den ene
produktionsmåde er udsprunget af den forrige. MEN der er netop tale om ideaie
produktionsmåder for at fremhazve, at deres konkrete historiske kvantitet, deres
samfundsmaessige udbredelse, ikke hermed er bestemt. Der er ikke foretaget en
historisk analyse, omend historiens gang har leveret forudscetningerne for den
begrebsmsssige udvikling af produktionsmåderne. Vi skal senere i forbindelse med
realanalysediskussionen inddrage de historiske forhold på en mere kvantitativ vis.
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2. Del: En dekonstruktion af begreberne
vare og kapital

1 Varens Begreb
Brugsvcerdien - en del af det materielle.
Varens brugsvazrdi er afhaengig af, at et menneske har brug for den. Fx. mister dagens

avis hurtigt sin brugsvzerdi, på trods af, at dens substans, dvs det skrevne naturligvis

altid vil forblive konstant. Omvendt viser den specifikke form som avisens brugs-

vaerdi har - fx. at blive orienteret om vzesentlig begivenheder rundt om i verden -

hvilke egenskaber der kendetegner os som mennesker. In casu: fx. nysgerrighed.

Begrebet brugsvaerdi udtrykker altså den forudbestemte refleksion på menneskelige

egenskaber, som producenten har nedlagt i varen. 1 den forstand har varer kun

eksistens for os, mens ting har eksistens uden en relation ti1 os. 1 "informationsvare"

som fx. aviser, konsulentvejledning, edb-, radio- og TV-programmer o.lign bliver

skelnen mellem deres eksistens for os og deres eksistens i sig selv som fysisk natur

saerlig tydelig. Her reflekteres i saerdeles udtalt grad, de mermeskelige egenskaber ind

i fysikken i fx. svingninger i luften og danner tilsammen en ny og overskridende form

for materiel eksistens. Tzeriker vi på et TV-program frem for et andet, som valget af

en vare frem for en anden vi1 fx. "TV-Avisen" ncesten kun adskille sig fra andre TV-

programmer som falge af dens brugsvzerdi, som fysisk faenomen er forskellen stort

set ubegribelie. Men ti1 trods for dens fysiske ubetydelighed er forskellen meget

virkelig. Vi må altså erkende med Marx, at det virkelige må omfatte mere end det

fysiske. For det forste fordi varens fysiske form ikke i sig selv afslore sin betydning

og for det andet fordi varen tilnrermelsesvist mister sin mening som fysisk eksistens

for kun at have eksistens som brugsvaardi - betragtet som brugsvaerdi antager varen

hermed sin reneste eller mest generelle form.

24. Faznomenet kan sammenfattes i en tendens til forarbejdningsprocessens stigende
brugsvarrdimaassige koncentration, uden det dog på nogen måde kan kvantificeres,
men det kan derimod illustreres i sprogets forandring. Fx. reflekterer sproget den
stigende forarbejdningsgrad eller koncentration af brugsvzerdi i udvikhngen af
"familiebegreber" fia "lzegeurter" ti "lzegemidler". Hvor "lcegeurter" både udtrykker det
brugsvcerdimzssige aspekt og naturaspektet, mens ordet "lzegemidler" udtrykker den
stoflige forms eller naturens ubetydelighed, ved alene at formulere det brugsvzerdi-
massige aspekt. Ordets henvisning ti form erstattes af en henvisning til funktionen.
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Med diskussionen af varens brugsvzdikarakter indfores en begrebsmzessig

udvidelse af det materiezle - det virkelige, således at det ikke alene opfattes som

naturen i sig selv, men også indbefatter naturen for os. 1 menneskets forhold ti1

naturen begrebsliggores dets levemådes materielle basis, som et forhold der

indeholder naturen i sig selv og mennesket i sig selv og, som vi i det efterfolgende

skal se, menneskenes forhold ti1 hinanden.

En kritik af Marx’ manglende udvikling af et alment
brugsvaerdibegreb.
Marx' raesonnement -" Varens mystiske karakter hav alfså ikke sif udspring i dens brugsvzr-

di." (Kapitalen:l. l:170) viser, at han ikke har opdaget hele sandheden om den

samfundsmaessige arbejdsdelings sazrlige konsekvenser for menneskets relationer ti1

såvel naturen, hinanden som sig selv. Marx overser, at ikke kun det abstrakte

samfundsm=ssige arbejde bidrager til feticheseringen af varen. 1 hans argumentation

for, hvorfor byttevazrdien tilforer varen en mystisk karakter finder vi folgende:

"Det hemmelighedsfilde ved vareformen består altså i, ut den for menneskene genspejler
&res eget arbejdes sam&zdsmzssige karaktey som tingligt szerprazg ved produkteme selv,
som sociale naturegenskuber ved disse ting, og folgelig genspejler den også producenternes
sociale relation ti1 totalarbejdet som en social relation mellem genstande, og ikke som en
social relation mellem dem selv." (Kapitalen:1 SA71)

Men disse udmzerkede iagttagelser gzelder fuldt ud på samme måde for den moderne

samfundsmazssige arbejdsdelings frembragte brugsvaerdi. Når Marx imidlertid

overser arbejdsdelings betydning for brugsvcerdiens bidrag ti1 tingsliggorelsen

haenger det sammen med, at han ikke unders0ger brugsvatrdiens generelle form. Det

karakteristiske er nemlig, at Marx alene arbejder med konkret brugsvzerdi eller

abstraherer fra den, men aldrig underseger, hvorvidt der eksisterer fzellestrazk på

tvaars af de konkrete brugsvazrdier. Det mermeste han kornmer en undersogelse af

brugsvzerdiens szerlige karakter er i randbemErknirrger som:

"Brugsvzerdierne frnkke, lzwed osv., kort sagt varelegemevne, er forbindelser af to
elementer, naturstof og arbejde." (Sam. Vzerk:l37)

"For så vidt som den[vauen] er brugsvzerdi, er der intet mysteriprst ved den, hvad enten
man betragter den under den synsvinkel, at den ved sine egenskaber til~edsstiller
mermeskelige behov, ellev at den fmst får disse egenskaber som produkt af mermeskeligt
arbejde. Det siger sig selv, ut mennesket gennem sin virksomhed andrer natuvstoffeernes
former på en måde, der er nyttig for mennesket selv." (Sam. Vzrk:l 70)
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Af citatet fremgår to tiigange til forståelsen af brugsvaerdien, som vi skal undersege

nzermere. Det er menneskets forhold til brugsvazrdien og det er arbejdsdelingens

fremmedbestemmelse af brugsvcerdien.

Menneskets selvbestemmelse i brugsvaerdien.
I forste omgang knyttes an ti1 en meget almen menneske-naturrelation, hvori

"naturstoffet" i sig selv besidder egenskaber, der "tilfredsstiller mermeskelig behov".

Heri ligger naturligvis ingen mystik, idet vi stilles overfor naturen i dens egen form.

Synsvinklen kunne lige så ve1 vzere den omvendte, nemlig at de menneskelige behov

besidder sådanne egenskaber, at de finder tilfredsstillelse i "naturstoffet". 1

forstnaevnte synsvinkel fokuseres på naturen som et objekt for tilfredsstillelse,

hvorimod den anden synsvinkel saetter fokus på, at menneskets egenskaber er knyttet

ti1 naturen.

Konkretion: "Mig" og blommen
A-ilaegger vi den sidstnaevnte synsvinkel kan vi fx. få en langt mindre mekanisk
fremstilling af de evolutionzere principper. 1 en traditionel funktionel fremstilling
af blommetrasets formeringsevner vil man fx. lzegge vaegt på blommekodets funk-
tion som tiltrzekningskraft for forskellige dyr. Herved bliver det nemlig muligt for
blommetraset at få transporteret stenen hen til et nyt sted, hvor den kan spire og
blive til et nyt blommetrce. Det spamdende spewgsmål er imidlertid, hvorfra "ved"
blommetrzeet, hvilken smag og konsistens blommekodet skal have for at tiltrzekke
dyrene, fx. mennesket. Sporger vi biologen vil han formodemlig svarer, at der
ikke er konstateret nogen hjerneaktivitet i et blommetrze, men at blommetrzeets
"informationer" om dyrenes smag og behag stammer fra årtusinders iilpasning.
Igennem disse årtusinder har blommetrasets og mine forgaengere og deres
naermeste familie levet op og ned af hinanden og igennem denne lange periode
har blommetrasets slzegt akkumuleret og materialiseret en detaljeret viden om
min families foretrukne blomme. Således står i dag den enkelte blomme overfor
mig spaekket med åbenbar og fordzekt mtentionalitet. Den vii mig det godt for
dens familie har lert mine sanser at kende, men den vii mere end det. Dens motiv
er dens egen formering. Dens intentionalitet er materialiseret og eksisterer kun
som materialiseret intentionahtet. 1 modszetning til den irttentionalitet det
mermeskelige arbejde tilforer varen, har blommens intentionslitet aldrig ek-
sisteret i tanken. Når jeg godt kan lide blommen, er det fordi den ved, hvad jeg
godt kan lide. Og fordi jeg har lzert at vaerdsaette den. Vi haenger sammen, mig og
blommen. Den har zendret mig og jeg har acndret den. Det er ikke kurr mennesket,
der former omgivelseme, men det er kun mennesket, der ger det med erkendel-
sen og viljen som redskaber.

Betydningen af forholdet mellem mig og blommen skal dog endelig ikke overdrives.
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Der er ikke intentioner om et generelt naturfilosofisk forhold. Således byder, hverken

lammet eller koen på de fjerneste intentioner om at blive spist og alligevel kan vi li’

dem. Fortcellingen tjener alene den konkrete illustration af werdien af en reflektiv

bestemmelse i stedet for dualismen milj0 og arv. Som det ses kan blommen kun

erkendes ud fra dens miljo. Det bestemmende ved blommen kan ikke opgores i

arvemasse, va@ eller molekylestruktur, omend disse mål kan bruges ti1 at skelne

mellem arter, skjuler de den vaesentlige information om, hvordan blommen via sine

egenskaber er knyttet til sit miljo, heri blandt mennesket. Den har nodvendigvis altid

eksisteret i et miljo og bestemmelsen af dens egenskaber reflekterer miljoet, i og med

de består af materialiserede informationer om miljoet. På modsat vis kan miljoet også

kun bestemmes ud fra dets indhold af organismer - b1.a. arten blommer.

Information tilhwer ikke eksklusivt den mermeskelige sfire - der er information i naturen -
naturens egne tegn, koder, budskaber etc. (Emmeche 1988:28)

For brugsvazrdidiskussionen betyder det, at brugsvcerdibegrebet sammenfatter både

de egenskaber i mennesket, der er en forudsaetning for at bruge varen og de

egenskaber i varen, der er en forudsartning for, at den kan bruges. Vi har dermed

forsegt at overskride behov-brugsvarrdi dikotomien. Mao. vi laarer at kase fordi andre

har skrevet boger og vi skriver boger fordi andre kan lzese. Det såkaldte "menneskeli-

ge behov" er altså lige så formbart som alt andet naturstof og formes derfor lige som

alt andet naturstof. Brugsvaerdien kan således ikke henlazgges ti1 det naturstof, som

ligger uden for mennesket, men må forstås som sammenfatningen af den formning,

der - i naturen eller i arbejdsprocessen - er foregået af såvel det indre som det ydre

naturstof. Igennem hele historien har mennesket således omformet sig selv ved at

omforme sine omgivelser. Marx formulerer samme resultat ud fra en analyse af

arbejdets forhold ti1 naturen.

"Arbejdet er i furste instans en protes, hvori både mennesket og naturen deltager, en
protes, hvor mennesket på eget initiativ ivzrksztter, regulerer og kontrollerer sit stofikifte
med naturen. Han stillw sig som naiwmagt op som modstykke ti1 selve naturstoffet; han
setter de naturkrzfieer, han er udrustet med, nemlig arme, ben, hoved og tinder, i
bevcegelse for ut filegne sig naturprodukterrze i en form, der er tillempet hans egne behov.
Samtidig med, ut han gennem denne bevazgelse indvirker på og zndveu naturen udenfor
hum selv, zndreu han sin egen natur." (Kapitalen:1.2:302)

Forskellen mellem de to betragtninger er, at Marx betragter omfornmingen af

mennesket som et resultat af zendringer i selve arbejdet, hvorimod brugsvaerditilgan-

gen lzegger vaegten på arbejdets resultat. For så vidt vi taler om arbejdet som en ren
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naturrelation er der ikke forskel mellem de to betragtningsmåder, idet man ilske kan

taanke arbejdet uden en resulterende brugsvaardi eller en resulterende brugsvzerdi

uden forudgående arbejde. Det ger derimod forskel, når arbejdet betragtes som en

samfundsmaessig relation. Den samfundsmoessige arbejdsdeling overtager ikke blot

kontrollen over arbejdet og frernmedgorer heri menneskets forhold til naturen, nej

arbejdsdelingen overtager også kontrollen over det mermeskelige behov, hvorved

mennesket fremmedgores overfor sig selv. Vi skal senere begrebsliggore denne

relation, men forst iagttage konsekvenserne af en sådan betragtning.

Brugsvaerdibegrebets betydning for vaerdiloven.
Brugsvaxdibeg-rebets teoretisk set mest afgorende betydning ligger i de forestillinger

Marx knytter ti1 storrelsen af arbejdskraftens vaxdi:

"..avbejdskraflens vwdi er vzrdien af de livsforn0denheder, der er nerdvendige ti1
opretholdelsen af dens besidder."

og videre
"1 modsztning ti1 de @urige varer indeholder bestemmelsen af aubejdskraftens vzrdi et
historisk og moralsk element. For et bestemt land i en bestemt periode er den gennem-
snitlige mzngde og sammensztning imidlertid givet." (Kapitalen:l.1:286-7)

Det forste citat kan siges at vcere en generalisering af varebegrebet, i den forstand, at

arbejdskraften betragtes som en vare og, at der derfor må gaelde samme logik for

denne vare som for alle andre varer. Det andet citat soger derimod at udtrykke et

selvstaendigt og universelt faktumz, nemlig at et gennemsnitligt reproduktionsniveau

- altså et gennemsnitligt forbrug - vi1 vazre en realitet, hvor ud fra vi kan fastszette

storrelsen af det nodvendige arbejde. Men som i diskussionen af de generelle love må

vi stille sporgsmålet om udsagnets begraansede historiske gyldighed og om det er

blevet modsagt af den senere udvikling. Det gennemsnitlige forbrug bestemmes altså

som det "samfundsmaessigt nodvendige", ligeledes bestemmes det forbrug, der ligger

under det gennemsnitlige som enten det "minimale", hvorved der forstås det

reproduktionsniveau, der kun på kort sigt kan reproducere arbejdskraften, dvs. de

fysisk set uundvaarlige livsfornodenheder, men som ikke er tilstrcekkelige ti1 at

25. Det er i evrigt bemzerkelsesvazrdigt, at Marx i denne sammenhzeng bruger flere positive
henvisninger til andre skribenter, for at underbygge sin antagelse. (note 42 og 46).
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reproducere arbejdskraften med samme kvalitet, endsige klassen som samlet

arbejdskraftpulje.(Kapitalen:l.l:289). Det er gode og rene bestemmelser uden

historicitet, fordi det netop er op ti1 historien at fastlaegge deres konkrete indhold.

Hvad der derimod ikke begrebsmaessigt bestemmes i Kapitalen er det arbejde og evt.

det frie forbrug, som ligger udover det gennemsnitlige - altså udover det nodvendi-

ge. Marx forseger ganske enkelt ikke at begrebsliggore det, der ligger over

gennemsnittet, men kun det der ligger under og det der er gennemsnitligt. Dette rent

logisk set ikke-nodvendige arbejde må således vcere merarbejde i lighed med det

merarbejde, der tilfalder kapitalisten. At det er merarbejde og dermed mervaerdi, er

indlysende eftersom merarbejdet alene er bestemt ved at ligge udover det nodvendi-

ge arbejde. Det skaber dermed også en del af den samfundsmcessige mervaardi, der

enten kan indgå i produktionsprocessen som kapital eller forbruges individuelt. Vi

har hermed rent logisk, dvs uden inddragelse af post-marxhistorie fremstillet den frie
mervaerdi, som et med vaarditeorien sammenhazngene og nodvendigt begreb for

begribelsen af den ikke-nodvendige vaerdi, som km tilfalde arbejderen, når han/hun

aflonnes udover det historisk og kuhrelt bestemte gennemsnitsforbrug, der er

nodvendigt for at kunne reproducere sin arbejdskraft. At det må vzere merarbejde/-

mervaerdi, der blot tilkommer arbejderen og ikke kapitalisten, kan illustreres med

nyere historie, men ikke alene bestemmes deraf. Fx. kan lonarbejderen akkumulere

denne frie mervaardi som kapital og derved delvist forlose modsaatningen mellem

kapital og arbejde. Den kan derfor ikke vazre en del af et gennemsnitligt hojere

nodvendigt reproduktionsgrundlag, men muliggorer den frie reproduktion2‘j - de

vareforbrugende fritidsaktiviteter - der kun har sig selv som mål. Konsekvensen af

denne betragtning er, at arbejdskraften stadigt betales ti1 sin vzerdi, altså ti1 vaardien

af dens nodvendige reproduktionsornkostninger, men at mervzerdien kan deles i en

landel og i en profitdel. Dermed er lonnen ilske identisk med prisudtrykket for

arbejdskraftens vazrdi. Når lonnens storrelse således er forskellig over tid og mellem

arbejdergrupper er det altså ikke nodvendigvis ensbetydende med svingninger i den

maengde materialiseret brugsvazrdi, der under de givne historiske og moralske

forhold anses for nodvendige for arbejdskraftens reproduktion, men også og måske

isaar et udtryk for svingninger i den del af mervzerdien, der tilfalder arbejderne.

26. Det kan i den forbindelse vzere afklarende, at Marx’ opfattelse af modsztningsparret
nodvendighed og frihed, som han har arvet fra Hegel, hhv. betyder det som er
fremmedbestemt, altså bestemt af et formål som ligger udover sig selv imodszetning til
det selvbestemte, den aktivitet der har sig selv som mål. Se fx. det tidligere citat om
frihedens rige.
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Med denne rent logiske bestemmelse af begreberne minimal, nodvendig og fri

reproduktion får den gamle kritik og diskussion af, hvad der kan siges at vaere

"nodvendigt" endnu en dimension. Nemlig, hvordan fastsaettes den storrelses-

maessige grzense mellem det nodvendige og det frie arbejde? Her står vi ved kernen

af den politiske ekonomi, nemlig der hvor ekonomien bliver politisk. Dette

fordelingsforholds kvantitative side kan nemlig ikke fastscettes videnskabeligt, men

udgor et grundliggende moment i lonarbejdemes vurdering af deres levevilkår. Marx

er fuldt ud klar over dette "problem", men afviser det med henvisningen til, at transet,

hvor hoj lonnen er, så er det stadigt et arbejde-kapitalforhold. Dette er det springende

punkt, hvorom vi kan fastxette videnskabelige altså begrebsmaessige bestemrnelser.

De bestemte reproduktionskilder, som vi historisk og dermed begrebsmzessigt kan

skelne fra hinanden er i dag: kapital->profit, arbejde->lon og "nod"->samfundsmaes-

sig reproduktion. Såfremt stigninger i lonnens storrelse bevirker en overskridelse af

arbejde->lon grundlaget, må vi altså på videnskabelig grund kunne tale om en

kvalitativ forandring. Og den tager sig således ud: Den akkumulation af kapital, som

mange lonarbejdere skaber i lobet af ca. 30 års arbejde forvandler, dem til "pensions-

kapitalister" i den forstand, at deres reproduktion, med tiden bliver afharngige af

kapital->profit forholdet. Dermed mener jeg, at Marx og hans mange epigoner tager

grundigt fejl, når han konkluderer, at iLzden bIot bliver mete gylden. Der er tale om en

kvalitativ forandring, når l!xtrten overstiger det nodvendige og ger arbejderen ti1

"pensionskapitalist" eller lignende. Diskussionen er selvfolgelig ikke afsluttet med

denne illustration. Den har mange andre aspekter, som vil blive taget op flere steder

i det folgende.

Forskelle mellem arbejdskraftens vzerdi og lonnens storrelse er traditionelt blevet

diskuteret, som et sporgsmål om forskellen mellem pris og vasrdi(Se meste kapitel).

Hermed opgiver man imidlertid på forhånd at begrebsliggore den foreliggende

udvikling og får dermed det problem, at virkeligheden ikke modsvarer det anvendte

begrebsapparat. Vi skal dog ikke yderligere foregribe meste kapitels kritik af den

praktiserede realanalyse, men i stedet vende tilbage ti1 denne diskussions udgangs-

punkt, nemlig brugsvazrdibegrebets betydning for vaxdiloven. Hvor Marx fastslår

kendetegnet ved det minimale reproduktionsniveau, nemlig den fysiologiske

reproduktion, foretages der ikke en indholdsmazssig specificering af det nodvendige

reproduktions niveau. Det bemzerkes blot, at det må vaere historisk og moralsk

bestemt. 1 det udvidede brugsvazrdibegreb indfanges den samfundsmoessige protes,

hvori de historiske og moralske bestemmelser af det nodvendige og det frie forbrug
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finder sted. Mao. i den samfundsmazssige omformning af såvel menneskets som

varens egenskaber finder den historiske bestemmelse af det nodvendige forbrug sted.

Vi skal derfor undersege, hvorvidt det arbejdsdelte samfund skaber en szrlig be-

stemmelse af denne brugsvzrdi.

Arbejdsdelingens fremmedbestemmelse af brugsvcerdien.
Udgangspunktet for denne diskussion var det Marx-citat, hvori det erkkeredes, at

brugsvcerdien var et resultat af enten naturgivne egenskaber eller blot og bart

menneskeligt arbejde. Heri abstraheres fejlagtigt fra varens fundamentale karakter,

nemlig at vaere resultat af et andet menneskes arbejde. 1 stedet tales i meget upraecise

og for abstrakte vendinger om "mennesket", dets "behov" og dets "nyttige virksom-

hed". Abstraktionen er, som illustreret tidligere, fejlagtig fordi der i det arbejdsdelte

vareproducerende samfund, netop optrzeder en adskillelse mellem producent og

forbruger. Denne adskillelse fordrer fra en brugsvaerdimaessig synsvinkel, at

producenten materialiserer sine egne forventninger ti1 de af forbrugerens "behov",

der soges tilfredsstillet. Uden sådanne forventninger ville producenten ikke kunne

skabe brugsvzerdi.

Kritikken af, at Marx alene placerer årsagen til fremmedgorelsen i byttevaer-

direlationen og dermed ser bort fra arbejdsdelingens inforrnationsmazssige og stoflige

betydning for forholdet mellem samfund og individ er taet knyttet tiI sociologiens

grundproblem forholdet mellem den struktur individet fodes i og dennes praegning

af individets adfzerd. Fremrnedbestemrnelsen kan nok formuleres som et alment

forhold mellem individ og omgivelser, men sporgsmålet er, hvilke videnskabelige

ledetråde, der giver de bedste heuristikker for at undgå dualismen strukturdetermi-

nisme eller voluntarisme. Marx% fokus på byttevcerdien angiver en strukturel eller

materiel årsag, men, hvordan denne årsag kommer til udtryk i historien i form af

konkrete fremmedgorelsesprocesser, udtaler Marx sig strengt taget ikke om. Med en

betegnelse fra Aristoteles kan vi sige, at der mangler en afklaring af den "bevirkende"

årsag hos Marx. Arbejdsdelingens konsekvenser for brugsvazrdien giver en anden

ledetråd i analysen af fremrnedgorelsen. Det centrale begreb i denne tilgang er

materialiseret intentionslitet.



48

Brugsvrerdiens materialiserede intentionalitet
Med det udvide brugsvarrdibegrebet kan vi nu udtrykke, at der med en stigende

forarbejdningsgrad af konsumtionsmidleme optrzeder en stigende materialisering af

mermeskelige karaktertrzek i varerne. Hermed rykker varerne i stadigt stigende

omfang ind på livet af det enkelte menneske i vis forbrug dets samfundsma2ssige og

individuelle karaktertrzek afbildes i en materiel form. Når vi forholder os til varen

forholder vi os til producentemes - dvs andre menneskers - opfattelse af os selv. 1 hele

den sarnfundsm=ssige arbejdsdelings fremstilling af materielle livsbetingelser

forholder vi os ti1 andres opfattelser af mere eller mindre vazsentlige karaktertrask i

vores liv. De huse vi kan bebo er bestemt af arkitektemes form- og funktionsmoessige

ideer om hjemmelivet, den mad vi kan spise er bestemt af landmaends-, slagteres-,

emaeringseksperters-, og andres ideer om madens rolie i vores liv. Når vi står overfor

varen, står vi overfor en materialiseret intentionslitet. 1 produktionsprocessens

maskinsystemer er denne materialiserede intentionslitet tydeligst, fordi formålet med

forbruget af varen produktionsmidler i sig selv er så veldefineret og afgrzenset. Men

det er kun i omfanget eller i graden af forudbestemthed af det sociale liv, de for-

skellige varer adskiller sig fra hinanden. Som bzerer af brugsvzerdi optrzeder de alle

med en tilsyneladende iboende intentionaliteP7.

Case:"Fjernsynets materialiserede intentionslitet"
Fjernsynet besidder tilsyneladende i sig selv en "magnetisme", der som en tingslig
faktor virker formgivende på dagliglivets gang. Dette iingstyrani stammer ikke
fra fjernsynets "naturstof", men fra de intentioner det samlede TV-medie-
industrielle kompleks har med at "binde seeme til skzerrnen". Det som er
interessant er ikke om vi med Marx’ ord får dcekket et "behov", om deres arbejde
dermed er "nyttigt", men at uanset kvaliteten er der tale om en fremmedbestem-
melse af indholdet og sammenszetningen i "behovet". Som det ses, er behovsbe-
grebet ikke daekkende, hvorimod begrebet "forbrug" i langt hojere grad reflek-
terer adskillelsen mellem produktion og reproduktion.

27. Siden begyndelsen af 80'erne har der i Danmark vaxet udfort en lang rcekke såkaldte
"teknologivurderinger"(Se Cronberg og Friss 1990 for en opsummering). Disse analyser
er samlet omkring nodvendigheden af en kritisk vurdering af den teknologiske
udviklings betydning for de mermeskelige behov. Man kan således tage behovet for
teknologivurderinger, som udtryk for den distance mellem producent og forbruger,
som den samfundsmaessige arbejdsdeling afstedkommer. "Hovedproblemet er ikke
lzengere, hvilke behov der skal opstilles som udgangspunkt for vurdering af
teknologiens konsekvenser. Problemet er, hvilket betingelser der gcelder for den
behovsafklarende dialog."(Cronberg og Friss 1990:13)
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Uanset, hvilken del af vores forbrug vi retter os mod er der tale om en frenunedbe-

stemmelse, kun i forbrugsvalgets sarnmensz%ning af de samfundsmoessigt bestemte

muligheder, kan vores individualitet komme til udtryk. Variationen i det samfunds-

bestemte udbud angiver dermed, om de absolutte rammer for forbrugsvalget er vide

eller snaevre. Om forbrugets przegning af individualiteten er dipoker eller alene

forud- og fremrnedbestemt af indsnaevrede menneske- og naturapfattelser. Faeno-

mener som "mode" og "livsstil" er snzevert knyttet ti1 de kapitalistiske samfunds

samtidige variation og homogenisering af forbrugets brugsvaxdimzessige sider.

Opsummering og afsluttende kommentarer ti1 varens begreb
Som afslutning på diskussionen af varen, kan vi udfolde svaret på sporgsmålet;

hvorfor overhovedet begynde analysen af samfundet med analysen af varen ?

Svaret er, fordi netop varen er processens begyndelse og ved at begynde analysen

der, hvor også den historiske protes begynder, kan vi formulere den historiske protes

i de begreber, den selv udvikler. Men med denne metode er det lige så ve1 givet, at

vi ikke kan afslutte den i 1860'eme, vi har kritisk måttet reflektere over teorien i lyset

af den forgangne historie for at undersege om denne har udviklet nye former, der har

modsagt de gamle begreber. På den måde har vi kunnet illustrere konkrete former

for den frie mervaxdis begreb, altså begrebet for den del af arbejdet, der hverken går

til det nodvendige forbrug eller kapitalisten. Det er en del af den kapitalistiske nutid,

som ikke var tilstrcekkeligt tilstedevzrende til, at hverken Marx eller andre af hans

samtidige havde den materielle baggrund til at bestemme begrebet ud fra. For Marx'

samtid ville et sådant begreb, vaere muligt at taenke abstrakt, men det ville vzere en

metafysisk abstraktion, idet den ikke ville vise hen ti1 noget konkret. Den frie

mervcerdi ligger som begreb, samtidigt fint i forlangelse af forste dels metodiske

brudflade, nemlig den stykvise negering af kapitalforholdet, fremfor den totale

revolutionaere. 1 den frie mervaxdis begreb får vi således, vaxdikategoriens bestemte

negation. Der logisk set er en forudsaztning for udviklingen af en lonarbejderkapi-

tal**.

Endelig undersagtes brugsvcerdibegrebet nojere for at få klarlagt de omfattende

28. Det betyder selvfolgelig ikke, at enhver fri mervzerdi er 10narbejderkapital, idet den frie
mervaerdi også omfatter det vareforbrug, som er knyttet til den emanciperede
fritidsaktivitet.
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bestemmelser, der er sammenfattet heri. 1 modsaetning ti1 Marx’ ledetråd - med

vaqten lagt på den specifikt kapitalistiske bestemmelse - af vareproduktionen, blev

undersogelsen logisk udvidet til at omfatte arbejdsdelingens specifikke betydnine.

I denne kritik blev det klart, at fremmedgorelsen og tingsliggorelsen ikke kan isoleres

ti1 den specifikke kapitalistiske form for arbejdsdeling, men må betragtes som

vaerende en del af det arbejdsdelte samfunds levevilkår. Dette skyldtes brugsvzerdi-

ens specifikke arbejdsdelte form, hvori fremmedbestemmelsen og tingsliggorelsen

optrceder som resultater af den i varen materialiserede intentionslitet.

Vi har på det erkendelsteoretiske område forsegt at finde Marx' skillelinie mellem det

materielle og det metafysiske. Det viste sig ganske afgorende, da det netop er Marx’

ambition at kritisere den metafysiske politiske okonomi, dvs den okonomiske teori,

der ikke tager sit udgangspunkt i de virkelige forhold. Det er derfor afgorende at få

fastlagt, hvor grct-nsen går mellem det virkelige/materielle og de metafysiske

indbildninger, hvormed vi skaber begraensninger for det frie liv - kaldet dq$igIiuets

religion.

Problemet med mystikken i den okonomiske taenkning soger Marx at lose ved at

erstatte de okonomiske fzenomeners verden med vare- og arbejdsbegrebets

sammenfatning af de tre relationer, som Marx anser for at vzere menneskevazsnets

fundamentale relationer, nemlig:

1) Menneskenes forhold ti1 naturen.

2) Menneskenes forhold ti1 hinanden.

3) Menneskets forhold ti1 sig selv.30

Det er udviklingen eller forandringen af disse relationer, som Marx' stiller sig for at

begrebsliggore. Med dette brede humanistiske udgangspunkt udvikles ikke en

okonornisk teori om kapitalismen, men en teori om den specifikke ekonomiske form

arbejdet antager under kapitalismen og derved for betydning for de mest afgorende

forhold i det mermeskelige liv overhovedet. Det er således hans insisteren på, at

29. Den specifikt kapitalistiske samfundsmzssige arbejdsdeling betragtes heri som en
saxlig form af den samfundsmoessige arbejdsdeling, som sådan. Derfor betegnelsen
logisk udvidet.

30. Opdelingen er for så vidt universel, men den konkrete inspiration stammer fra
J.Carlsen m.fl.'s diskussion af civilisation. Se J.Carlsen 1984 s.19.
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netop de fundamentale menneskelige relationer må vazre det erkendelsesmaessige

udgangspunkt, der i et samfund, hvor ekonomien optrzeder som en nzesten

enerådende magt, ger at marxismen bliver rigiig(, men) svaer at forstå. Vi skal senere

se på mere specifikke trst-k ved dette problem. På nuvcerende tidspunkt er det

vaesentlige at holde sig disse relationer for oje som en baggrund for, hvorfor Marx

szetter andre skillelinier mellem virkelighed og metafysik, end vi normalt oplever i

vores moderne udgave af hverdagslivets religion.

Hermed afsluttes de- og rekonstruktionen af Marx' frexnstilling af varens begreb.

2 Kapitalens begreb

Oplevelsen af rigdom
I mange nomadesamfund måles rigdom i kvaag fordi kv-eget giver direkte adgang

til de nodvendige levnedsmidler. 1 agersamfund måles rigdommen i jordbesiddelser

fordi dyrkningen af jorden tilvejebringer livets materielle grundlag. Fzelles for disse

simple produktionsmåder er, at rigdommen er naturbundet. Menneskets rigdom

måles i dets forhold til naturen - i "naturenheder".

Rigdom i et kapitalistisk samfund
Jo flere penge man har, jo rigere er man. Når vi har penge stående i banken som

indskudskapital, forekommer det ganske naturligt, at vi får en rente. Den kapital - der

er indestående fungerer altså som kilden til vores forogede rigdom. Havde vi i stedet

anvendt vores kapital ti1 at starte en virksomhed med eller investeret dem i aktier

ville vi få en profit/dividende, der modsvarede vores (aktie)kapitals andel af det

overskud som den samlede (aktie)kapitals forretningsmoessige aktiviteter frembragte.

Vi ville selvfolgelig lobe en risiko for, at den investerede kapital ikke gav et til-

svarende afkast eller endog, at kapitalen helt var tabt, men det aendrer intet ved, at

kapitalen - fra den enkeltes synsvinkel - fungerer som en ophobning af rigdom og

kilden ti1 yderligere rigdom.

Hvor det for nomade- og agersamfundet var urniddelbart synligt, hvordan kvarg og

landbrugsjord udgjorde naturgrundlaget for at frembringe mad og andre af livets

goder, er det en selvfolgelighed, at kapitalen i sig selv ikke udgorer et sådant
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naturgrundlag. Rigdomsmålet under kapitalismen er altså ikke et naturprodukt, men

et kunstprodukt skabt af mennesket. Så selv om vi har erfaring for, at penge kan

forvandles ti1 "naturprodukter" siger det os intet om, hvordan disse konkret er

fremkommet og - hvad der i denne sammenhaeng er vigtigst - vi har intet behov for

at vide det. 1 det kapitalistiske samfund adskilles vi som mennesker fra den direkte

reproduktive omgang med naturen og knyttes i stedet til samfundet. Det er derfor det

samfundsm=ssigt skabte og reproducerede rigdomsbegreb kapital, vi må forholde

os til. Kapitalen overtager således den enkelte farmlies reproduktion med naturen og

via en strukturering af den samfundsmoessige organisation af produktionspro-

cesserne forvandles naturen ti1 de produkter vi forbruger for at leve.

Selvom vi selvfolgelig ved, at alle produkterne er produceret i industrien, i land-

bruget mv. og, at disse produktioner, hviler på et naturgrundlag, hvorfor kapitalen

som sådan også må virke på et naturgrundlag, azndrer denne erkendelse ikke vores

praktiske omgang med kapitalen. 1 en ren kapitalistisk (1~s okonornisk) forstand er

og forbliver det ligegyldigt for den enkelte, hvordan kapitalen forvandler

naturgrundlaget 13 den enorme mcengde af produkter, hvorfor vi alene forholder os

til kapitalen som den fungerer i dens samfundsmaessige sammenhceng, nemlig som

bErer og kilde ti1 rigdom.

Vi kan sammenfatte ovenstående betragtninger over menneske-naturrelationen i, at

samfundet formidler forholdet til naturen gennem en samfundsmaessig arbejdsdeling,

hvori de sociale relationer mellem producent og forbruger tager form i tingsliggjorte

okonomiske kategorier som vare, penge og kapital. Vi har hermed i kategoriale

termer sarnmenfattet forholdet ti1 naturen dels som et forhold mellem enkelte

mennesker i den sociale relation producent-forbruger, dels som et rigdomsforhold

mellem det enkelte menneske og alle mennesker i relationen kapital - profit.

På det metodiske plan har abstraktionsproceduren således fort os ind ti1 de

"elementarpartikler", der udgor Marx' udgangspunkt for en samfundsvidenskab om

den kapitalistiske samfundsformation. Det vi nu skal se er, hvordan vi ved hjcelp af

abstraktionskraften skal bestemme de forskellige former som relationen mellem

kapitalerne antager. Hermed beskriver vi nemlig i de okonomiformidlede sociale

relationers tingsliggjorte terminologi, hvordan den enkelte kapital forholder sig ti1

de andre og hvordan de tilsamrnen antager en samfundsmaessig form, der dels

afbilder de manges bevaegelse, dels på mystisk vis skaber sine egne selvstaendige
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samfundsmoessige former der "..for produktionsagenterne fiemtrarder som overmzgtige

nafwlove, der bekrsker dem, ua$hxngig af deres vilje, og overfor dem g0r sig gzldende som

blind ntidvendighed." (Kapitalen:3.4:1070)

I opgoret med metafysikken i hverdaglivets religion står dens fremstilling af

forholdet mellem det samfundsmoessige og det private, som en central forhindring

for erkendelsen. Vi skal derfor se, hvordan Marx formulerer relationen mellem det

samfundsmoessige og det private i dets to okonomiformidlede former:

1.Form: Det almene kapitalbegreb overfor den enkelte kapital.

2.Form: De mange enkeltkapitaler svarende til totalkapitalen eller den samfunds-

maessige kapital overfor den enkelte kapital.

Vi skal via fremstillingen af disse former afvise den traditionelle vaesens-

fremtrazdelsesmodel og i stedet vise, at kapitalens begreb virkeliggores gennem

udviklingen i den enkelte kapitals forhold ti1 de samfundsmaessigt satte

produktionsbetingelser.

1. Form: Kapitalbegrebet overfor den enkelte kapital.
Det almene kapitalbegreb svarer til den eller de egenskaber alle kapitaler har til

faelles, dvs, at der indenfor kapitalbegrebet abstraheres fra forskellighederne så som

storrelsen af enkeltkapitaleme, hvordan der produceres, hvad der produceres og alle

andre stoflige og kvantitative forskelle. Derimod fokuseres på det, der netop

kendetegner kapital ti1 forskel fra alle andre former for rigdom. Dette fzellestrzek er

valoriseringsegenskaben; tilegnelsen af den i produktionen frembragte mervcerdi.

Kapitalbegrebet er altså en abstraktion fordi egenskaben kun kan ses ved at se bort

fra noget andet:

• kun ved at se på flere enkeltkapitaler kan vi se fcellestraekkene

• kun ved at se bort fra de forhold, der ger, at enkeltkapitalerne adskiller sig fra

hinanden og giver dem en individuel eksistens kan vi se det faelles for alle

kapitaler.

Det, at der er tale om en abstraktion betyder altså ikke uvirkeligt eller ikke-

eksisterende, men hentyder i hojeste grad til noget "realt" og eksistentielt. På den

anden side er valoriseringsegenskaben netop en egenskab, dvs et fzenomen der kun
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eksisterer, for så vidt det knytter sig ti1 et objekt fx. konstantkapital, der er den

okonomiske term for genstandsgjort samfundsmcessigt arbejde anlagt med det

formål, at foroge sin egen vaerdi.

Som det ses af sidste halvdel af forrige s&ning, forer specificeringen af begrebet

kapital alene ti1 en henvisning ti1 dens egenskab. Det kan ikke vcere anderledes, thi

det som adskiller fx. en hanmer i hjemmet fra en hammer på en arbejdsplads, er

alene dens valoriseringsegenskab på arbejdspladsen, at den der fungerer som kapital.

En hammer er altså kapital så lznge den bidrager ti1 valoriseringen. Kapitalen kan

antage alskens former, storrelser og funktioner, så Izenge den bibeholder sin

essentielle egenskab, at faroge sin egen vaerdi.

Den samfundsm=ssige totalkapitals former

De almene former : Fast - Flydende - Cirkulerende
(Variabel/Konstant)

Den almene funktion :

De almene kon-
kurrenceformer

Valoriseringsegenskaben

1) Kostprisreduktioner

2) Kapitalbevægelse mod de
højprofitable områder

Figur 1 Det almene kapitalbegreb omfatter såvel vaerdiformen som prisformens

konkurrenceformer.

Når begrebet den samfundsässige ~~taZIqitaE anvendes, refererer det altså til det Marx

ti1 tider kalder for den indre struktur, det ideale gennemsnif og vzsnef, når han onsker

at lazgge afstand til de traditionelle ekonomers systematik af de foreliggende

fænomener. Men det er altså intet andet end det før omtalte fællestræk ved alle

enkeltkapitalerne. Der findes ikke i sig selv en "usynIig hånd", en dcemon eller et

"uvassen", der med gudelig styrke og bag om ryggen på al folket bestemmer livets

eller bare kapitalakkumulationens forlob. Men, der findes som tidligere omtalt et folk,

som analogt med deres hoveders frembringelse af en religionsmystik skaber en

"fingsmysfik" i varerne, i pengene og i kapitalen. Al snak om lovmcessigheder er

således alene udtryk for strukturelle resultater/konsekvenser af alle de enkelte

kapitalers faelles egenskaber. Som produktionsbetingelser fremtrzeder disse imidlertid

fordrejet, som var de bestemt en usynlig hånds ragen og regeren.

Vi har nu et begreb om den samfundsmaessige totalkapital, men hvilke relationer er

der mellem kapitalbegrebet og så den specifikke enkeltkapital - fx. Skagen Jernsto-
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beri. 1 mere metodiske termer kan det formuleres som et sporgsmål om, hvordan det

almene forholder sig til det specifikke eller, hvordan egenskaben forefindes i det

specifikke tilfaalde. Dette sporgsmål har traditionelt vaeret meget vanskeligt at

behandle. Som oftest findes problemerne i en eller anden sammenvzevet form af

deduktionisme og reduktionisme.

Deduktionsproblemet:
Det konkrete i al dens mangfoldighed soges afledt af det almene, dvs at det konkrete

sporgsmål eller problem, der underseges, opstilles på en sådan måde, at det på

forhånd er lagt fast, at samrnenhzengen skal soges i den alrnene egenskab ved kapita-

len. Der soges med andre ord etableret en formal udledende logik, der angiver en

sammenhamg mellem det almene og det specifikke tilfazlde.

Reduktionismeproblemet:
Ovenstående deduktion reducerer undersogelses- og forklaringsfeltet ti1 faznomener

knyttet ti1 begrebet for den samfundsmcessige totalkapital.

Når vi skal anvende Marx' begrebssystem, der bygger på et forholds almene og

specifikke trask må vi passe på ikke at havne i deduktive baner, hvor fristende de

derpå hvilende hurtige konklusioner end må forekomme. 1 stedet må vi anvende

begrebet " som enhvev arbejdshypofese - [der] kun kan gme fordring på fuld gyldighed

indenfir besfemfe grzwer."(Rosdolsky 1973:76). For at anvende det almene kapitalbeg-

reb, som arbejdshypotese i analysen af fx. Skagen Jernstoberi, må det altså krceves,

at den specifikke kapital også i realiteten modsvarer sit almene begreb og dermed

omvendt, at det almene kapitalbegreb har fuld gyldighed. Noget sådant kan ikke i

udgangspunktet tages for givet, hvorfor analysen indgående må besksaftige sig med

de konkrete former, hvormed den specifikke kapital afviger fra sit almene begreb og

dermed modificerer dets strukturering og konsekvenser.

Udtrykt i de forrige afsnits mere generelle metodiske vendinger kan forholdet

mellem kapitalen i almenhed og den specifikke kapital, betragtes som den konkrete

histories udvanding af det almene begreb. Mao. må den specifikke kapitals

tilblivelsesproces som kapital i almenhed, underseges for de konkrete former, der

forudscetter denne tilblivelse.
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2. Form: De mange enkeltkapitaler svarende ti1 den samfunds-
moessige totalkapitalen overfor den enkelte kapital.
Totalkapitalens udvikling er alene et produkt af de mange enkeltkapitalers

akkumulation, men deres bevzegelsesform er ikke tilfaaldig thi fcelles for dem alle er

valoriseringsegenskaben. Derfor kan også totalkapitalens bevzegelsesform analyseres

ud fra valoriseringsegenskaben, altså betragtes som kapital i almerhed. Betragtnin-

gen udgor ikke en generalisering. Totalkapitalbegrebet er altså ikke et resultat af

generaliseringer over et antal enkeltkapitaler.

Men begrebet totalkapitalen adskiller sig også fra det almene kapitalbegreb. Hvor

kapitalbegrebet udtrykker en egenskab ved den enkelte kapital som alle enkelt-

kapitaler er i besiddelse af, udtrykker begrebet totalkapital en anden synsvinkel på

enkeltkapitalerne. Man kan sige det på den måde, at valget af ordet "enkeltkapital"

udtrykker, at vi betragter de enkelte kapitaler som et "brudstykke" eller en enkelt del

af totalkapitalen. Denne betragtningsmåde synliggorer trask ved summen af de

mange enkeltkapitaler svarende til totalkapitalen, der i sin karakter adskiller sig fra

de enkelte kapitalers egenskaber. Dvs. karaktertrzek ved su.mrnen af de mange enkelt-

kapitaler, der kun forefindes på et samfundsmoessigt plan. Valutakurser, markedets

konjunkturer, rentesatser mv. er eksempler på samfundsekonomiske fcenomener, der

omend de må vaere resultatet af mange enkelttransaktioner, kun har en eksistensform

i samfundet som helhed.

"Den samfundsmzssige totalkapital må således opfattes som en helhed, som en reel
eksistens til forskel fru de szrlige reelle kapitaler." (Rosdoisky 1973:72)

Det er i totalkapitalens bevazgelse, at de mange enkeltkapitalers transaktioner får

deres mystiske fremtraedelsesform. Her sammenfattes de mange enkeltkapitalers

individuelle akkumulationsmonstre i deres samfundsmaessige form, som konkurren-

ceformernes tilsyneladende givne ydre produktionsbetingelser. Heri finder Marx’

generelle love for kapitalakkumulation, sin mest komplekse form.

Vaesenslogikken
Den logiske model bag denne argumentationsrazkke er ikke specifik for forholdet

mellem kapitalens begreb, enkeltkapital og samfundsmzssig kapital. Der er derimod

tale om en eksemplificering af et ganske bestemt forhold mellem begrebets ide,

subjektet og objektet - nemlig den bevaegelse i forholdet, der oploser den traditionelle
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vassens-fremtrcl-delsedikotorni. 1 en typisk mekanisk udgave er vsesnet en kraft, der

bestemmer fremtraedelsens form - svarende til dukkeforen i et dukketeater. Overfor

denne model fremstiller ovenstående gennemgang en bevaegelse, hvori begrebet, det

enkelte subjekt og den objektive organisation bliver ti1 og udfoldes.

Under kapitalistiske produktionsforhold virkeliggorer kapitalbegrebet sig selv i en

kredsbevazgelse, hvor kapitalisten handler som kapitalist og derved sammen med de

ovrige kapitalister skaber en for enkeltkapitalen selv ydre realitet - totalkapitalen.

Kapitalbegrebet eller kapitalen i almerhed - dvs. egenskaben/ saerkendet ved kapital -

en den logik, som virkeliggores ved, at enkeltkapital og totalkapital forholder sig ti1

hinanden.

Den
enkelte
Kapital

Kapitalen
1 almenhed

\

Den
Totale
Kapital

I denne okonomiske virkelighed, som vi uden saxlige erkendelsesmzessige forud-

szetninger kan faerdes i, skjules hvordan vores stofskifte med naturen reproduceres.

Samfundet formidler så at sige vores relation til naturen gennem det okonomiske

system. 1 den forstand bliver det okonorniske system en abstrakt virkelighed, hvis

detaljerede regler vi hver iszer forholder os til som var de naturskabte love, men hvis

totale samfundsmzssige protes og udvildingskraft fremstår som en fremmed magt,

en mermest metafysisk bestemmelse for den urniddelbare erkendelse. Den fremstår

som en samfundsmaessig totalitet, dvs. en totalitet, der ligger udenfor den enkeltes

samfundsmaessige praksis og dermed urniddelbare erfaringsområde - som en usynlig

hånd.



58

Opsummering på 2. del
Vi har nu med hjaelp af Rosdolsky przeciseret kapitalbegrebets forskellige momenter

og heri afvist en prirnitiv mekanisk vsesens-fremtrzedelse-model, hvor vaesnet, som

selvstzendigt ontologisk eksistens regulerer fremtrcedelsen. Men, en ting er at afvise

en mekanisk vaesen-fremtrzdelse, noget andet er, jf. det indledende citat fra

H.J.Thomsen at tage i betragtning, at der kan vzere flere vcesner end den almene

kapital på spil. 1 meste kapitel tages den analytiske anvendelse af kapitalbegrebet,

herunder i saerdeleshed sporgsmålet om totalkapitalens akkumulation op ti1 kritisk

overvejelse.

Hermed har vi i forste del og anden del af dette kapitel gennemfort en dekonstruk-

tion og en raekke rekonstruktioner af Marx’ metode og begreberne vare og kapital. 1

kapitlets sidste del går vi ud over denne teoriinterne tilgang og diskuterer, om vi med

Marx' metode og begreber har en i bredeste betydning bmgbar tilgang til forståelse

af den nuvaerende samfundsmoessige arbejdsdeling mellem kapitalisme og post-

kapitalisme.

3. Del: Kritik af mystik eller mystisk kritik ?

Når Marx med hjzelp af abstraktionskraften kan finde frem ti1 de virkelige, men ab-

strakte egenskaber brugsvaerdi- og byttevcerdi i begrebet vare, er det fordi de

eksisterer konkret som en egenskab ved enhver vare. Og, de eksisterer virkeligt, fordi

vi forholder os konkret til disse egenskaber, når vi skaffer os vore livsfornodenheder

via samfundets okonomiformidling af relationerne ti1 naturgrundlaget. Abstraktio-

nerne forer altså ikke ti1 spekulative konstruktioner, der kun eksisterer i forskernes

hoved eller på papiret, men forer derimod ti1 en begrebsmzessig og dermed

videnskabelig afbildning af i forvejen i samfundet eksisterende "fanke-reaZifefer".

Den opgave som Marx Stiller sig kan hermed praeciseres. Nernlig at blotloagge det

okonorniske system således, at dets metafysiske skin gennembrydes så, at de

virkelige sociale relationer og de virkelige relationer ti1 naturen kan erkendes.

Opgaven kan altså siges at vzere en afmystificering af de okonomiformidlede
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samfundsmsessige relationer. Marx står imidlertid overfor en stor fremstillingsteknisk

forhindring, nemlig at den urniddelbare erfaring af samfundets virkemåde formidles

via den eksisterende bevidsthed, -ideologi, -0konomiske taenkning eller med Marx's

ord hverdagslivefs religion, hvor metafysikken fremtrseder som ekonomiens naturlige

eller fomufismzssige ordninger.

"På den anah si& er det imidlertid Zige så naturligt, ut de virkelige produktionsagenter
feler sig fildstzndigt hjemme i disse fremmedgjorte og irrationelle former...., for det er
netop denne skinverden, de bevzeger sig i og dagligt har ut g0re med. Derfor er det lige så
naturligt, ut vulgzr0konomien[=erhvervs~konomien], ... kun er en sammenfatning, en
mer eller mindre doktrinser overszttelse af de virkelige produktionsagenters gsengse
forestillinger, som den bringer i en vis fornuftig ordnet sammenhseng..." (Kapita-
len:3.4,slO69)

Der er altså en fremstillingsmcessig forhindring ved at skulle afvise og overvinde det

"naturlige indtryk" af ekonomiens funktionsmåde, der er formidlet af ideologier,

okonomiske teorier og praktiske erfaringer.

"..den kapitalistiske produktions immanente love fremtrzder i kapitalemes ydre
bevzgelse,...de ggr sig gzidende som konkurrentens tvangslove og .. opstår i den
individuelle kapitalists bevidsthed som herskende motiver, ..En videnskabelig analyse af
konkurrenten er kun mulig, i det ojeblik man forstår kapitalens indre natur, ganske som
himmellegemernes tilsyneladende bevasgelse kun er forståelig for den, der kender deres
virkelige, men ikke sanseligt iagttagelige bevcegelse." (KapitalenL2 ~475)~’

Vi skal nu diskuterer, hvorvidt det er lykkedes for Marx at overvinde ovennazvnte

fremstillingsparadoks. Det vi1 konkret forlobe ved at eksemplificere og diskutere

folgende:

• Marxismen skaber sin egen mystik!

Marx's afmystificering af de okonomiske strukturer når aldrig at fremstille det

konkrete på en struktureret og brugbar måde, men skaber i stedet kimen ti1

utallige nye former for mystik.

• Mystikkens årsager hos Marx

Mystikken i marxismen kan b1.a. henfares til den manglende kritiske bearbejdning

31. Fremstillingsproblemet er på sin vis analogt med Kopernikus' problemer. De har i hvert
fald begge den urniddelbare erfaringsdannelse og den herskende klasses interesser
ixnod sig. Der er naturligvis den hage ved analogien, at Kopernikus' fremstilling nu er
bredt accepteret, hvilket man vist ikke kan sige om Marx'- uden at vi her skal uddybe
årsagerne.
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af de marxske fremstillingskategorier iszer i forholdet mellem mervcerdi- og udbyt-

ningskategorien, der igen er bestemt af det i sig selv "mystiske" forhold mellem

teori og empiri, som vi i det foregående afsnit har set, at store dele af den marxske

amlyse er bygget op omkring.

Vi begynder hos Marx ved at kritisere de nzevnte fremstillingskategorier. Derefter

skal vi i gennemgangen af realanalysen dels beskrive dette forskningsprograms

forsag på at fremstille det konkrete på en ny og sammenhaengene form, dels

fremstille realanalysens kritik af mystikken hos andre marxister og endelig diskutere

realanalysens egne problemer med at slippe af med de mystiske vzsensbesternmel-

ser.

Kritikken af udbytningskategorien
Betragter man Marx i den okonomiske teoris historiske lys er hans opdagelse og

fremstilling af mervcerdiens kilde i merarbejdet utvivlsomt et af hans storste

teoretiske bidrag. Dets essens kan sammenfattes i folgende: Mervmdien stammer fia

det merarbejde producenten udfører, når det for familiens reproduktion mdvendige arbejde

er udført. Merarbejdet forudszetter altså, at producenten er i stand ti1 at fremstille flere varer,

end der forbruges ti1 familiens reproduktion.”

I de kapitalistiske samfund beriger merarbejdet ejeren af kapitalen og det er betragtet

ud fra, at kapitalen blot er en tingsliggorelse af en social relation en åbenbar

uretfaerdighed. Der er jo i den forstand tale om, at et menneskes arbejde tilfalder et

andet uden betaling. Vi ser her, at abstraktionerne afslorer, at hvad der i den

okonomiske dagligdag forekommer en helt naturlig og retfcerdig arbejdsdeling,

nemlig at kapitalen afkaster sin profit og arbejdet sin lon, betragtet som en social

relation, er det rene tyveri af ubetalt merarbejde.

Det, at abstraktionerne af daekker de okonomiformidlede sociale relationer forer altså

til et andet moralsk standpunkt end hverdagslivets praksis byder på. Det umiddel-

32. Begrebet "familie" udtrykker i mere abstrakt forstand en reproduktiv enhed. 1 den
moderne verden forandrer reproduktionsenhedens stcwrelse og sammenszetning sig
l0bende. For den enkelte i de forskellige reproduktionssammenh~nge han/hun indgår
i og for samfundet som helhed i skiftende sammenszetninger af forskellige reproduk-
tionsenheder.
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bart fascinerende ved denne betragtningsmåde er, at moralen tager udgangspunkt

i det som moral handler om, nemlig et forhold mellem mennesker og at dette forhold

undertrykkes af en anden "moral", der handler om et forhold til ting, nemlig kapital.

Dette moralske udgangspunkt kommer til udtryk hele vejen igennem Kapitalen, men

i udtrykket udbytning findes dets rene form. Men hvilken sammenhaeng findes der

mellem en abstrakt okonornisk kategori som mewazrdi og så det moralske udtryk

udbyfxing ?

For Marx ligger svaret i, at mennesket har en fundamental og eviggyldig ret ti1

ejendom og brug af denne ejendom, herunder såvel sin egen arbejdskraft, som det

dermed frembragte fulde arbejdsprodukt. (Kemp 1975:53) Der gores altså ilske op med

ejendomsretten, som sådan. Tvaertimod er konsekvensen af standpunktet, at

kapitalen betragtes som en samfundsmcessig hindring for en langt mere udvidet

individuel ejendomsret, nemlig den enkelte producents ret ti1 eget arbejdsprodukt.

Men kan man antage, at undertrykkelsen af en sådan fundamental ejendomsret, på

tvzers af alle kapitalismens forskellige historiske forhold, kornmer til udtryk i samme

moralske brudflade?

Sporgsmålet er derfor, på hvilken måde mervazrdi-udbytnings forholdet farver Marx'

begreber. Skal vi bedomme det, må vi i falge Marx' egen metode analysere den

protes, hvori forholdet udvikler sig, finde de steder, hvor det frernstår tydeligst,

undersege dets konstitution og "anatomi" samt fremstille dets videre konsekvenser.

Når vi derfor skal fremstille forholdet mellem mervaerdi og udbytning eller med

strukturelle termer mellem ekonomi og moral må vi begynde i forholdets konstitu-

tion, herefter vi1 vi diskutere forskellige forekomster af forholdet.

Udbytningens kapitalistiske tilblivelse.
Betragter man Marx som historiker, er det en af hans helt store fortjenester at

afdaekke de tvangsforanstaltninger, der skabte de arbejdskraftsmaessige forudsaztning

for kapitalismens opkomst33. Essensen i denne historie kan med Marx' egne ord

udtrykkes således:

33. Kapitalen som helhed er fyldt med eksempler og illustrationer fra kapitalismens
barndom, men i Bog 1.4 Kapitel 24: "Den såkaldte oprindelige alskumulation" afdaekkes
den repression af isaer landbefolkningen, der gik forud for kapitalismen.
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"Den såkaldte oprindeiige akkumulation er således intet andet end den historiske protes,
der adskiIZer producent og produktionsmidler." (KapiialemlA slOOO)

Men de urniddelbare producenters kvaler er så sandelig ikke overstået med

kapitalismens fremkomst:

Vi så "..under analysen af produktionen af den relative mervzrdi: indenfor det
kapitalistiske system anvendes alle metodeu foy at foroge arbejdets samfundsmoessige pro-
duktivkraft på den enkelte arbejders bekostning; alle midler ti1 udvikling af produktionen
forvandler sig ti1 midler ti1 at beherske og udbytte producenten, lemlzste arbejderen ti1 et
menneskebrudstykke, degraderer ham ti1 et maskinappendiks <vedting>, tilintetgor
arbejdets indhold gennem dets kval, ger ham fremmed overfor arbejdsprocessen...alle
metoder fil produktion af men>zrdi ey også metoder til at akkumuleue, og omvendt bliveu
enhver udvidelse af akkumulation middel ti1 at udvikle disse metoder. Heraf folger, at
arbejderens lod, hvad enten hans ajlonning er hoj eller lav, må forvzrres i samme målestok
som kapital akkumuleres." (Kapitalen:l.4:908)

Fra beskrivelsen af overgangen fra forkapitalistiske forhold til den udvidede

produktion af mervaerdi fastholdes tilknytningen til arbejdsprocessen, som det alt

afgorende moment i analysen. Det er altså i mere abstrakt forstand forholdet mellem

producenten, producentens arbejdsredskaber og naturen, der er Marx' baggrund for

at fastholde den moralske kritik af kapitalismen. Kernen i denne kritik er som sagt,

at når producenten under de anforte tvangsmazssige former fratages "retten til at lede

og fordele arbejdet" fratages producenten en fundamental mermeskelig rettighed ti1

at disponere over sin ejendom.

Via afd&ningen og kritikken af den umenneskelige og tvangsmcessige måde, hvorpå

kapitalismen har konstitueret sig, mener Marx at have en objektiv fremstilling af

forholdet mellem arbejdskraftudbyder og arbejdskraftaftager, som et for kapitalismen

perrrzunent tvangsmzessigt forhold. Arbejderen er som sådan ‘Yvunget" til at szelge sin

arbejdskraft, for at leve i det kapitalistiske samfund. Dermed bygger kapitalens

tilegnelse af merarbejdet på et tvangsmaessigt forhold, der ti1 stadighed frarover

arbejderen den fundamentale rettighed over sit merarbejde.

Denne opfattelse af, at ejendomsretten over merarbejdet tilhorer den, der har udfort

merarbejdet, er som sagt grundlaeggende i mods&ning til, at ejendomsretten falger

kapitalen. Det er for Marx ikke en uenighed mellem to subjektive opfattelser af

ejendomsforholdet, men mellem den objektive videnskabelige fremstilling og kritik

af forholdets tvangsmazssige konstitution og reproduktion overfor kapitalistklassens

opportunisme.
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Ekskurs: Nykapitalismens konstitution i de tidligere
kommandoekonomiske samfund.
I perioden urniddelbart efter efteråret 1989 vendte befolkningerne i det ene
phwkonomiske samfund efter det andet sig mod statsmagtens sociuk plan (Marx’

term), og i mere eller mindre klare formuleringer kraevede de indf0relse af
markedsekonomiske principper. Uanset, hvjllse komplekse årsagsforklaringer,
der ligges til grund for disse omvcehninger, er det uomgzengeligt, at de nye
kapitalistiske samfund har en fundamentalt anderledes konstitutionshistorie
sammenlignet med BOO-tallets fremvoksende kapitalisme. Når kommunist-
partiemes monopol på statsmagten ikke blev krzevet erstattet af plarwkonomiske
demokratier, men netop af markeds0konomiske demokratier, er det endvidere
umuligt at se bort fra de vestlige markedsekonomiers betydning, som symboler
på velstand og frihed. Der er med andre ord tale om et positivt valg af de
markeds0konomiske principper, som grundlag for produktionen.

Udbytningskategoriens mulige modsigelse.
Kan man med andre konstitutionshistorier tale om udbytning, mao. kan man tale om,

at fordi mervaerdien fremover beriger ejeren af kapitalen snare end producenternes

faellesskab så bliver denne udbyttet "uafhzengigt af lonnens storrelse" (Marx), når de

urniddelbare producenter netop har valgt dette organisationsprincip ? Eller er det

ikke snarere sådan, at sammenkaedningen af den abstrakte okonomiske storrelse

mervaerdi og moraludtrykket udbytning farer til et abstrakt moralbegreb og en derpå

beroende abstrakt bedrevidenhed, hos videnskaben. Hvor 1800-tallets kapitalisme

frembod et urniddelbart sammenfald mellem udbytningen som det abstrakte begreb

og udbytningen i hverdagslivet, har den europceiske udvikling i efterkrigstiden i et

vist omfang - men langt fra helt - overvundet dette sammenfald. Hvor de vesteuro-

paeiske lande har oplevet kapitalismens hurtigst voksende mervzerdiproduktion -

hidtil storste wekst i udbytningen!? - og netop som resultat heraf, den hidtil storste

stigning i befolkningens reproduktionsniveau, har de 0steuropaziske lande i

slutningen af 80'erne oplevet en tilbagegang i mervserdiproduktionen og tilsynela-

dende også i udbytningsgraden. Skal man således pege på materielle årsager ti1 sy-

stemets fald i 0steuropa, er faldet i den mervaxdimasse, der var ti1 rådighed for

udbytning og for den sarnfundsm~ssige konsumption, utilstrzekkelig for hhv.

usurpatorer og befolkning.

Moraludtrykket udbytning modsiges hermed af den velfaerdsorienterede vest-

europzeiske historie og af de nye osteuropaeiske markedsokonornier. Det kan kun
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bibeholdes ved en teoretisk insisteren, men er i så fald kun et spekulativt-abstrakt

moralbegreb ikke en begrebsliggorelse af den virkelige historie.

Merwerdibegrebets mulige modsigelse.
Mervzerdibegrebet er blevet beskrevet som Marx’ formalisering af udbytningen.

Det er vitalt for forståelsen af mervzerdibegrebet at prcecisere dets negation af "det

rtodvendige arbejde". Dette var i falge Marx på den ene side bestemt af de "historiske

og moralske" omstrendigheder for reproduktionen af arbejdskraften, men på den

anden side var kapitalforholdet som sådan, det afgorende forholdcdifferentia

specifica>34. Men uanset, at de historiske og moralske omstcendigheder kan skifte, så

er essensen stadig, hvad der er mdvendigt for reproduktionen af arbejdskraften. Men

dermed er det også muligt at forestille sig en overskridelse af grcensen for det

nodvendige. Når Marx altså siger, at udbytningsforholdet er uafhzengigt af lernnens

storrelse begår han en dialektisk fejl. Lonstigninger vil på et tidspunkt få en kvalitativ

betydning og udgore en meningsfuld forskel%. Denne forskel indtraeder, når lonnen

overstiger vazrdien af det nodvendige arbejde og begynder at gore indhug i

mervaerdien, som fri mervzerdi. Dette arbejde ligger udover såvel det nodvendige

arbejde som den urniddelbare udbytning. Arbejdet er i denne meget abstrakte

forstand frit, men i og med det stadigt foregår indenfor rammerne af kapitalforholdet,

altså under kapitalens herredomme, vil dets konkrete former stadigt vaere bestemt

heraf. Den voldsomme udvikling i arbejdets produktivkraft og den staerke

organisering af arbejdskraften har således muliggjort, at reduktionen i det nodvendi-

ge arbejde ikke blot afstedkom en oget udbytning og elendighed36, men tvasrtimod

en overskridelse af udbytningsforholdet og dermed en muliggorelse af velfaerdssta-

ten. Denne har så igen virket tilbage på kapitalforholdet, som en formidling af

modszetningerne. Herved er lonarbejdet som tvangsmaessigt forhold delvist modsagt,

hvilket har undret betingelserne for kapitalens forvaltning af arbejdskraften, dels

34. Kapitalen:I4:871:"Lige så lidt som bedre mad, klander, behandling og et starre
peculium<szrformue> ophaaver slavens afhzengighedsforhold og udbytningen af han,
lige så lidt medfarer bedre mad, klzeder, etc., at 10narbejderen.s afhzengighed og
udbytningen af ham ophwes."

35. Se den udvide diskussion kategorierne kvantitet, kvalitet, mening og betydning i
kapitel 3.

36. jf.. diskussionen af den absolutte generelle lov for kapitalistisk aJskumulation.
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hemmod en generel szenkning af arbejdstiden, men også henimod arbejdet som frit

arbejde, som et mål i sig selv.

Socialismen som producenternes "associatton".
Marx’ problem er, at fremstillingen i Kapitalen lider af en romantisk forestilling

vedrorende forholdet mellem producent og produktionsmidler eller under alle om-

staendigheder en vis uklarhed37. For på den ene side forbindes tingsliggorelsen,

fremmedgorelsen og de elendige arbejdsvilkår snzevert til kapitalens motiv i ledelsen

af arbejdsprocessens udvikling. Men som Marx selv ger opmaerksom på ophaeves

mervzerdiproduktionen ikke med kapitalismens afskaffelse. Der vi1 forsat vaere et

samfundsmazssigt behov for, at en del af mervazrdien eksproprieres som forsiktinger,

resewefonds, akkumulation ti1 udvidet reproduktiv kapital, understöttelse af samfirndets ikke

produktive medlemmer mv. (Kapitalen: 3.4:1090).

Det kan med andre ord konstateres, at selvom den private ejendomsret over kapitalen

og kapitalens formelle ejendomsret over mervzerdien ophaeves, ophaeves mervaerdi-

produktionen ikke. Men når mervaerdiproduktionen ikke ophaeves, hvordan kan da

alle dens ulykker ophzeves ?

Svaret er, at mervaerdiproduktionens omfang ikke reguleres af kapitalens valori-

seringskrav, men af de produktions- og fordelingsrelationer som fastszettes af "& fie

associerede producenter". Denne organisationsform er altså en samfundsmoessig

organisation af produktion og fordeling uden en ydre "blind" og tvangsmcessig

regulering. Hermed ophazves - i falge Marx - tingsliggorelsen og subjektiveringen af

produktionens materielle grundlag og erstattes af gennemskuelige relationer ti1

naturen - ti1 andre mennesker og i forholdet ti1 eget arbejde.

Realiseringen af disse romantiske socialistiske illusioner hviler på:

a. For de mellem-menneskelige produktions- og fordelingsrelationer:
- en "social plan"(Kapitalen:l.l:179),

- en "bevidst og planmzwig association"(Kapitalen:3.3:857)

- "at samfundet på forhånd må beregne, hvor meget arbejde, produktionsmidler og

37. ..og det er ikke alle uklarheder, der rummer stor videnskabelig dybde !



66

subsistensmidler man uden at volde afbrzk kan anvende ti1 virksomhedsgrene, der ...

igennem lzngere tid,..., hverken leverer produktionsmidler, subsistensmidler eller nogen

anden nytte effekt, mens de på den anden side krzver arbejde, produktionsmidler og

subsistensmidler, der tages fra den samlede årlige produktion. "(Kapitalen:2.2:s409)

- at "Kun dér, hvor produktionen står under virkelig forudbestemmende kontro1 j?a

samfundets side, skaber samfundet sammenhamg mellem omfanget af den samfinds-

mzssige arbejdstid, der anvendes på produktionen af bestemte artikler, og omfanget af

det samfundsmzssige behov, der skal tilfiedsstilles ved hjzlp af disse artikler." (Kapita-

len:3.1:242-243)

- "at reguleringen af arbejdstiden og fordelingen af det samfindsmzssige arbejde blandt

de forskellige produktionsgrupper og endelig bogholderiarbejdet med det hele vi1 blive

mere betydningsfildt end nogen sinde". (Kapitalen:3.4:1095)

- " Samfundet fordeler arbejdskrafi og produktionsmidler ti1 de forskellige produktions-

grene. Producenterne kunne feks. få papir anvisninger, for hvilke de af samfundets

konsumtionsfond kunne tage et kvantum, der svarer ti1 deres arbejdstid. Disse

anvisninger er ikke penge. De cirkulerer ikke."(Kapitalen:3.2:462-63)38

b. For relationen ti1 den ydre og indre natur:

- en rationel regulering af deres stofskifte med naturen,

- en "filles kontrol",

- "det mindst mulige energförbrug og under betingelser, der er deres mermeskelige natur

mest vardige og adzhate". (Kapitalen:3.4:1055-56),

- at menneskene kun er jordklodens "..besiddere, har brugsretten til, og som boni

patres familias <gode familiefidre> må overlade den i forbedret stand ti1 de efter$olgende

generationer."(Kapitalen:3.4:999)

I disse ansatser til en formulering af den post-kapitalistiske samfundsformation finder

vi på den ene side en raekke nodvendigvis ubestemte negeringer af den kapitalistiske

produktionsmåde. På den anden side nogle virkeligt originale eksempler på

fremsynethed: Der hzenger fx. et skcer af ironi over, at allerede Marx kunne forudsige

"bogholderiarbejdets" dominerende betydning for den virkeliggjorte socialisme. Og der

er ve1 stadigt ingen som har formuleret indholdet i begrebet bzredygtig udvikling

38. Såfremt disse "papiranvisninger" reelt er noget vzerd er det nok temmeligt naivt at
forestille sig, at vErdien af sådanne anvisninger ikke vil cirkulere, fx. ved belåning.
Men der er jo også den forgangne 0steuropaziske mulighed, nemlig, at der er nok af
anvisninger, men ingen goder.
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bedre end Marx i den sidste pind. Imidlertid formår Marx ikke med disse ansatser,

at godtgore, at et post-kapitalistiske samfund baseret på en ornfattende international

arbejdsdeling vi1 ophzeve udbytningens trcengsler.

Formidlingen af arbejdsdelingens modsigelser.
Marx' ensidige kritik af mervcerdiproduktionen som kilde til tingsliggorelsen skygger

for sporgsmålet om markedets betydning for forholdet mellem producent og

forbruger i det arbejdsdelte samfunds organisering af produktion og reproduktion.

Marx forestiller sig ganske ureflekteret, at markedet kan erstattes af den "sociale

plan", hvori de "associerede producenter" ved "beregninger" kan fastscette forholdet

mellem produktion og reproduktion. Men netop i disse illusioner rammes han af den

manglende udvikling af et alment brugsvzerdibegreb og den deraf folgende

manglende begrebsliggorelse af forholdet mellem producent og forbruger. Dette

forhold er i sin essens et herredommeforhold, hvori producenten materialiserer sine

intentioner. Under scerlige optimale bruger-producentrelationer afpasses disse

intentioner til- og af forbrugeren, men sådanne relationer er ikke givne på forhånd

af en social plan. Langt snarere tyder erfaringerne på, at jo mere omfattende planerne

bliver jo storre afstanden er mellem bruger og producent jo storre er fremmmedbe-

stenunelsen af reproduktionsvilkårene. Når fremmedgorelsesproblemet ikke alene

vedrorer arbejdets szerlige kapitalistiske form, så loses det heller ikke ved en "associa-

tion af de umiddelbare producenter". Det muligt frernmedgorende består nemlig i

arbejdsdelingens adskillelse af produktion og reproduktion, og denne modsigelse

ophaeves ikke ved kun at forene producenterne. Modsaetningsforholdet mellem

producenter og forbrugere må derfor loses under andre produktionsmåder, der i

udgangspunktet styrker menneskets bestemmelse over sine egne livsformer.

Udviklingen af nye og tcettere bruger-producentrelationer indenfor såvel som

udenfor markedets organisation indeholder forskellige muligheder for at forsone

denne modszetning.

Den samlede samfundsmaessige reproduktion antager en blandingsform, hvori de

forskellige ejendoms-, produktions- og fordelingsrelationer ger sig gaeldende med

forskellig styrke. De lovmaessigheder, som Marx blotloagger ger sig gaeldende for den

kapitalistiske produktions andel af den samlede samfundsm=ssige produktion, men

ikke for samfundet som sådan, da det jo netop er kendetegnet ved en blanding af

hendoende og spirende sarnfundsmcessige relationer. 1 denne blanding af produk-
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tionsmåder påpeges den kapitalistiske produktionsmådes dominans og prqgning ud

fra dens konstitutionsforhold samt ud fra de lovmoessigheder, der kendetegner dens

reproduktion. Marx kan af historiske grunde kun sige meget lidt om den kapita-

listiske produktionsmådes forhold til andre post-feudale samfundsmcessige

organisationer af arbejde og reproduktion. Vi kan på baggrund af den forte kritik

sige, at kapitalforholdets modszetninger forsones i velfaerdsstatens plan.okonomi39,

hvori kapitalforholdet stadigt er aktivt, ikke som den direkte strukturelle faktor, men

som forudgående historisk- og nutidigt nodvendigt moment.

Når nutidens organisationsformer nodvendigvis reprzesenterer en videre udvikling

har vi således i dag et langt bedre historisk grundlag for at vurdere den urniddelbare

sarnfundsmsessige organisation og dennes szerlige kapitalistiske prsegning. Altså at

adskille og overhovedet erkende de problemer der starrmer fra en sa.mfundsmsessig

organisation af arbejdet som sådan fra dennes specifikke kapitalistiske form. Med

andre ord at kunne differentiere i en konsekvensvurdering, således at konsekvenser-

ne af det individuelt nodvendige arbejde og det samfundsmaessigt nodvendige mer-

arbejde, altså det nodvendige samfundsmazssige arbejde som sådan, adskilles fra de

konsekvenser, der er specifikke for den kapitalistiske udbytnings form som sådan.

Hvordan forholder det sig så med ejendoms-, produktions- og reproduktions-

relationerne i dag, sarnmenlignet med Marx’ betragtninger, og hvilke indikationer

giver de nuvzerende mest udviklede former for den fremtidige udvikling. Vi kan ikke

indenfor dette kapitels begrebsmazssige- og metodiske overvejelser besvare

sporgsmålet, det må vzere realanalysens - og dermed de meste kapitlers - opgave.

39. Men ikke af den grund i aSle politiker.



KAPITEL 2

Forskningsprogram "realanslyse"

De viukelige materielle fmhold må fiemstilles begrebsligt, men de kan ikke blot fremstilles
udfra i forvejen jikserede bjegorier; de VG-kelige materielle forhold må jFem.stilles udfia
den historiske bevzgelse, som kalder dem ti1 live.

Andreassen m.j. 1981

Begrebet reArnalyse henviser ti1 analyse af det reale, forstået som det virkelige i

modsaetning ti1 forestillingerne. For at en realanalyse kan leve op til kravet om at

fremstille det reale må ikke alene den analyserede genstand underseges og

frernstilles konkret, men også de begreber, hvormed denne fremstilling foretages, må

afspejle den konkrete analysegenstands historie. Realanalytikere kan derfor ikke

stille sig tilfreds med universelle og eviggyldige kategorier.

Realanalyse er i ovennaevnte forstand det konkretes analyse. Den bygger ikke på

universelle teorier og den har ikke universelle teoretiske udsagn som sit mål. Det er

en analyse af det konkretes historie, af de bevaegelser, der reelt formede det konkrete

uanset forestillingerne herom og som derved skabte de almene sammenhaenge, der

ved begrebsliggorelse ger det muligt at reducere det konkrete til en overskuelige

fremstilling.

Kapitalen er langt hen af vejen en realanalyse af 1800-tallets kapitalistiske produk-

tionsmåde, men som vist i foregående kapitel blandes analysen med elementer af

overleveret idealisme, som fx. fremmedgorelse, frigorelse og udbytning.
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1970'erne og 1980'ernes realanalyser var inspireref i kapitalleasningen og sogte via

denne inspiration at begrebsliggore den aktuelle og konkrete kapitalisme. Dette

resulterede i meget detaljerede og omfattende analyser af forskellige branchers og

virksomheders teknologiske og ekonomiske udvikling. Uanset den folgende kritik,

adskiller denne type realanalyse sig positivt fra andre Marx-inspirerede analyser, ved

hverken at opfatte Kapitalen som et deduktivt-system af kategorier, der blot skulle

historiceres eller basere sig på en universel parallelitet mellem historie og logik’.

1 Baggrund, formål og metode
I dette kapitel behandles realanalysetraditionens forslag ti1 begribelse og analyse af

udviklingen i den materielle produktion. Denne opgave har vzeret central for den del

af den realanalytiske f orskningstradition, der har udviklet branche- og produktionsa-

nalyserne2.

Tidligere behandlinger af realanalysens teorihistorie har iszer faestnet sig ved de

erkendelsesinteresser, der har knyttet sig ti1 realanalysens anvendelse,. Herved har

man alt efter tidens erkendelsesinteresser fremharvet realanalysens sublime eller

ubrugelige metoder og begreber. På trads af de senere års mange kritiske pointer har

den kritik, der har vaeret baseret på et skift i erkendelsesinteressen ikke kunnet

anvende kritilsken som et konstruktivt redskab4.

Formålet med denne videnskabshistoriske og videnskabskritiske gennemgang af

realanalyseprogrammet er:

• ved en detaljeret eksemplarisk analyse af en af de mest jordnaere marxismer, at

1. For en nzermere fremstilling af problemerne i disse realanalyser se Andreassen m.fl.
1981:15-23ff

2. En rzekke andre centrale realartalytiske temaer fx. "bestemmelsen af statens form og
funktion", "krisens udvikling", mv. holdes altså ude af denne behandling, idet formålet
med gemremgangen ikke er udviklingen af en specifik samfundsteori, men de centrale
metodiske resultater af realanalyseprogrammets forseg på af tilnzerme sig det konkrete
på en ny og mere sammenhazmgene form.

3. Se Toft 80, Wolfsberg 82, J.Holm 88, Hj&und 89
4. Det er på ingen måde et enestående lokalt problem på Tek-Sam. Tvazrtimod har

problemerne mange beraringsfalder med store dele af den danske og internationale
sociologiske tradition. Se fx. Saunders kritik af den "ukritiske brug af tidligere venstreori-
enterede antagelser" og tilbagevisningen heraf i Ray Pawson's artikel "Bias in sociologital
methods - half-truths about bias."(Pawson 1990)
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samfundsvidenskabelige forskning,

• at dekonstruere forskningsprogrammet med henblik på at frigore brugbare

erfaringer i de konkrete branche- og produktionsanalyser fra de fikserede marxske

kategoriers hegemoni,

• og som en mangeårig realanalytisk discipel at foretage et vigtiigt opgor med det

tankemaessige åg, den såkaldte Tek-Sammetode har lagt på den frie tanke.5

Kritikken af forskningsprogrammet er udarbejdet i det håb, at en grundig status og

refleksion kan afklare praecist, hvor i forskningsprogrammet, der er problemer og

således bidrage ti1 at programmets bzeredygtige elementer ikke går tabt i den

almindelige ureflekterede udvandring fra marx'ske forskningsprogrammer.

"Ren negativ og destruktiv kritik, så som afoisningeu og demonstrationer af inkonsistens
kulakaster ikke et forskningsprogram. Kritik af et forskningsprogram er en lang og ofte
frustreuende puoces, hvor spirende programmer må behandles namsomt. Man kan
selvf0lgelig vise et forskningsprograms degeneration, men det er kun konstruktiv kritik
som, med hjzlp fia konkurrerende forskningsprogrammer kan opnå reel succes; og
dramatiske iøjnefaldende resultateer fYemkommer kun med bagklogskab og rationel
rekonstruktion. (Lakatos 1970379, Min overszettelse)

Nu kan bagklogskab forekomme som en noget ringeagtende adjektiv i forbindelse

med en videnskabelig behandling. Men, hvis ikke kritikken skal hvile på

bagklogskab, hvilke fordele skulle jeg ellers påberåbe mig overfor de forfattere, hvis

vzerker kritiseres. Kun den selvhojtidelige tyrkertro på overlegenhed i egen

intelligens ville da give navring til den kritiske rekonstruktion. Dette alternativ synes

unaegteligt mere skraznrnende end bagklogskaben, hvilket hermed vil vaere bag-

grunden for den folgende kritik.

For at få en struktur på denne diskussion, vi1 frernstillingen anvende Imre Lakatos'

forskningsprogtammetodologi (Lakatos 1970). Når Lakatos metodologi foretrazkkes

imods&ning til fx. Kuhns paradigmeteori og Poppers falsifikationisme er det fordi

Lakatos metodologi bygger på folgende almene og til dels normative vurderinger af

et forskningsprogram:

5. "Disciple skylder kun deres laerer en midlertidig tillid, en uds&ning af eget sk@n, indtil
de er iilstr&keligt instruerede, men ilske en absolut selvopgivelse eller et evig-t åndeligt
fangenskab." Francis Bacon.
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• at videnskab bor studeres i et historisk og dynamisk perspektiv, hvor

forskningsprogranunet er en fortsat raelcke af teorier eller modeller byggende på

faelles forudszetninger,

• at forskningsprogrammet er progressivf, når kendte og nye problemstillinger loses,

• at forskningsprogrammet ikke forkastes ud fra forholdet ti1 virkeligheden

(falsifikation), men degeneuerer, såfremt der ikke loses nye problemstillinger

indenfor forksningsprogrammet,

• at forskningsprogrammet ikke opgives som falge af derenerering, men forst når

der er frernkommet et bedre forskningsprogram, altså et progressivt

forskningsprogram, der kan lose problemstillingerne. (Lakatos 1970,133)

Forsag på opstilling af en falsifikation er ikke en frugtbar vej ved en analyse af et

Marx-inspireret forskningsprogram alene af den grund, at der ikke opstilles

hypoteser eller falcificerbarhedskriterier6. Kuhns paradigmeteori ger det til en pointe

ikke at kunne samrnenligne forskellige paradigmer, idet der ti1 grundlag for

sarnmenligningen ikke foreligger paradigme-neutrale kriterier. Overfor dette

fremhaever Lakatos degeneration, henholdsvis progressivitet i behandlingen af nye

problemstillinger, som grundlaget for en udvikling fra "dårligt" forskningsprogram

ti1 et "bedre". Uanset om grundlaget er "videnskabeligt" eller ej, så er det på mange

måder en realitet, at der praktiseres sammenligninger mellem paradigmer eller

forskningsprogrammer. Forskningsprogrammernes samfundsmoessige

reproduktionsbetingelser ger, at ingen forskergrupper over tid uafhaengigt kan

formulere og fastholde grundlaget for sin egen videnskabelighed7.

Et forskningsprogram består i falge Lakatos af tre forskellige elementer:

• En positiv og en negativ han-istik, der indeholder retningslimer for, hvordan

forskningsprogrammet skal udvikles. Heuristikken kan både indeholde

metodiske refningslinier, der skal sikre at de rigtige sporgsmål stilles på den

rigtige måde og videnskabsidealer og erkendelsesinteresser.

• Den strukturelle del, der kendetegner forskningsprogrammet, indeholder en

hård keme, der udgore et fundament for forskningsprogrammet. Den hårde

kerne forbliver uanfzgtet i hele forskningsprogrammets levetid.

6. Hvilket som bekendt er grundlaget for Poppers afvisning af at enhver form marxisme kan
have noget med videnskab at g0re.

7. Det gaelder såvel legitimiteten overfor de studerende, undervisningsministeren og de
mange cwrige finansieringskilder.
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• Et beskytteZses~&e’, i form af hjzelpehypoteser, der hele tiden udvikles og

revideres, dels for at forsvare forskningsprogrammets hårde kerne mod kritik

og dels for at fremvise dets vidensfrembringende potentialer.

Inden for forskningsprogrammet foregAr teoriudviklingen ved, at den hårde kerne

kombineres med nye hjaelpehypoteser. Kombinationen og konstruktionen af hjzelpe-

hypoteserne vejledes af forskningsprogrammets heuristik.

Lakatos' metodologi for beskrivelse af forskningsprogramrners udvikling er udviklet

i forbindelse med beskrivelsen af naturvidenskabelige forskningsprograrnmers

udvikling. Lakatos Stiller derfor en rzekke sporgsmål, der ikke er relevante og

anvender et begrebsapparat, der på flere orrtråder ilske er daekkende for et

samfundsvidenskabeligt forskningsprogram som realanalysen. Man kan derfor ikke

vzere tro mod Lakatos metodologi som helhed, men må plukke de elementer ud, der

kan bruges ti1 det hervaarende formål.

Men den eklektiske anvendelse af forskningsprograrnrnetodologien ger det saxligt

vacsentligt at sikre sig mod bias i analysen. Lakatos kategorier: hewistiken, den hårde

kzme og beskytfeIsesbz&et bliver derfor i nedenstående fremgangsmåde tillempet det

realanalytiske forskningsprogram. Det forer b1.a. til, at hypotesefunktionens snaavre

betydning i den naturvidenskabelige forskningsprotes, i hojere grad tankes som de

nye metoder, der anvendes i forbindelse med forskellige genstandsspecifikke

problemstillinger. Omvendt er realanalyseprogrammet ikke sagt struktureret med

en heuristik, en hård kerne og et beskyttelsesbazlte. Med tillempninger af de tre

kategorier til realanalyseprogrammet har det vzeret muligt, at udskille en heuristik,

8. 1 kapitlet tamkes "beskyttelsesbzelter" udelukkende "teorigeografisk" - altså som en
beskyttelse af den hårde kerne. Beskyttelsesbz-eltet fungerer dog også socialt afstivende
på forskningsprogrammets deltagere. Fra den realanalytiske verden kommer fx. felgende
betragtning om forholdet meIIem realanalysen og driftsekonomien: "En sådan form for
analyse [driftsekonomien] kunne sige noget om de bedste vaIgmuligheder for kapitali-
sten, men da det ilske er vores zerinde, er det ikke et tilstrcekkeligt udgangspunkt."
(RealanaIyse 1982). Bemzrk den irtdbyggede afstivende selvforståelse: realanalysen når
videre end den utilstr&kelige driftsekonomi!. Der er i hej grad taIe om, at et sprogligt
bilIede, der efterlader et ambitiest indtryk af realanalysen. Virkeligheden er dog, at
realanalysen på ingen måde er i stand til at fremstille "de bedste valgmuhgheder for
kapitalisten", hvorfor realanalysen ud fra samme rzesonnement lige så ve1 kunne kalde
biologien eller fysikken for utilsixekkelig.
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en rcekke uantastede og vigtige teoretiske elementer, der jf. definitionen kaldes en

hård kerne og de genstandfelter og problemstillinger, der har dannet rammen om

teoriudviklingen, det såkaldte beskyttelsesbaelte. Det kan her over for indvendes, at

det stort set altid er muligt at få passet empirien ind i en abstrakt model. 1 dette

tilfaelde kan denne kritik dog ikke legges på valget af synoptik. Den scerlige

opdeling, er valgt ud fra det almene og kontroversielle i de normative aspekter i

forhold til problemet jf. ovenstående sammenligning med andre videnskabsteoreti-

kere og fordi den primzere strukturelle del (kemen og beskyffeZsesIx&ef) udgor en

egenskab i et hvert begrebs vaesen, nemlig det kontinuum, der ger at vi under

forskellige omstaxtdigheder stadig kan tale om det samme begreb (at det stadig er

realanalyse vi taler om) og det diskontinuerte (de genstandsspecifikke

problemstillinger), der ger at vi kan adskille de forskellige omstrendigheder. Det er

således ikke en hvilken som helst abstrakt model, der trzekkes nedover hovedet på

realanalysen, men en både genstandssensitiv og problemorienteret tilgang.

Vi skal vhj. af ovenstående begrebsapparat afprove en kortlzgning af realanalysens

branche- og virksomhedsanalyser, således at dens hårde kerne, dens

genstandsspecifikke metoder og dens heuristik adskilles. Såfremt dette lader sig gore,

vil vi med metodologien i hånden kunne kvalificere diskussionen af forskningspro-

grarnmets problemer. For det forste, ved at de enkelte forskningsområders

hjzelpehypoteser og den partielle kritik, der er rejst heraf, adskilles fra den hårde

kerne og den eksistentielle kritik, der er rejst heraf og for det andet, ved at få for-

muleret det heuristiske grundlag for forskningsprogrammet.

Fremgangsmåden består i korthed af folgende:

1. Forst identificeres realanalysens heuristik, hvor der angives nogle grove retnings-

linier for, hvilke sporgsmål, der er videnskabeligt interessante, og hvilke der ikke

er det. Lakatos taler om en positiv og negativ heuristik, hvor den negative

heuristik består i videnskabelige remingslinier, der tilstraeber, at hypoteserne ikke

bliver formuleret på en sådan måde, at den hårde keme står og falder med mulig-

hedeme for at eftervise dem. Den positive heuristik består af de videnskabsidealer

og erkendelsesinteresser, hvormed nye problemer identificeres, formuleres og

soges last. Med baggrund i den positive heuristik kan realanalysen herved

bedommes på sit eget grundlag - den interne kritik af realanalysen.
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2. På baggrund af en gennemlaesning af teksterne’ udskilles de teoriområder, der for-

bliver uantastet og anvendes i storre omfang. De må i falge Lakstos’ definition

udgore den hårde kerne. Den hårde kerne i realanalysen kan ikke indenfor

programmet stilles overfor en videnskabelig bedommelse - da der ikke eksisterer

et bedommelsesgrundlag i form af en heuristik, der kan udstikke de retningslinier,

hvorpå det skal bedommes.

3. Hjcelpehypoteserne eller "beskyttelsesbaeltet" må fremstilles i to dimensioner. Dels

en genstandsspecifik, der afgrzenser, det der soges teoretiseret og dels en

tidsdimension, der angiver teoriudviklingen indenfor genstandsfelterne. Det er

her det afgores om der udvikles nye problemormåder eller forskningsprogrammet

degenererer ved ikke at behandle nye problemområder.

Udover ovenstående systematisering, holdes teoriudviklingen op imod den

erkendelsesinteresse, som den skal tjene. Herved rettes kritikken mod konsistensen

i realanalysens logiske og analytiske opbygning. Denne kritikform adskiller sig fra

en kritik baseret på skift i den subjektive erkendelsesinteresse, der bedommer

analyserne ud fra andre erkendelsesinteresser og som en kritik af disse.

Den samlede retfaardige fremlaeggelse af realanalysens teoriudvikling og denne

udviklings materielle og videnskabssociologiske baggrund vi1 såfremt alle

kritikforrner skal inddrages spaende meget vidt. Den forkortede fremsti.lling som her

przesenteres afgrcenser sig emnemaessigt til den del af realanalysen, hvor metode- og

teoriudvikling indenfor branche- og virksomhedsanalyserne er frembragt. Derudover

afgrzenses fremstillingen af realanalysen fra dens materielle og videnskabssociologi-

ske basis. Det betyder, at udviklingen i realanalysen ikke forklares ud fra forskernes

produktionsbetingelser, Derimod laegges hele v q t e n på den tekstnaere teoriinterne

kritik - dvs en kritik, der baserer sig på at undersege, om der er hold i argumenterne,

om der er overensstemmelse mellem intentionerne i analysen og den faktiske

udformning. Det er med andre ord de indre linier i teorien, der skal fremstilles her.

Hermed antydes det sidste modsaztningsforhold: Det er på intet tidspunkt den

pågceldende forfatters evner, der står forskud, tvasrtimod frernhaeves et hvert

mislykkedes forsag på at lose en af realanalysens anomalier, for sit bidrag ti1

9. Se litteraturlisten
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afdzekning af den pågzeldende muligheds begraensninger*O. Mislykkede forsag er

således denne analyses vigtigste kilde ti1 afklaring af ra?kkevidden af realanalysens

ul0ste problemer. De mange metodiske problemer, der hen af vejen opstår og l@ses,

forbigås ofte hurtigt og ti1 tider i tavshed, da det er de uloste problemer, der vejer

tungest i vurderingen af forskningsprogrammets udvikling.

Der kan som bekendt anlaegges mange synsvinkler på en videnskabs udvikling lige

fra det videnskabssociologiske til det rent idéhistoriske. 1 den hervzerende analyse

er det tilstraebt at lzegge et snit, der så vidt muligt holder sig til den rene tekstanalyse.

Dvs. ti1 analysen af teksternes sprog og logik. Dette er ikke tilstraebt ud fra en

antagelse om, at sproget og logikken udgor en sserlig sand kerne, hvori videnskabens

bestemmende va>sen opspores. Der ligger ikke et forklaringsmotiv bag. 1 det hele

taget bliver sporgsmålet om årsagsforklaringer på det realanalytiske programs

udvikling ikke taget op.

Og nu ti1 sagen!

2 Realanalysens heuristik og hårde kerne.
Fremstillingen af realanalysens heuristik soges på den ene side afgrzenset i fht. hele

Marx’ metodisk-teoretiske fremgangsmåde, - behandlet i forrige kapitel -, på den

anden side er netop Marx’ heuristik realanalysens hele identitet. Vi kan derfor ikke

forstå realanalysen uden i et vist mål at inddrage den marxske logik.

Intentionen er dels at foretage en praktisk afkortning af en ellers lang og indviklet

udredning, men også en kritisk afgramsning. 1 denne afgrzensning udskilles den

ekspliciterede og den i praksis anvendte heuristik. Beskrivelsen af heuristikken er

opdelt i realanalysens videnskabsideal og realanalysens metode.

Realanalysens teoretiske position.
Realanalysen er som videnskabstradition udviklet mellem på den ene side den

fagkritiske - arbejderistiske tradition, hvor analysen i arbejderklassens interesser qua

10. Jeg kan i den sammenhaeng kun tilslutie mig Henning Kirkegaard, der i en kronik i
Politikken den 30. januar 1995 skriver: "Hvis man kun kan rede sif eget verdensbillede ved
ut fordumme andre, bar man ikke prale med sin forstund."
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dens forudbestemmelse af analyseresultatet - det skal kunne anvendes/bruges i

arbejderklassens kamp, afskaerer sig selv fra en objektiv begrebslig fremstilling

kapitalismen”. Og på den anden side kapitallogikkens eller for den sags skyld

leninismens metafysiske kategorie?. Her identificeres erkendelsesinteressen med

henholdsvis totalarbejderens eller arbejderklassens objektive interesser. 1 kapitallogik-

ken - der i forbindelse med teoriudviklingen udgjorde den betydeligste inspira-

tionskilde, arbejdes der med et begrebshiraki, hvori kapitalen i almenhed fremstod

på en måde, som om den eksisterede i sig selv, som et logisk system, der af graenses

fra det empiriske niveau. Herfra udspringer det metafysiske element i en del af

analyserne. Den vedholdende og gennemgående kritik af metafysikken i marxismen

er på den ene side, en af realanalysens grundpiller og på den anden side er det netop

problemerne med selv at slippe af med det metafysiske, der får realanalysen ti1 at

udvikle sig. Opgoret med metafysikken fremstår, som vi skal se, som en af de

vaesentligste indre linier i realanalysens teoriudvikling.

Mellem disse poler etableredes realanalysen, omend med en stor teoretisk ballast

hentet i kapitallogikken. Men hvor kapitallogikken forblev filosofisk og alene arbejde

logisk deduktivt - narrmest spekulativt - fremstod realanalysen efterhanden, som

dens konkrete og historisk orienterede modpol. De mange konkrete analyser af

forskellige produktioners stoflige og okonomiske udvikling har således kendetegnet

hele realanalyseprogrammets historie.

Erkendelsesinteressen
Den teoretiske opgave for realanalysen bestod i at forbinde de almene begreber og

disses immanente kritikformer, med den konkrete historie, som den kunne regi-

streres i industrien, i uddannelsessystemet mv. dvs. i samfundet i al almindelighed.

Realanalysen forsogte med andre ord at forbinde den urniddelbare praksis med den

indre kapitalistiske udbytningsdynamik, der ikke urniddelbart var synlig og netop

derfor krzevede videnskabelig indsigt for at blive synliggjort.

Denne kortfattede fremstilling af realanalysens forste erkendelsesinteresse er

selvfolgelig ikke dcekkende overfor de mange konkrete problemstillinger, der har

11. Se fx. kritilsken af arbejderstandpunktet hos Wolfsberg m.fl. 1982:20
12. Se fx. kritilsken af kapitallogik og Leninismen hos Andreassen m.fl. 1981:17-19ff



bidraget ti1 udviklingen af det realanalytiske program. Det skitserer dog den

oprindelige erkendelsesinteresse, som en teoriintern kritik af de forste realanalyser

må forholde sig til. Endelig er det med baggrund heri, at realanalysens grundlceggen-

de og gennemgående metode er udviklet.

Videnskabsideal
Ved videnskabsideal forstås såvel implicitte som formulerede opfattelser af, hvad der

er videnskabeligt vzesentligt at beskazftige sig med. Det er for de forste realanalyser

i hoj grad et sporgsmål om forskellige abstraktionsniveauers gyldighed i

argumentationen. Altså et sporgsmål om at kunne fore forståelsen af produktions-

og brancheudviklingen fra de urniddelbare og tilsyneladende tilfaeldige frem-

trzedelsesformer ti1 deres indre faelles sammenhzenge.

"Realanalysen kan derfor siges ut handle om ut etablere sammenhazngen mellem
fremtzzdelsesformerne (i priser og prisrelationer) og disse formers virkelige historie, og
deres sammenhzng med kapitaleizs indre struktur."(Andreassen og Kjzr 80b:8)

Da teorien om den kapitalistiske ekonomis indre love - de almene begreber - er fuldt

udviklet af Marx, kan der ikke via teoretisk arbejde findes nye love. Teoriudvik-

lingens opgave er derfor af mere metodisk og historisk karakter. Teoriarbejdet er

rettet mod etablering af en sammenh~ng mellem de indre love og den tilg=ngelige

empiri, således at realanalysen saetter den historiske udvikling på sit rette begreb.

Realanalysens metodik
Sporgsmålet er derfor, hvilke anvisninger giver realanalysen for, hvordan historien

skal smettes på sit rette begreb, når begrebernes alrnene former på forhånd antages at

vst-re udviklet af Marx og når virkeligheden samtidigt antages at modsvare disse

almene former.

"Anvendelsen af abstraktionsproceduren er den eneste mulige vej, d.v.s. ut se bort fru
ubetydende momenter i historien, studere det simple f0r det komplekse, O.S.V. Der er ingen
genveje elZer bagveje. "‘3 (Andreassen m.jI. 81:38)

13. 1 min gamle laxebog i natiorxhkonomi, der bestemt ikke kan beskyldes for at vazre af
marxistisk observans fremstilles "det Bkonomiske kredsl0b" ved fcxst af beskrive "Det

(fortszettes...)
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Men, hvad er da "abstraktionsproceduren" for en st0rrelse ?

1. Abstraktionsprocedurens begynder pa Marx' skuldre, med de almene begreber og

deres mulige udviklingsfomer. 1 denne begrebsverden, kan der formuleres nogle

samrnenhzengsgivende almene problemer, der kan analyseres i det genstandsfelt,

der skal unders0ges. De almene begreber er realanalysens udgangspunkt for

forskningsprocessen, det er den for-forstaelse, der skelner det vzesentlige fra det

uvzesentlige.

2. Abstraktionerne foretages i det, som kaldes forskningsprocessen. Her qspwes den

konkrete histories indre sammenhzeng og sammenfattes i det specifikke begreb for

Forskningsprocessen
Resultatet af forskningprocessen: ""N

Ex:"Hvis A stiger og B falder må P stige" J

Den logiske behandling af begreber

Momenter i den\ i
konkrete historie i \ \

Abstraktion fra de wrige momenter i historien

I Hypotesedannelse udfra de almene love og deres logisk mulige udviklingsformer. I

Figur 1

13.(... fortsat)
reale kredsl0b mellem husholdninger og virksomheder i et lukket samfund uden
offentlig og finansiel Sektor" herefter kompliceres tingene ved gradvist at inddrage den
finansielle Sektor, den offentlige og iil sidst verdensmarkedet. (Hald 79,32-53). 1 netop
den forstand, at abstraktionsproceduren betragter det simple f0r det komplekse, de
fysiske st0rrelser f0r de mone&re, er der saledes ikke tale om en fremgangsmade, som
er unik, for hverken Marx eller realanalysen.
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den undersqgte historie. Analysegangen fra de konkrete momenter til det

sammenfattede og forkortede begreb, besvzerligg0res af, at sammenfatningen ikke

blot kan udfcwes som eksempelvis gennemsnitsberegninger. Forud for eventuelle

0konomiske beregninger mA det roje overvejes hvilke momenter, der skal

inddrages i analysen og hvilke momenter, der kan ses bort fra - abstraheres fra.

Det er det almene i problemerne, der fungerer som filtret. Det drejer sig altsa om

finde ud af, hvordan de mange fremtraedelser kan samrnenfattes i begreber - som

fx vare, penge og kapital.

3. Ophazvelsen af abstraktionerne foretages i fremstillingsprocessen, hvor "def

undersqes, om det er muligt pZ basis af det udforskede begreb at fiemstille alle de forhold,

som der blev sef bort fia i f0rste omgang, og som knytter an til den underzqte konkrete

historie." (ibid)

Fremstillingsprocessen

f Hvis A stiger og B falder rna P stige j

Begrebet for P stiger

Udfoldelse og formidling af begrebet
Ex: Kan p's stigning forldare den umiddelbara
modsigelse mellem udviklingen i A og B.

Inddragelse af de momenter i historien der blev abstraheret fra i fwste omgang

Gentagele af forskningsprocesen
med nye abstraktioner

Evalueringen af hypotesen

(Loses oppefra og ned)

Figur 2

Pa baggrund af marx’ begreber ved realanalytikkeren, hvad der skal ledes efter i

historien for at fa sarnmenhceng i det tilsyneladende tilfzeldige. Denne viden bestar



af de forskellige mulige sammenhzenge, der overhovedet kan taenkes. Fx. er det på

forhånd logiskl* givet - af Marx - at der kun kan eksistere to akkumulationsformer -

en extensiv og en intensiv. Det er altså ved hjaelp af Marx' begreber muligt at

formulere nogle hypoteser om den konkrete historiske udvikling, der herefter i forsk-

ningsprucessen kan underseges.

I forskningsprocessen tages de konkrete abstraktioner i brug. Her må man alt efter

problemets karakter undersege, hvilke abstraktioner, der er lovlige at foretage,

således at man ikke ser bort fia vaesentlige aspekter i det undersqte. Formålet med

disse abstraktioner er "Den Zogiske fov-ZgeZse af den historiske protes' indre sammenh.mge"

(Andreassen m.fl. 1981:29). Altså at få afgjort, hvilke af de logisk mulige udviklinger

(fxakkumulationsformer), der kendetegner den undersogte bevargelse. For at kunne

det, må realanalysen udvikle metoderne ti1 at anvende den materielle produktions

konkrete former, dvs. okonornisk statistik, o.m.a., som empiri for forskningspro-

cessen. Dette er realanalysens ene hovedopgave.

I fremstillingsprocessen skal den begrebsliggjorte historie anvendes ti1 at forklare, de

urniddelbart synlige faenomener. Dvs., at den viden, om den materielle produktion,

der er skabt i forskningsprocessen, skal anvendes til at fremstille samrnenhcengene

mellem de indre love og den konkrete produktion. For at kunne det, må realanalysen

udvikle en teori om formidlingen af de indre love og deres udviklingsformer. Dette

er realanalysens anden hovedopgave.

Vi har i ovenstående positive heuristik set,

• at det grundliggende genstandsfelt som bor analyseres er den materielle

produktion i dens konkrete fremtrzedelser i enkelte produktioner og brancher,

• at udviklingen i de konkrete produktioner forstås og bestemmes via sammen-

hcengen med den kapitalistiske ekonomis indre love. Vi har endvidere fået nogle

grove anvisninger på, at dette skal kunne lade sig gore; dels ved en forsknings-

protes, der opsporer de indre loves reale bevcegelsesformer og dels ved en

fremstillingsproces, der fremstiller produktionens udvikling i en ny struktureret

sammenhceng.

14. - og historisk givet for så vidt logikken er begraenset til den udfolde kapitalistiske
produktionsmåde.
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Vi kan på baggrund heraf bestemme reflektivt:

• at den negative heuristik, beskytter Marx’ formulering af den kapitalistiske

ekonomis indre love mod at blive gjort til genstand for kritisk underwgelse,

• at den kapitalistiske ekonomis indre love derfor må udgøre en hård kerne i

realanalysen.

Udfoldelse af realanalysens hårde kerne.
I et af forskningsprogrammets mest udfolde teoretisk-metodiske skrifter findes

f0lgende udsagn:

" De <almene begreber> er momenter, ganske vist af en definitiv og almengyldig karakter;
hvis &t kapitalistiske samfund har nået et vist udviklingsniveau, så har de fuld gyldighed,
svarende ti1 ut kapitalen modsvarer sit begreb."(Andreassen m.j.1981:29)

Der er ikke i de tekster, der ligger til grund for denne fremstilling af det realanalyti-

ske forskningsprogram, på noget tidspunkt udfart analyser eller formuleret

forskningsområder, der har haft en revisionT5 eller kritisk udvikling af de almene

begreber fremstillet i "Kapitalen" som måls&ning16. De almene begreber må på den

baggrund betvagtes som en del af den hårde kerne.

Det skal understreges, at udtrykket den hårde kerne ikke skal forstås som en razkke

dogmer og at Marx generelt ikke anvendes som sandhedsvidne. Der er alene tale om,

at problemstillingerne opstilles på en sådan måde, at de almene begreber altid

anvendes, men aldrig antastes.

Den hårde kerne må dog udvides til de videst raekkende samrnenfatigsbestemrnel-

15. Inden for den marxistiske teoris historie - isaer i "komitemtraditionen" - har betegnelsen
"revisionisme" ligefrem haft karakter af skaldsord, idet Marx' varker i h0j grad har
vzeret betragtet som den rette lzre. Denne dyrkelse af Marx' vzerker har vaeret
videreført på universiteteme i 70'eme omend formen har vzeret af mere filologisk
karakter. Den universitazre selvforståelse, der skirmer igermem ved formuleringen af
det såkaldte "Rekonstruktions program", er på mange måder analogt med teologernes
eksegese. Denne kritik af "kapitallogikken" fremsaettes da også fra realanalytisk side
fx. i artiklen "Realanalyse og den materialistiske historieapfattelse" (Andreassen m.fl.
1981: slbff-).

16. Se fx: Andreassen 8Ob:23 "Som tidligere sagt, så har Marx udviklet de almene begreber
for den kapitalistiske produktionsmåde. Det vii vzere en meningsl0s opgave at anvende
realanalysen til at genudvikle disse begreber"



83

ser, der ikke indenfor forskningsprogrammet kan revurderes eller erstattes. Den

hårde kerne fremstilles derfor som dens "graenseflade" ud mod hjaelpehypoteserne

og ikke som den hårde kernes kerne: de almene begreber (vcerdiloven, det almene

kapitalbegreb og den absolutte generelle akkumulationslov) - snarere deres mere

udfolde form.

På baggrund af ovenstående og på baggrund af teksterne fremstår branche- og

produktionsanalysernes hårde kerne - dens strukturelle del - af folgende realanalyti-

ske uangribeligheder:

§1 Produktionens virkelige udvikling bestemmes af naturgrundlaget og af den på

baggrund af valoriseringstvangen udfoldede konkurrence.

§2 Denne konkurrence har to former:

• Indenfor branthen konkurreres om ekstraprofitter vhj. af enkeltkapitalernes

ekonomisering med den udlagte kapital. Herved dannes markedsvserdien.

• Mellem brancherne strammer kapitalen fra brancher med en undergennem-

snitlig profitrate til brancher med en overgennemsnitlig profitrate. Herved

dannes produktionspriserne.

§3 Resultatet begge korikurrenceformernes samtidige indvirkning på vaxdiformen

er dannelsen af markedsproduktionsprisen; den yderste fomzidlingskafegori.(Kjcer

1975:23)

Fra formuleringen af vaxdiloven og markedsproduktionspriserne findes et for

realanalysen uangribeligt begrebsmazssigt univers. Når det netop er konkurrentens

to former, som er kernen i den realanalytiske forskning, er det fordi denne måde at

fremstille konkurrenten på strukturer alle realanalyser af brancher- og

virksomheder17.

Det er altså via analyserne af konkurrentens former, at realanalysen forklarer pro-

duktionens udvikling. Hvordan denne forklaring konkret udformes, ja det giver de

realanalytiske hjaelpehypoteser svaret på.

17. 1 og med den hårde keme udger forskningsprogrammets strukturelle del, dens fzeIIes
kendtegn, må ovenstående nedvendigvis indeholde en god portion definition og
afgrzensing af hvad der forstås ved realanslyse. Det kan måske derfor vaere vigt@ at
understrege, at det der her forfelges er realanalysens rede tråd og ikke forskningsrap-
porteme som sådan, idet der under en realanalytisk overskrift kan flirtes med mange
andre metoder og teorier.
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Forskningsprogrammets udvikling
-progressivt eller degenererende ?
Vi skal nu falge det realanalystiske forskningsprogram gennem flere års arbejde med

udvikling af en lang raekke mere genstandsspecifikke metoder/teorier ti1 at forfine

forsknings- og fremstillingsprOcessenl*. Vi skal endvidere undersege en rzekke

traditioner indenfor forskningsprogrammet, der optager nye problemstillinger og

undersege de problemer, det giver for teori- og metodeudviklingen.

3 De eksemplariske realanalyser.
De forste realanalytiske tekster var praeget af stor vitalitet dels fra en politisk

mobiliserende afdzekning af kapitalismen og dels fra tidens kapitallassning. 1 disse

tekster tjener empiri som eksemplificering og afsloring af kapitalismens reale

funktionsmåde. Periodens branche- og produktionsanalyser kan derfor kaldes de

illustrative eller de eksemplariske realanalyser:

"Den politiske refleksionsramme må derfor programmatisk og indholdsmzssigt vw-e
forbundet med en stadig påvisning af kapitalismens skranker..." (Kjzr 1975:24)

Det politiske udgangspunkt - erkendelsesinteressen - er her bestemmende for teori-

empiri forholdet. Det er teorien, der i sig selv indeholder det kritiske potentiale.

Empirien underordnes og tjener kun som "eksemplificering" af kapitalismens

skranker. Der er således tale om en politisk vidixekkende, men teoretisk snaever af-

graensning af de analytiske perspektiver for udviklingen af de empiriske analyser.

Med denne erkendelsesinteresse som motivator udvikler realanalysen sit grundlzg-

gende kompleks af hypoteser. Projektet består i at opspore begreberne for den

samfundsmcessige udvikling, der ved at sammenfatte dennes kompleksitet kan

18. Udviklingen af det realanalytiske program har primaxt foregået på RUC/Tek-Sam.
Dette har af forskellige grunde betydet, at teoriudviklingen er fremlagt i form af kritik
af andre ikke-Tek-Sam'ske tekster, iszer de tyske og århusianske bidrag har stået for
skud. Derimod har der ikke vaxet tradition for eksplicit at kritisere tidligere metoder
anvendt på Tek-Sam, således at teori og metodearbejdet synliggjorde tidligere
fejltagelser. Det betyder, at den felgende przesentation af udviklingstraekkende
indenfor det realanalytiske forskningsprogram aldrig har udgjort en formuleret
selvforståelse.
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anvendes ti1 at forstå baggrunden for udviklingen i de enkelte produktioner. Altså

udviklingen af metoder ti1 brug i forskningsprocessen og fremstillingsprocessen.

Realanalysen formulerer to fundamentale analytiske problemer, som skal loses:

• Det forste problem vedrorer opsporingen og sammenfatningen af et samfunds-

maassigt begreb, der rummer bevaegelsen i de mange enkelte produktioner. @ evt.

fig.1)
• Det andet problem vedrorer forntidling af produktionsbetingelser for de enkelte

produktioner ud fra et sådant begreb. (Se evt. fig.2)

Vi skal nu falge de eksemplariske realanalysers forsag på at lose disse problemer.

Del 1: Opsporingen
af et begreb for de samfundsmoessige produktionsbetingelser
Det forste, som der skal fokusere på, er realanalysens opsporing af den konkrete

histories specifikke begreb.

Hvilken type af analyser forer til en begrebsliggorelse af den samfundsmcessige

udvikling?

"Det empiriske problem består i at kunne gå fra de ydre bevzgelser, sådan som dejeks.
ji-emstår i det statistiske materiale, ti1 den konkret-historiske udfoldelse af kapitalens indre
love. Gennem kontrolierede abstraktioner kan man skridt for skridt opl~se fiemtrzdelserne
i det, som de er fremtrzdelser for."(Andreassen 80b:53)

Problemstillingen har på den ene side en specifik realanalytisk dimension for så vidt

arbejdsvaxdilaeren henlaagger vzerdidannelsen ti1 produktionsprocessen. Hele den

logiske udfoldelse af vaxdiloven og de hypoteser, der på den baggrund kan

formuleres som guidelines for de konkrete analyser udspiller sig i produktions-

processens verden og her må der nodvendigvis tales i arbejdsvcerdibegreber. Men

forst når produktionsprocessens resultat - varerne - skal udveksles med hinanden på

markedet registreres deres indenbyrdes forhold. Vareudvekslingen reguleres

imidlertid ikke direkte af den maangde arbejde, der er nedlagt i varen, men afhznger

af produktionspriserne, der igen reguleres af konkurrenten indenfor branthen og

konkurrenten mellem brancherne om at tiltrcekke kapital. Vaerdi og pris sten-tmer

derfor ikke overens, idet det storrelsesmaessige forhold fordrejes. Alligevel må op-
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sporingen af de måder produktionsprocessen udvikler sig på, gå via analyser af

vareudvekslingen, da det forst er med denne, at varerne vurderes samfundsmoessigt.

Problemstillingen er pd den anden side universel for den traditionelle okonorniske

teori, selvom den her ger sig gaeldende på en lidt anden måde. 1 den okonomiske

teori fremstilles modstillingen mellem det reale og priserne ikke som et sporgsmål

om en indre stiuktur og dennes fordrejede fremtrzedelser, men som forholdet mellem

et mzengdemcessigt og et prismaessigt udtryk for den enhed, der underseges. Den

reale udvikling i produktionen, szerligt målt i produktiviteten udgor i traditionel

lzerebogsokonomi et vzsentligt element i forklaringen af beskaeftigelse-, lon og

prisforhold. Sådanne undersogelser af de reale forhold i produktionen kunne fx.

indbefatte analyser af, i hvilket omfang produktivitetsstigning kan forklares ud fra

en forbedret fast realkapital. For at gore dette skal analysen kunne skelne mellem

produktivitetstigningsbidrag fra bedre uddannet arbejdskraft, organisatoriske

forbedringer, strukturcendringer i okonomien, der forskyder produktionen fra

mindre ti1 mere produktive virksomheder og medarbejdere, forbojet produktion-

stempo mv.(Brzrye 85:X33-84). Altsamrnen reale produktionsinterne forhold, der ikke

opgores i statistikken. De traditionelle okonomiske forskningsprogrammer deler

således realanalysens problemer med at opstille valide prismaessige indikatorer for

de reale bevaegelser i produktionen.

En stor del af de indikatorer, der traditionelt arbejdes med i realanalysen er da også

hentet fra ikke-marxistisk industrianalyser. Det er i szerlig grad de tyske rationali-

seringsanalyser i 5 binds vazrket "Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen

Wirtschaft" (RKW)(Uhlmann 1971), der har inspireret de centrale indikatorer for

frisvettelse og meroptag af arbejdskraft, kapitalintensitet og kapitalproduktivitet.

Hermed skal vi blot konstatere, at en r&lce af de mere teknisk-statistiske problemer

realanalysen har stået overfor, når udviklingen i produktionen skulle opspores på

baggrund af cirkulationens prisformer, udgor et fzelles problemområde for mange

industrianalyser, uanset deres videnskabsteoretiske udgangspunkt. Dette er i sig selv

et så omfangsrigt problem, at en behandling af det her vi1 sprzenge rammerne for

analysen af forskningsprogrammets specifikke problemer. Der skal i stedet henvises

ti1 bilag 1, hvor realanalysens indikatorer tages op ti1 kritisk vurdering.

Vi må derfor i det folgende koncentrere os om principperne i abstrationsproceduren,
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dvs den analytiske fremgangsmåde fra formuleringen af de almene begreber til deres

specifikke historiske udviklingsform.

Som sagt tidligere begynder abstraktionsproceduren med en vejledning fra de

almene begreber. Dvs, at der til det problem, der konkret analyseres, opstilles nogle

hypoteser i almene begreber eller med realanalysens egne ord nogle mulige ud-

vikIingsfomzer eller gennemslag. Da konkurrenten samtidig medforer, at storrelserne

af vzerdi og pris kun kan paralleliseres på totalkapitalplanet”, bliver analyser af

udviklingen i totalkapitalens akkumulation nodvendig i en dobbelt forstand. For det

forste fordi totalkapitalplanet satter de individuelle producenter ind i en samfunds-

maessig sammenhzeng, og for det andet fordi totalkapitalplanet, netop fordi det er

sarnfundsmaessigt, frembringer muligheden for at indicere bevzgelser i den samlede

vserdi- og mervcerdimasse.

"Hvis man vi1 besvare spqsmål som: hvorfor sker der skif i pYof2-produktionsmetodeme,
hvordan klarer en bestemt fabrik sig i krisen, o.s.v., er det tvingende nadvendigfz’ ut
inddrage totalkapitalens bevzgelse og den industrielle cyklus." (Kjcer 79a:98)

I diskussionen affiemstillingsprocessen i de eksemplariske realanalyser skal vi forfelge

argumentationen for, hvorfor det er nodvendigt for forståelsen af den enkelte

virksomheds udvikling at inddrage totalkapitalens bevzegelse. I dette afsnit fokuserer

vi alene på de hypoteser, abstraktioner og sammenfatninger, der sigter på at etablere

dets specifikke historiske begreb.

For at kunne forstå og forklare den konkrete udvikling, må der altså etableres et

begreb for de samfundsmoessige produktionsbetingelser, der indfanger disse, således

at Marx’ almene begreber kommer i kontakt med virkeligheden. Med realanalysens

ord; en historisk aktuel rekontruktion af kapitalen.

I falge realanalysen kan de samfundsmaessige produktionsbetingelser sammenfattes

i akkumulationsfaserne extensiv kapitalakkumulation, intensiv kapitalakkumulation

19. Med "totalkapitalplanet" menes det abstrakte plan, hvor alle varervaerdieme er
udvekslet med hinanden og det over- og undergennemsnitlige forbrug af abstrakt
arbejde er udjaevnet.

20. Denne "tvingende wdvendighed" blev taget så bogstaveligt, at en del censorer på Tek-
Sarnuddannelsen med tiden omd0bte analysen af akkumulationsfaserne til indgangs-
bannen, idet den i en lzengere periode optrådte som et af de furste kapitler i stort set alle
1. års studenterprojekter.



og krisen svarende ti1 en overakkumulation. Disse akkumulationsfaser afloser

kontinuert hinanden, således at en ny akkumulationsfase indtrzeffer når profitpro-

duktionsmulighederne er udtomt under den forrige. Udviklingsdynamikken

fremkommer, fordi enkeltkapitalernes profitproduktionsmetoder stoder på

samfundsmoessige skranker fremkaldt af enkeltkapitalernes udbredte brug af samme

profitproduktionsmetode.

"De mange enkeltkapitalers bidrag ti1 totalkapitalens udvikling vender tilbage ti1 den
enkelte kapital som betingelser for, hvontidt denne eller hin pro$tproduktionsmetode skal
bringes ti1 anvendelse eller ej." (Kjzr 1979a:97)

Der kan på den ene side ikke vcere tvivl om, at de mange enkeltkapitalers profitpro-

duktionsmetoder vil virke som en produktionsbetingelse for den enkelte kapital - at

påstå noget andet vi1 vcere det samme som at sige, at industrien ikke påvirkede sin

egen udvikling.

På den anden side kan det derimod diskuteres :

• om de mange enkeltkapitalers profitproduktionsmetoder fremkalder en

samfundsmoessig strukturerende bevaegelse, der kan sammenfattes i begrebet

akkumulationsfase ?

• om der i forlcengelse heraf, er hold i den realanalytiske teori, at akkumulations-

faserne afloser hinanden i cyklussen extensiv-, intensiv- og overakkumulation ?

Vi skal forst falge realanalysen formulering af den generelle teori om akkumulations-

faserne og her laegge vaegt på de abstraktioner, der går forud og derfor fungerer som

guidelines for disse.

Teorien om akkumulationsf aserne
Den generelle bestemmelse af akkumulationsf aserne fares tilbage ti1 skift i merwerdi-

produktionsmetoderne, således at skiftet fra den extensive kapitalakkumulation ti1

den intensive modsvares af et skift fra den absolutte ti1 den relative

merwerdiproduktionsmetode. Akkumulationsbevcegelsen fremkommer som resultat

af de mange enkeltkapitalers profitproduktionsmetoder og gennemlober folgende

faser:

Extensiv kapitalakkumulation betyder, at der akkumuleres variabel og konstant
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kapital i samme forhold som hidtil svarende til uazndret organisk sanunenssetning.

Udvidelse af mervzerdimassen fremkommer som en f0lge af den absolutte

mervaerdiproduktionsmetode.

Intensiv kapitalakkumulation betyder, at der akkumuleres mere konstant end

variabel kapital og, at den stigende organiske sammenszetning fcwer ti1 en stigning

i arbejdets produktivkraft. Herved billiggcwes arbejderens reproduktionsomkostnin-

ger og mervzrdiraten forgges således ved den relative mervcerdiproduktionsmetode.

Overakkumulation betyder, at for0gelsen i mervzerdiraten ikke er tilstrzekkelig ti1

at opveje stigningen i den organiske samrnerwetning. Herved falder profitraten så

meget, at de relative frisaattelser ikke opsuges af kapitalens absolutte vazkst og der

fremkornmer en absolut frissettelse af arbejdskraft og kapital.

Extensiv kapitalakkumulation genoptages når såvel den sarnfundsmzessige braklzeg-

ning af kapital har forbedret profitraten og den store reservearme har resulteret i et

tilstr&keligt fald i arbejdsl0nnen til, at det igen er blevet profitabelt at akkumulere

kapital.

Fire kritikker af teorien om akkumulationsf aserne.
Vi skal i det falgende gennemgå en r&lce kritikpunkter af ovenstående almengørelse

af en fast cyklus i den samfundsmaessige akkumulation af kapital.

Det furste kritikpunkt, der kan rejses af akkumulationsfaserne retter sig mod,

antagelsen om, at den absolutte mervaerdiproduktionsmetode kan vzere grundlaget

for en tidsmzessig afgrzenset fase i det udviklede kapitalistiske samfunds akkumula-

tion af kapital.

Antagelsen bygger i realiteten på et periodisk fravalg af den relative

mervazrdiproduktionsmetode, idet identifikationen af den extensive kapitalak-

kumulation alene er bundet op på et fravaar af tekniske zendringer og disses

billiggarelse af reproduktionsrnidlerne og den konstante kapital. Det antages altså,

at der vi1 fremkomme perioder af en sådan lzngde, at den absolutte mervaerdi-

produktionsmetode bliver den mest dorninerende for totalkapitalen som helhed.
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Eller med andre ord, at den teknologiske udvikling er gået stå (fordi arbejdskraften

er blevet så billig) i et sådant omfang, at den ikke antager en sarnfundsmcessig

betydning.

Case: Extensiv kapitalakkumulation i 50'erne
I forhold ti1 de historiske analysers påvisning af et extensivt akkumulationsmonster i
50'ernes Danmark*’ fremstår abstraktionen fra landbrugets udvikling af arbejdets
produktivkraft og dets bidrag ti1 billiggorelsen af reproduktionsmidleme, som den
sandsynlige fejl, der har givet grobund for illusioner om en empirisk påvist extensiv
akkumulationsfase. En sådan billiggorelse vi1 jo resultere i en foragelse af mervzerdiraten
og dermed en relativ merwerdiproduktion og en hertil svarende intensiv
kapitalakkumulation.

Disse antagelser har status af at vzere alment gazldende i den forstand, at de ligger til

grund for teorien om den industrielle cyklus' forlob. Uden deres almene karakter

ville realanalysen altså ikke kunne antage den extensive akkumulationsfases

regelmcessige tilbagevenden. Så er spargsmålet jo, om der er belazg for en sådan

almengarelse. Selvom det ikke kan afvises, at sådanne perioder vii kunne forekomme

peger kapitalismens fortsatte ekspansion af kapitalakkumulationen og den

organiserede inddragelse af videnskaben uncegteligt i modsat retning.

"De intervaller, hvor akkumulationen fungerer som blot en udvidelse af pro-
duktionen på det givne tekniske grundlag, bliver kortere." (Kapitalen:l.4:-
887)

Med andre ord; det er hverken historisk eftervist eller logisk sandsynliggjort, at der

fremkommer en almen sammenhazng, hvori den absolutte mervaardiproduktionsme-

tode vi1 forekomme dominerende over en larngere årraekke.

Vi skal i de efterfølgende kritikpunkter uddybe dette problem.

Det andet kritikpunkt retter sig mod antagelsen om, at der pga. en extensiv

kapitalakkumulation opstår samfundsmaessige skrankev for kapitalakkumulationen,

der betinger en overgang ti1 intensiv kapitalakkumulation.

Skrankerne for den absolutte mervwdiproduktionsmetode og dermed for den

21. Den empiriske "påvisning" af en ekstensiv kapitaI&kumuIation i 50'eme er gentaget
i utallige analyser efter Jens Brinch skrev "KapitalakkumuIation i Danmark efter 1940"
(Brinch 1976).
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extensive kapitalakkumulation er i falge Marx reservearmeens storrelse og arbejdets

fysiologiske granser. Når der ikke kan inddrages flere ledige hsender og når

intensiveringerne af arbejdsdagen ilske kan fares videre kan mervzerdien ikke

lzengere foroges på det eksisterende tekniske grundlag og derfor tvinges enkeltkapita-

lerne ti1 at udvikle arbejdets produktivkraft.

Sporgsmålet er igen kan denne rzkkef0lge i begivenhederne fremstilles alment, som

det er gjort her ?

Det, der i falge Marx kendetegner den kapitalistiske udvikling af produktions-

processen, er netop udvikhngen af arbejdets produktivkraft. Hertil udvikles

kooperationen af de mange arbejdere, kombinationen af arbejdet og inddragelsen af

videnskaben. Sagt på en anden måde, der behoves ingen samfundsmzssige skranker for

den absolutte merwerdiproduktionsmetode for at udvikle den relative. De forskellige

naturmoessige betingelser, som de enkelte brancher er underlagt, samt udviklingen

i erkendelsen og kontrollen over disse, betinger af sig selv en uensartethed, mht. de

metoder den enkelte kapitalist bringer i anvendelse. Herrned er det ikke sagt, at det

er tilfzeldigt hvilken profitproduktionsmetode, der bringes i anvendelse, men alene,

at den ikke n&vendigvis skal smettes i relation til en saerlig skranke for samfundsmzes-

sig akkumulationsfase.

Det tredje kritikpunkt retter sig mod udsagnet: at overakkumulationskrisen

efterfelges af en extensiv kapitalakkumulationsfase. Marx formulerer en forklaring

på, hvorfor der under kapitalismen til stadighed vil fremkomrne kriser, som falge af

profitratens indre modsigelser, men, at der skulle fremkomme en extensiv

akkumulationsfase efter kriserne antydes end ikke, tvaertimod fremfores i diskussio-

nen af profitrate faldets indre årsag - den generelle akkumulationslov - at:

"..selv om akkumulationens fremskridt formindsker den variable kapitals relative s&relse,
udelukker dette på ingen måde, ut der sker en stigning i den variable kapitals absolutte
st0rrelse." (Kapitalen:l.4:879)

Der er folgelig intet til hinder for, at den samlede vcerdimasse udvides ved indtag af

den frisatte arbejdskraft på et nyt teknisk grundlag - altså, at vaeksten i varrdimassen

netop fremkommer pga. udviklingen af arbejdets produktivkraft i nogle brancher.

Der er derfor ingen hindringer for, at kapitalen ti1 stadighed reproduceres i forlobet



92

intensiv akkumulation - overakkumulation - intensiv akkumulation -osv. Sådan som

det er fremstillet hos Marx.(Kapitalen:3.2.Kap.15)

Den fjerde kritik, som kan rejses af akkumulationsfaserne er, om de mange

enkeltkapitalers bidrag peger i mange forskellige retninger eller som det forudszettes,

at der tiI enhver tid fremkornt-ner dominerende tendenser, der på afgorende vis

ensliggorer produktionsbetingelserne og derfor kan sammenfattes i begrebet

akkumulationsfasez.

Det er i sidste ende et sporgsmål om, hvor mange enkeltkapitaler, der ikke laxtgere

kan forsvette med de hidtidige ekonomiseringsformer, når det okonomiske/stoflige

grundlag herfor ikke laengere er tilstede. 1 hvilket omfang denne tendens slår

igennem samfundsmcessigt, dvs, med hvilken udbredelse og med hvilken styrke

konkurrencegrundlaget cendres for de mange producenter er en historisk kvantitativ

problemstilling, der ikke kan udledes af de almene begreber. Det ville nemlig

forudssette, at alle produktionsbetingelser var bestemt af vaardiloven. Med Marx' ord:

"Betragter vi den samjixndsmzssige totalkaphl, @mkalder dens akkumulationsbevzgelse
snart periodiske skift, snart fordeler bevzgelsens momenter sig samtidigt over de
forskellige produktionss$wer."(Kapitalen:l.4:887)

Marx fremstiller altså ikke alment gzeldende forhold for totalkapitalens faktiske

bevct-gelse. Derimod frernhaeves tilstedevaerelsen af mange samtidige retninger i

akkumulationsbevaagelsen.

Det forekorrmer således ikke muligt at anvise alment gyldige forklaringer på, hvorfor

der ti1 enhver tid skulle gennemsaettes så dominerende tendenser på et samfunds-

moessigt plan, at det i enhver produktionsanalyse bliver bingende wdvendigt at

inddrage akkumulationsf asen som forklaringsramme. Derimod kan der uden

problemer argumenteres for, at akkumulationsfasen under saxlige afgraensede

historiske omstrendigheder udgor en mulig generalisering. Om denne så er analytisk

brugbar er dog mere end tvivlsomt, men det vender vi tilbage ti1 i diskussionen af

22. Dette er ikke en kritik af den logisk-deduktive anvendelse af akkumulationsteoremet,
hvorved det samfundsmcessige faxtornen påtrykkes den individuelle kapital. En sådan
kritik diskuteres senere under analysen af "fremstillingsprocessen". Det er således alene
en kritik af aklsmulationsfasen, som et samfundsmaessigt fzenomen, altså af om
kapitalakkumulationen rent faktisk afstedkommer de entydige strukturer, som
akkumulationsfaseteoremet antager.
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realanalysens fremstillingsproces.

Det er i ovrigt bemcerkelsesvaerdigt, at Marx ikke selv formulerer akkumulations-

faseteoremet i forbindelse med behandlingen af udviklingen i profitratens indre

modsigelser, men at de bemzerkninger, der overhovedet anfores i den retning alene

formuleres under diskussionen af den generelle akkumulations lov. Dvs for

cirkulationen og konkurrenten inddrages i fremstillingen. Hermed skal der ikke

argumenteres for en bedre udlcegning af "teksten", men derimod tjener Marx-

referenten det formål at rejse et sammenfattende kritikpunkt overfor de eksemplariske

realanalyser: Realanalysens akkumulationsfaseteoreme implicerer den problematiske

antagelse, at merwerdiproduktionsmetoderne afstedkommer en logisk forudsigelig

periodisering eller faseopdeling af de samfundsmwsigt dominerende

akkumulationsf ormer.

Hvordan fremstilles da forholdet mellem de indre absolutte love og profitformen -

eller i marxeksegesens terminologi: Forholdet mellem bind 1 og bind 3 ?

De ovenstående kritikpunkter indicerer, at en sådan fremstilling afsporer forståelsen

af dialektikken mellem mervzerdiproduktionsmetoderne forstået som indre love og

de stoflige og sociale former vaerdiproduktionen gennemlober. Problemet mellem

logikkens status og den konkrete historie formuleres tydeligst af realanalysen selv -

omend i en kritik af kapitallogikken (det er jo som bekendt lettest at se egne fejl hos

andre):

"..det er imidlertid ikke muligt udfia den nu fuldt gyldige vzrdilov logisk at fastslå,
hvilken [mervzrdiproduktions]form deu er fiemherskende eller deres indenbyrdes rzkke@l-
ge."(Andreassen 8Oa,20).

I denne kritik af rent logiske forsag på at deducere sig frem ti1 en periodisering

fremhaaves det urnulige i at fastlzegge rzkkef0lgen på forhånd. 1 mange realanalyser,

antages derimod implicit en almengorelse af den periodisering, der forste gang blev

fremstillet i "Kapitalakkumulationen i Danmark efter 2. verdenskrig" (Brinch 76).

Fejlen kan urtidlertid ikke kun tilskrives epigonernes fejltagelser. Marx tilbyder sig

med flere muligheder for at hente inspiration ti1 aprioriske fastsnattelser af den in-

dustrielle cyklus' forlob:
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"Det forholder sig sådan med den industrielle cyklus, at når den fxste impuls er givet,
må <min fremhzvelse> det samme kredsbb periodisk reproducere sig selv. I afipzndings-
tilstanden falder produktionen ti1 under det niveau, som &n nåede i forrige cyklus og som
den tekniske basis nu er lagt for...." (Kapitalen:3.3:643)

Dette citat stammer fra Kapitalens 3. bind, hvor Marx er i gang med at ophacve endnu

en abstraktion ved at genindfore differentieringen mellem virkelig produktiv kapital

og pengekapital. Der er tale om en forholdsvis konkret betragtning, som inddrager

kredittens indvirkning på den industrielle cyklus. Der er således ikke, som i

profitratediskussionen, tale om en fremstilling af en almen dynamik eller tendens,

men om en urniddelbar iagttagelse af den industrielle cyklus i midten af 1800 tallet.

Engels foler sig da også nodsaget ti1 at kommentere udsagnet i en note. Heri

konstaterer han, at cyklussen har aendret karakter i slutning af 1800 tallet, hvorefter

han paradoksalt nok overbyder Marx som generalist og prognosemager "..hvert

element, som soger at imodegå en gentagelse af de gamle kriser, [rummer] kimen ti1

en langt voldsommere fremtidig krise i sig."(Ibid)

Kernen i denne marxkritik kan sammenfattes deri, at de logisk-historiske sammen-

haenge som Marx fremstiller - i denne forbindelse i forholdet mellem begreberne

kredit og de love, der gazlder for den industrielle kapitals akkumulation - kommer

i fremstillingen af den industrielle cyklus til at optraede som en forudbestemmelse af

den historiske udvikling. Der fremkommer altså forsag på rent logisk at slutte sig ti1

historiens gang ud fra almene sammenhaenge - fx. til niveauer for produktionens

omfang. Dette er, som fremh=vet mange gange i det forrige kapitel i modsaetning ti1

lovenes dialektiske struktur. Den dobbelte udvanding vi1 således betyde, at historiens

konkrete gang vil bestemmes af forhold, der ikke kan behandles alment. Skal der til-

vejebringes udsagn om virkeligheden, kan man altså ikke komme uden om at

undersege den i dens konkrete former. Den marxske teoris forte er dens fremstilling

af en metode ti1 en sådan analyse. Det, som vi diskuterer her, er om også hans

okonorniske love - altså Kapitalens ontologiske udsagn - kan fungere som en

vejledning for de konkrete analyser og i givet fald hvordan.

Som anfart for, er det netop realanalysens fortjeneste at vzere opmcerksom på det

logisk-deduktive problem og kritiserer dets forekomst i kapitallogikken. Irnidlertid

er det i analytisk praksis ikke så let at slippe af med de ontologiske forudbe-

stemmelser, som i de mere programmatiske og metodeorienterede sammenhaenge.

Folgende eksempel fra den realanalytiske kriseteori illustrerer dette problem.
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Case: Kriseteori
Indenfor marximediskussionen spiller kriseforklaringer en ganske central rolle. Det er
ofte muligt at placere de forskellige kriseforklaringeme i forhold ti1 hinanden ud fra det
abstraktionsniveau, hvor krisen forklares. Realanalysen placerer traditionelt forklarirrgen
på et relativt hojt abstrationsniveau. Det er således karakteristisk for realanalystraditio-
nen, at - i den oftest citerede analyse af krisegenremslaget dens fremtr=delser og
årsager - mevnes olieprisstigningeme end ikke (Andreassen 79,172-186). Det er derfor
et relevant sporgsmål, om realanalysen overhovedet kan stille krisen på sit speciftie
begreb, når så vazsentlige samfundsmassige zendringer i produktionsbetingelseme end
ikke indreflekteres. Det er der to grunde til, at den pågzldende realanalyse ikke kan:

1. For det forste forer abstraktionen fra verdensmarkedet til, at olieprisstigningemes
indvirknmg på konjunkturforlobet ikke registreres. Hverken deres direkte indvirkning
på kostprisen eller den indirekte indvirkning via de indskra&ninger i verdenshand-
len, der var den urniddelbare falge.

2. For det andet forer generaliseringen ud fra den industrielle kapitals udvikling ti1 en
manglende refleksion over den måde kapitalens reproduktion forlober på gemrem de
sociale former metamorfosen antager. Med andre ord forer diskussionen af akknmu-
lationsfasen ti1 en alt for almen betragtning over krisens udviklingsforlob. (op. -
cit.sl78ff)

Denne kritik skal ikke betragtes som et forsag på at forklare krisen ud fra oliepristig-
ningeme. Den forklaring som derimod burde fremstilles var, hvordan oliepristigningen
indvirkede på udviklingen i profitratelovens indre modsigelser. Herved var der nemlig
åbnet op for, at udefra kommende faktorer - altså produktionsbetingelser, der på ingen
måde eller kurr i mindre omfang er bestemt af totalkapitalens akkumulation inddrages i
krisens specifikke begreb. Netop de specifikke produktionsbetingelser, som fx. udsving
i produktionens naturgrundlag, spring i den tekniske viden, politiske indgreb for nu at
nawne forhold, der kan antage samfundsmossige dimensioner, ja netop disse forhold
hverken kan eller skal, der abstraheres fra såfremt krisen skal fremstilles ud fra sit
specifikke begreb. Når det ikke er gjort kan det kun skyldes, at det ikke er krisens
specifikke begreb, der onskes fremstillet, men derimod dens generelle indre struktur.
Hermed fungerer realanalysen eksemplarisk - overfladef%nomeneme afd&kes og der
szettes empiri på begrebeme. Realanalyseprogrammet udvikles for så vidt progressivt og
i overensstemmelse med sin på det tidspunkt dominerende kapitalismekritiske erkendel-
sesinteresse, men med de eksemplariske analyser åbenbare begrznsninger.

Opsummering på del 1: Opsporing
af et begreb for de samfundsmaessige produktionsbetingelser
Hypotesedannelsen foregår indenfor en erkendelsesinteresse, der soger at skabe en

levende marxisme ved at forbinde de marxske love for kapitalens akkumulation med

den iagttagelige udvikling. Der lazgges isazr afstand ti1 den rent filosofiske lzesning

af Marx ved teoretisk at udvikle og empirisk at efterspore den danske totalkapitals

akkumulationsfaser, som det sammenfattende begreb for de samfundsma3ssigt

formidlede produktionsbetingelser.
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Abstraktionerne udformes m.h.p., at de senere skal muliggore en sammenfatning af

udviklingen i danske totalkapitals akkumulationsfaser. 1 praksis betyder det

abstraktioner fra verdensmarkedet, fra statslig omfordeling af mervzerdimassen, fra

den resterende mervzrdis deling i driftsherreprofitter, handelsprofitter og finansielle

profitter, samt en generalisering ud fra den industrielle kapital betragtet som en

helhed. Dette resulterer i en meget abstrakt og generel betragtningsmåde, men da det

netop er formålet med forskningsprocessen "..at fremstille den kapitalistiske

produktionsmådes indre organisation, så at sige dens ideale gennemsnit. "(Kapita-

len:3.4:1070) er abstraktionerne i overensstemmelse med det intenderede.

Sammenfatningen i akkurnulationsformsbegrebet er problematisk, men nodvendigt

for den eksemplariske realanslyse. Det er nodvendigt fordi totalkapitalplanet er det

abstraktionsniveau, hvor de indre love er mindst utilgaengelige. Den er problematisk

fordi den med tesen om den tilbagevendende extensive akkumulationsfase antager,

at der samfundsmoessigt akkumuleres kapital, uden en forbedring af denne kapitals

tekniske sammerwetning.

Begrebslogikken har en rzekke nedarvede forkortninger fra Brinchs analyse? . For

det forste antages der en fast rzekkefolge i akkumulationsfaserne, der ikke er teoretisk

belaeg for, fordi den fejlagtigt transformerer forholdet mellem den absolutte

mervcerdiproduktionsmetode og den relative mervaardiproduktionsmetode til

tidsmcessige forskydninger mellem akkumulationsfaser for totalkapitalen.

Argumentationen for, at den extensive kapitalakkumulation qua den absolutte

mervazrdiproduktionsmådes dominans alment set frembringer sine egne skranker

og deufor afloses af en intensiv akkumulationsfase, mangler netop inddragelsen af det

historisk konkrete som den udlosende faktor. Man kan altså ikke på forhånd vide,

om der frembringes radikale inventioner, institutionelle forandringer, demografiske

zendringer, krig eller andre samfundsmazssige begivenheder, der giver den ene

mervaerdiproduktionsmåde bedre betingelser end den anden. Med andre ord,

metafysikken stikker sit hoved frem og man kan ti1 tider komme i tvivl, om

akkumulationsfasen er et specifikt historisk begreb, der sammenfatter de mange

transaktioner - eller det udgor et selvstzendigt vzesen - en dcemon, der med sin egen

overvirkelige udviklingslogik determinerer fremtraedelserne.

23. Jens Brinch 1976: Kapitalakkumulationen i Danmark efter 1940.
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Samlet set for hele forskningsprocessen kan vi derfor opsummere, at teorierne

udvikles progressivt ved, at der abstraheres fra de historie-specifikke forhold, på en

sådan måde, at de indre love fremstår, som den regulerende bevaagelse. Hermed

opnås for så vidt det enskede, nernlig at sarnmenfatte udviklingen i de begreber, der

fremstiller de urniddelbare iagttagelser i en sarnmenhazngende bevzegelse bestemt

af kapitalens logik. De indre logiske og logisk-historiske problemer, der er blevet

fremhazvet i kritilsken af akkumulationsfaseteoremet viser, at de eksemplariske

analyser dog kun er nået halvvejen i opgoret med metafysikken i marxismen. Men

dog halvvejen.

Den diskussion, som rejses i kritikken af kriseteorien, kan også formuleres mere

generelt for realanalysen: På hvilket abstraktionsniveau skal begrebet sammenfattes,

således at begrebsliggorelsen fremmer behandlingen af den konkrete problemstilling

I forbindelse med 70'ernes kriseteoretiske diskussioner var der såvel generelle

politiske som mere teoriprogrammatiske interesser i at fore kriseforklaringen tilbage

ti1 noget fundamentalt og iboende ved kapitalismen som sådan. Dette standpunkt

fungerede som en systemkritisk modpol til diverse regeringers politiske forsag på

at forklare krisen med b1.a. for hoje lonninger. Der var således et direkte sammenfald

mellem på den ene side en omfattende samfundsekonomisk og politisk debat, der

aktualiseredes af krisens fremkornst, uddybning og kriselosningsstrategierne og på

den anden side, det realanalytiske programs eksemplariske videnskabsideal og

erkendelsesinteresse, der var kendetegnet ved at afvise enhver form for teoridan-

nelse, der bygger på generaliseringer ud fra de blotte fremtraedelser.

Den eksemplariske realanalyse kunne indenfor kriseteoridiskussionerne forene

udviklingen af sit videnskabelige program med en ny belysningen af konkrete

samfundsmcessige problemer. 1 den forstand levede de eksemplariske realanalyser

op ti1 Lakatos’ succeskriterie for et forskningsprogram, nemlig at udvikle og behandle

nye problemområder.

Vi skal i det folgende afsnit vise, hvordan den eksemplificerende realanalyse

anvender forskningsprocessens resultat - akkumulationsfaseteoremet, som

udgangspunkt for en illustration og eksemplificering af, hvordan de indre love virker

formgivende i den enkelte produktion.
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Del 2: Formidling
af et begreb for de samfundsmaessige produktionsbetingelser.
I den "eksemplariske" analysetradition indenfor realanalysen, har kurasjeartiklen

"Udviklingen på Helsinger Vcerft" en markant position. Her udspaendes analysen ti1

det yderste i et spaendende og ambitiost forsag på at fremstille en sammenhzengende

begrebsmaessig og analytisk struktur mellem totalkapital og enkeltkapital, mellem

vaerdi og pris mellem profitproduktionsmetoderne og deres specifikke stoflige og

okonomiske former.

Det eksemplariske består i, at vise at enkeltkapitalemes teknologiske og okonomiske

udvikling kun kan forstås via inddragelse af totalkapitalens akkumulation som

"rammes&ter" for enkeltkapitalen. Herved fremstår enkeltkapitalen som et eksempel

i totalkapitalens bevaegelse, idet totalkapitalen forstås som de mange kapitaler - eller

udtrykt med artiklens egne ord: "..at vise kapitalismens konkrete virkemåder og

konsekvenser med udgangspunkt i et enkelt vcerft." (~100). Denne intention er meget

vigtig at holde sig for oje ved lassningen af artiklen.

For at kunne indfri denne - den eksemplariske realanalysens - måls&ning,

formulerer artiklen realanalysens teoretiske udgangspunkt - dens hårde kerne - samt

realanalysens grundlzeggende heuristik i folgende punkter:

• Nodvendigheden af at inddrage totalkapitalens bevaagelse for at forstå den

teknologiske udvikling i en enkelt produktion,

• Formidling af forholdet mellem totalkapital og enkeltkapital

Nadvendigheden af at inddrage totalkapitalens bevzegelse for at
forstå den teknologiske udvikling i en enkelt produktion
Som udgangspunkt er man nodt ti1 at gå bagom den gazngse apfattelse afvzrftskrisen

(lonningeme er for store, markedet er for lille) og fremstille dens viuk&ge årsager. For

at klarlaagge de virkelige årsager må den almene kapif&stiske Icrise fremstilles. Dette

skyldes, ",.at de fremherskende proBiproduktionsmetoder ikke er bestemt af vilkårlige dis-

positioner hos enkeltkapitalerne, men af de skranker, som totalkapitalen setter for kapitalis-

meudviklingen." (slOl). Analysen af den enkelte virksomhed tager således udgangs-

punkt i, at totalkapitalens udvikling allerede er fremstillet. Vi har i forrige afsnit set

de vcesentlige momenter i denne analyse. Men, hvad er det for nogle forhold, der i
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falge realanalysen ger, at forklaringen af de virkelige årsager bag vcerftets

teknologiske udvikling ikke blot kan henfares til virksomhedens dispositioner, men

ger det tvingende rwdvendigt, at inddrage totalkapitalens akkumulationsbevzegelse ?

Pointen er, at akkumulationsbevcegelsen overfor enkeltkapitalerne optreder som

strukturelle aflejringer, som produktionsbetingelser og i form af bestemte produk-

tionspriser og mangel på eller rigelighed af arbejdskraft fjerner vilkårligheden fra

enkeltkapitalens valg af profitproduktionsmetode. Det er derfor utilstrzekkeligt at

henvise til virksomhedens konkrete beslutninger, da de ud fra denne betragtning blot

er fornuftige reaktioner på den samfundsmoessige bevaegelse, der fremkalder

produktionsbetingelserne.

Formidling
På hvilken måde sa&er totalkapitalen ramrneme for enkeltkapitalernes dispositioner

- eller hvordan fremstilles enkeltkapitalens teknologiske og okonomiske udvikling

på baggrund af begrebet for den sarnfundsmarssige udvikling? Der gives en raakke

anvisning på, hvordan forholdet mellem totalkapital og enkeltkapital skal forstås og

analyseres. Forst angives det generelt og derefter i den konkrete analyse:

"Denne problemstilling, skal i forste omgang behandles generelt for ut prsecisere, ut
enkeltkapitalisten ikke vilkårligt vzlger okonomiseuingsformerne, og ut det, som
umiddelbart fremstår som et enkeltkapitalistisk valg, blot er et bedragerisk udtyk for den
kapitalistiske produktionsmådes systemtvang.

De okonomiserinaformer, som den enkelte kapitalist på et givet tidspunkt buinger i
anvendelse er dels bestemt af den kapitalistiske udviklingsgrad og dels bestemt af
skrankerne for det forhåndenvzrende akkumulationsmenster(extensiv, intensiv,
over akkumulation/krise)." (~102)

Det er afgorende for fortolkningen af dette citat, at artiklens saxlige eksemplariske

sigte holdes for 0je. Det er på den baggrund evident, at når analysen af Helsinger

Vazrft skal tjene som belysning af det kapitalistiske samfunds funktionsmåde som

sådan, må der rwdvendigvis anlzegges et samfundsmzssigt perspektiv på vaarftet.

Dette perspektiv er enkeltkapitalen. Enkeltkapitalemes valg af ekonomiseringsf orm

kan altså ikke vcere individuelt bestemt, hvis de skal illustrere alment gaeldende

samfundsmoessige forhold. Dette perspektiv er således fastsat på forhånd af den

"eksemplariske" realanalysetraditionens erkendelsesmaassige intentioner. De behover

derfor ikke vaere alment gzeldende for enhver fremstilling af en vilkårlig virksom-
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heds produktionsbetingelser. Det, der i citatet begrebsligt fremstår som en almen

realitet - noget virkeligt - vedr. forholdet mellem totalkapital og enkeltkapital mellem

generel lovmaassighed og specifik ageren, er altså et resultat af analysens perspektiv

og ikke et resultat af en realanalytisk forskning - en begrebsliggorelse af den specipkke

historie. Det der derfor soges eftervist i artiklen er, at Helsinger Vaerft med hensyn

ti1 kapitalanvendelse og teknologisk forandring, har udviklet sig som man kunne

forvente ud fra de rammer den samfundsmaessige kapitalakkumulation har

udstukket, men givet dette saxlige eksemplariske analyseperspektiv.

I andre tekster fremhwes det således, at der icke kan antages en direkte sammenheng

mellem totalkapitalens akkumulationsf aser og enkeltkapitalemes udvikling.

"Mellem totalkapitalens akkumulationsm0nster (svarende ti1 de tre faser) og enkelt-
kapitalernes projtproduktionsmetoder er der ingen direkte sammenhzng. Eksempel: et
intensivt akkumulationsmernster betyder, ut der samfirndsmzssigt akkumuleres mere
konstant kapital end variable kapital. Det betyder ikke, ut det ikke kan forholde sig
omvendt for en bestemt enkeltkapital. (det kan naturligvis ikke forholde sig omvendt for
alle enkeltkapitaler). "(Kjzr 79a:98).

Med baggrund i de to sidste citater må man sporge; Hvordan kan den eksemplariske

realanalyse i den konkrete opgave holde sig på det rette spor mellem systembang og

ingen direkte sammenkzng ? Hvilke anvisninger gives der ?

Vender vi tilbage til artiklen kan vi formulerer sporgsmålene i en konkret sammen-

hceng: - Hvordan finder ledelsen på Helsinger var& frem til de investeringer mv.,

der er optimale i fht. de rammer totalkapitalen saetter for vzerftet ?

På dette sporgsmål svarer realanalysen således:

"..i sine dr$&alkulerforholder enkeltkapitalisten sig ikke direkte ti1 de samfundsmzssige
projtproduktionsbetingelser. Hans forhold ti1 andre enkeltkapitaler er formidlet over
konkuwencen. Og hans forhold ti1 totalkapitalens bevzgelser er formidlet i form af priser
på de varer, som kobes ind ti1 produktionen (prisen på arbejdskraft, driftsmidler, råsto&,
m.v.)"(Kjzer79a:ZOI).

Den centrale procedure til fremstillingen af sammenhaangen mellem de i forsknings-

processen opsporede begreber og den urniddelbare realitet hedder formding. Hvad

indebaerer denne procedure for fremstillingsprocessen ?

Ja - for det forste indebcerer det i falge realanalysen, at der ikke kan etableres nogle
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deduktive procedure mellem de abstrakte vwdiformsbegreber og de urniddelbare

priser på produktionsfaktoren. Dette skyldes, at netop konkurrenten får vaerdi og

pris ti1 storrelsesmaassigt at falde fra hinanden.

Vi kan derfor ikke fortszette analysen af mervcerdiproduktionsmetodeme på branche-

og enkeltkapitalniveauet, men må for et ojeblik vende perspektivet for at vise,

hvordan de samfundsmcessigt regulerede produktionsbetingelser tager sig ud fia den

enkelte kapitalists synsvinkel.

Realanalysen udvikler derfor nogle ganske saarlige "driftsekonomiske" kategorier,

der indreflekterer enkeltkapitalens reaktioner på de samfundsmcessige pro-

duktionsbetingelser. Udgangspunktet for disse kategorier er det almene kapitalbeg-

rebs 2 elementer: Variabel kapital(v) og konstant kapital(c), hvor den konstante

kapital igen deles i en fast og en flydende del henholdsvis cti og cflYd, således at der

i alt arbejdes med 3 kapitalelementer. Med disse kapitalelementer som genstand

udfoldes et okonomiseringsformsbegreb, der systematisk fremstiller enkelt-

kapitalernes kostprisreduktioner som okonomiseringer ved kob og anvendelse af en

af de tre kapitalelementer.

"En virksomheds ekonomiseringsform er de metoder, der tages i anvendelse for ut reducere
varens kostpris med det formål ut fornge sin andel af den samfundsmazssige projt-
masse.” (Andreassen 1985.230)

Den ellers private driftsekonomi kan nu vha. okonomiseringsformerne opdeles ud

fra deres effekt på totalkapitalens mervserdiproduktion. 0konomiseres der fx. med

den variable kapital ved anlaag af CD, opnås en udvikling af arbejdets produktivkraft,

der samfundsmaessigt kan resulterer i en reduktion af arbejdskraftens

reproduktionsomkostninger og derved bidrage til totalkapitalens relative merwerdi-

produktion. 0konomiseringsformsbegrebet erstatter hermed driftsekonomiens

private anskuelse af virksomhedens ekonomistruktur, med den scerlige Marx'ske

sarnfundsmaessige og produktionsorienterede betragtningsmåde. Det private hos den

enkelte kapitalist betragtes ud fra dets samfundsmzssige betydning.

I okonomiseringsformsbegrebet foretages altså en abstraktion fra de af privatokono-

miens aspekter, der i den samfundsmcessige og produktionsorienterede sarnrnen-

haeng er uinteressante. Det drejer sig om abstraktioner fra realiseringsbetingelserne,

herunder produktets tilpasning til aftagerbehov, fra produktionens likviditetsmaessi-



102

ge forudsaetninger og virkninger, fra virksomhedens solvens, fra kapitalens deling -

og dermed også profittens - i driftsherrekapital og finansielkapital og i forlangelse

heraf produktionens oprindelige og fortsatte finansiering. Disse abstraktioner ligger

helt på linie med de abstraktioner, der i forskningsprocessen blev foretaget for at

kunne opspore begrebet for samfundsmoessigt satte produktionsbetingelser.

Vi har nu fremstillet realanalysens samfundsmaessige perspektiv på enkeltkapi-

talernes okonorniske struktur og kan derfor vende tilbage ti1 problemstillingen og

skzerpe dens formulering: Hvordan forn-tidles sarnmenhaengen mellem

akkumulationfasens sarnfundsmazssige produktionsbetingelser og enkeltkapitalernes

ekonomiseringsformer ?

Svaret er i forste omgang: Den for citerede variation i priserne på anskaffelsen af

kapitalelementerne regulerer deres indbyrdes forhold. Dette svar er helt på linie med

den neoklassiske ekonomis ahistoriske faktorsubstitutionsbetragtning. Derimod

overskrider realanalysen de fleste okonomiske teorier med teorien om, at en specifik

samfundsmaessig akkumulationsfase - altså en afgraenset historiske periode -

modsvares af en specifik teknologisk forandringsproces. Hvor den teknologiske

udvikling i den neoklassiske ekonomi eksternaliseres, finder vi i realanalysen en

teori om kapitalakkumulationen, der bestemmer den teknologiske udviklings

karakter ud fra dens kostprisreducerende effekt - altså ud fra hvilke kapitalelementer,

der okonomiseres med og hvordan ekonomiseringen fremkomrner, som enten

udvikling af arbejdets produktivkraft, intensivering af arbejdet, råvarebesparelser

mv.

"Den extensive akkumulationsform setter rammerne for enkeltkapitalernes p~ojtpro-
duktionsmetoder eller rammerne for enkeltkapitalistisk set anvendbave 0konomisetings-
former for teks. Helsingør Vz@; men den extensive akkumulationsform angiver ikke det
eksakte indhold."(slog)

Hermed markeres grsensen mellem rammeme, der på enkeltkapitalniveau kan

bestemmes samfundsmcessigt og det eksakte indhoid, som ikke er omfattet af det

samfundsnxessige perspektiv, idet det eksakte indhold netop adskiller de individuel-

le produktioner fra hinanden. 1 relation ti1 det forrige citat er det altså et sporgsmål

om udstr&ningen af det "generelle" - af det der skal eksemplif iceres. Og nu kommer

så det sidste og afgorende citat - som illustrerer, hvad der egentlig menes med

ranmzerne.
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"Sp0rgsmålet er så: Kunne Helsingzw Vzyft under den extensive akkumulationsfase ikke
foretage en kostprisreduktion ved at udvikle arbejdets produktivkraf. En udvikling i
arbejdets produktivkya$ ville f0re ti1 en reduktion af den mznga? arbejde, der opsuges pr.
produkt, og det ville fsre ti1 en ekstraprojit, som ville 10se problememe med de stigende
10nninger. Det afgørende er, om en sådan ekstraprofit er tilstrzkkelig stor ti1 at ophe
virkningeme afstigningen i den organiske sammensztning, som en produktivkraftud-
vikling ville med@re. Udviklingen viser, at det ikke er tilfLeldet... .Årsagen hertil er, at de
samfindsmzssige betingelser for udviklingen af arbejdets produktivkraft ikke er ti1 stede
(Nate 12:De samfundsmzssige betingelser vi1 foreligge, når mangel på arbejdskraft
og prisen på arbejdskraften giver den enkelte kapitalist et ekonomisk motiv. For
en fortløbende udvikling af arbejdets produktivkraft er det imidlertid ikke til-
strazkkeligt, at disse betingelser foreligger for én enkelt kapital; det
forudsaztter derimod, at produktivkraftudviklingen finder sted i samfundsmazssig
målestok, furst da forgylder kapitalen sig selv gennem billigg0relsen af (vzrdi-

faldet i) den konstante kapitals elementer og den variable kapital). Det er i den

forstand, at den extensive akkumulationsform setter rammeme for enkeltkapitalernes
profitproduktionsmefoder. "(S1 09)

Forholdet mellem de samfundsmaassigt bestemte rammer og det eksakte indhold i

udvikling af profitproduktionsmetoderne formidles således af manglen på

arbejdskraft, produktionsfaktorpriserne og det deraf bestemte okonomiske motiv for

den enkelte kapitalist. Der angives tiZsyneZa&n& en kausal sammenhaang mellem den

på totalkapital niveau fremstillede akkumulationsfase og udviklingen i arbejdets pro-

duktivkraft på virksomhedsniveau. "..Årsagen <min fremhawning> [ti1 den

manglende produktivkraftudvikling på vserftet] er, at de sam.ndsmcessige betingelser

ikke er Hstede." Rent syntaktisk er "argumentet" for, at der er tale om en

årsagssammenhceng, at udviklingen viser det. Omend noten ger rede for det logiske

i, at enkeltkapitalerne er afhcengige af hinandens produktivkraftudvikling, på en

sådan måde at de ikke alene har individuel- men en faelles fordel af produktivkraf-

tudviklingen, så må det konstateres, at der af gode grunde ikke kan argumenteres ud

fra almene forhold for, at det specifikke vcerft ikke kunne have valgt en anden

profitproduktionsmetode. At netop dette vzerft jf. artiklen har akkumuleret ekstensivt

og dermed udgor en velvalgt illustration af forholdet mellem det samfundsmwsige

og det typiske for enkeltkapitalen u d e l t i e r jo ikke, at et mindretal af andre enkelt-

kapitaler har opnået ekstraprofitter som falge af produktivkraftudvikling.

Forholdet mellem rammer og eksakt indhold er således ikke alene et forhold mellem det

samfundsmcessige og den enkelte produktion, men må også soges forstået mere

filosofisk i forholdet mellem det almene, det generelle, det specifikke og det konkrete:

• Def almene angiver i realanalysen, hvad der historisk er logisk muligt at begribe

om det samfundsmazssige i en konkret sammenhzeng (fx. kapitalbegrebet som

sådan).
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• Def specifikke angiver, en forekomst af det almene, altså det vaesentlige i en konkret

samrnenhzeng (fx. når Helsingor Vazrft betragtes som enkeltkapital). Det specifikke

henviser således til det almene som en egenskab ved det konkrete (fx. kapitalens

egenskab valoriseringtvang, som ger at Helsingor Vaerft ikke betragtes som en

virksomhed, men en enkeltkapital). På samme måde henviser det almene til det

specifikke tilfaelde for at illustrere egenskaben valoriseringstvang.

• Det genereZIe samfirndsmzssige angiver fx. de samfundsmoessige akkumulations-

bevzegelser og de generelle rammer, som settes for de specifikke enkeltkapitaler.

Enkeltkapifa~eeme generelt eller de typiske enkeltkapitaler producerer nodvendigvis

profit i overensstemmelse med akkumulationsbevaegelsernez4, men den specifikke

enkeltkapital står ikke overfor en profitproduktionsmetode, der nodvendigvis må

anvendes. Forholdet mellem samfundsmaessig akkumulationsbevaegelse og den

enkelte kapital vedrorer ikke sporgsmålet om det eksakte indhoZd, men alene

forholdet mellem en generalisering og et individ.

• Det konkrete angiver, det eksakte indhold, der kan iagttages i det enkelte tilfselde, det

der rummer, men ikke urniddelbart henviser ti1 noget alment samfundsmaessigt.

De for vzerftet vitale strategiske og taktiske sporgsmål om, hvad der konkref må

gores, for at overleve i konkurrenten, er private driftsekonomisk sporgsmål, der

ligger uden for realanalysens vsesentlige samfundsmzssige perspektiv og be-

grebsverden. Hvorimod besvarelsen af det historiske sporgsmål om, hvilke

specifikke profitproduktionsmetoder vaerftet anvendte under de givne akkumula-

tionsbetingelser, formidler et alment perspektiv på virksomhedens driftsokonomi-

ske valg.

Et er derfor at påpege, at der nodvendigvis må vaere en relation mellem de

samfundsmcessigt formidlede produktionsbetingelser og udviklingen i en specifik

produktion, noget ganske andet er at fremstille denne formidlingsrelations specifikke

mekanisme. Der bor således skelnes skarpere mellem på den ene side at illustrere et

logisk muligt og endda gennemsnifiigt fouoenteligt forhold mellem de samfundsmaessige

betingelser og vazrftets profitproduktionsmetoder og på den anden side

fremstillingen af den tvangsmekanisme, der ger det mdvendigt for vzerftet at

producere i overensstemmelse med de generelle gennemsnitlige profitproduktions-

betingelser.

24. Jf. den tidligere fremførte kritik kan denne akkumulationsbevzegeIse vaxe meget
heterogen, hvor for sådanne generaliseringer i praksis ofte vii vrere problematisk.
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Forklaringen på udviklingen i arbejdets produktivkraft reduceres til alene at vsere

samfundsmaessigt bestemt. Derved ses der bort fra variationen i de specifikke pro-

duktionsbetingelser for enkeltkapitalerne, fx. i form af forskelligt tempo i

innovationsprocessen indenfor forskellige brancher og mellem enkeltkapitalerne

indenfor branthen. Det fundamentale metodiske problem består i, om man

overhovedet kan og skal forsege at arbejde med en kausal sammenhseng mellem det

samfundsmcessige niveau i analysen og virksomhedsniveauet. For den eksemplariske

realanalyse var det et sporgsmål om at overskride de gaengse okonomiske

forklaringer og udfolde vcerdilovens betragtningsmåder på enkeltkapitalens

udvikling - altså at illustrere, at også udviklingen i de mindste okonomiske enheder

kunne forstås ud fra kapitalismens iboende lovmcessigheder. Artiklen viste et

forventet sandsynligt sammenfald mellem sammenfatningen af den samfunds-

mcessige udvikling i en akkumulationsfase og en enkeltkapitals profitproduktions-

metoder. Hermed lykkedes det for realanalysen at skabe den centrale erkendel-

semaassige pointe, nemlig at forbinde de almene begreber med udvikhngen i en

konkret produktion. Derimod blev de generelle metodiske problemer knyttet ti1 at

anvende akkumulationsfaserne som udgangspunkt for analyse af enkeltkapitalerne

ikke ekspliciteret.

Opsamling på del 2: Formidling
af et begreb for de samfundsmaessige produktionsbetingelser
Det indlysende faktum, at den samfundsmsessige udvikling ssetter nogle rammer for

de erikelte virksomheders dispositioner, var artiklens udgangspunkt for at formulere

en "hypotese" om, at begrebet totalkapitalens akkumdationsfase ville vcere i stand ti1 at

sammenfatte de rammer, den samfundsmoessige udvikling saetter for enkelt-

kapitalernes valg af profitproduktionsmetode.

I artiklen fremlazgges en systematisk udfoldelse af okonomiseringsformerne, som ger

det muligt, at betragte det samfundsmaessige i den specifikke produktion, altså at

betragte den enkelte produktion som moment i totalkapitalens akkumulation. Dette

begrebsapparat, kommer sarnmen med de allerede udviklede indikatorer for

kapitalrentabilitet til at udgore realanalysens wesentligste teoretiske konkretisering

af Marx' almene begreber.

Med okonomiseringsformerne udfoldes valoriseringstvangen som kostprisreduktio-
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nernes systematiske fordeling på kapitalelementerne. Da enkeltkapitalens valg af

ekonomiseringsform bestemmes af de sarnfundsmcessige betingelser for profitpro-

duktion - sammenfattet i begrebet akkumulationsfase, gives således ikke alene en

valoriseringstvang, men også den form valoriseringen må antage. Med denne

formbestemmelse er der etableret en omfattende sammenhzeng mellem store

bevzelgelser udtrykt i specifikt samfundsmaessige kategorier som akkumulationsfaser

og små stoflige forandringer i konkrete materielle produktioner - som fx. intensi-

vering af arbejdet eller produktivkraftudvikling.

Specificeringen af okonomiseringsformene bidrager herefter vaesentligt ti1 en

bevzegelse indenfor forskningsprogrammet, der flytter fokus fra de specifikt

sarnfundsmaassige problemstillinger så som akkumulationsfaser, krise- og statsteori

mod mere konkrete analyser af virksomheder og brancher.

Artiklen efterlader imidlertid et metodisk problem, nemlig hvordan fremstilles den

"mekanisme", der skal formidle de samfundsmazssige produktionsbetingelser

sammenfattet i begrebet akkumulationsfase med den enkelte produktions udvikling.

I det foregående citat antydes en determinationsorden, der kan kun vaere daekkende

for en gennemsnitsbetragtning, eftersom vaerftet netop var udvalgt ti1 specielt at

illustrere et gennemsnitligt forhold. For en tilfseldig udvalgt produktion kan

gennemsnitsforholdet ikke antages forud for analysen. Derfor må problemet opstilles

anderledes, når der er ikke tale om en eksemplarisk analyse.

Losningen af dette metodiske problem må derfor vzere helt afgorende for, at reala-

nalysen kan bevaege sig udover det rent eksemplariske sigte, der hidtil har domineret

teoriudviklingen. Hvordan problemet soges last vises efter den samlede

opsummering af de eksemplariske realanalyser.

Opsummering: De eksemplariske realanalyser "betragtet som et
hele"(del1ogdel2).
Flere af eftertidens lcesere - inkl. undertegnede - har formodemlig taget fejl af den ek-

semplariske realanalyse og forvekslet dens etablering af en formidling mellem

kapitalens indre strukturer og den konkrete historie med en årsags-virknings-

forklaring af den konkrete historie. Og det er ve1 også sporgsmålet, om ikke den

eksemplariske realanalyse, netop lcegger op ti1 en fejlfortolkning - hvor dialektisk
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formidling forveksles med kausalitet.

Man kan også sige det på en anden måde. Med henvisningen til de indre love har

realanalysen fort forståelsen af produktionens udvikling fra de urniddelbare

fremtrzedelser til samfundets naturlove - vist at produktionen reguleres kapitalistisk.

Sporgsmålet er, om vi blev meget klogere af det ?

Bruger vi en analogi, kunne man sporge om man skal fore forklaringen af forskellige

fysiske hsendelser tilbage ti1 de naturvidenskabelige bevzegelseslove. Fx.: hvis man

får en tagsten i hovedet under et stormvejr i Kobenhavn, er det så vzesentligt at

forklare eller fremstille begivenheden ud fra tyngdeloven. Det er det som regel ikke,

da tyngdeloven er alment kendt og da den ansvarlige bygherre kun kan bygge det

farlige tag, med respekt for tyngdeloven. Men pointen i analogien er netop, at tyng-

deloven er alment kendt og respekteret som en realt eksisterende lovmsessighed, der

med eller uden vores evne til at begrebsliggore den, regulerer livet på jorden.

Kapitalismens samfundsmoessige love er derimod ikke alment kendte, hverken i den

arbejderklasse, der i falge Marx baxer kimen ti1 en omweltning eller i en politisk

offentlighed med visse muligheder for at anvende en viden om loven ti1 at regulere

ud fra. På den baggrund skal de eksemplariske realanalyser, med deres omfattende

begrebsmsessige sammenhzng mellem de samfundsmoessige forhold og de enkelte

produktioner, vurderes som en stadig illustration og eksemplificering af, hvorledes

kapitalakkumulationens indre love konkret kommer til udtryk i den dynamik, der

former produktionens arbejds- og miljoforhold.

Men denne ubetingede succes ti1 trods, så viser analogien også de eksemplariske

realanalysers begnzensninger. Hvis opgaven består i at fremstille enhver begivenhed

ud fra de almene love vi1 analyserne gentage sig selv. De vii med Lakatos' ord

degenerere som falge af manglende evne ti1 at udvikle nye problemområder.

Problemet påpeges efterfolgende eksplicit i foromtalte programskrift for reala-

nalysen:

"1 den realanslyse, som ferlger af en sådan opfattelse, er det logiske givet på forhånd; det
empiriske problem forudszttes at bestå i en urniddelbar påvisning aj hvordan de almene
bestemmelser specifikt udfolder sig på samfundets overflade. En sådan realanalyse kan i
heldigste fald ende med at vise, at kapitalisme er kapitalisme, at vzrdiloven gselder også
for denne fabrik, og at den slår igennem på samfundets overflade. 1 såfald vi1 den kun i
begrznset omfang kunne bidrage ti1 at satte den historiske bevzgelse på dens rette
begreb." (Andreassen mfl. 1981:32-33)
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Realanalyseprogrammet igangsatte imidlertid også et andet og meget vsesentlig

metodisk projekt. Nemlig en tradition for konkrete stoflige analyser, som en del af

den samlede begrebsliggorelse af produktionens stoflige og okonomiske udvikling.

Heri udvikledes på det metodiske plan en rsekke rutiner ti1 registrering og

organisering af de konkrete analyser, men som det nok vigtigste bidrag udvikledes

en tradition for at sammentaenke den konkrete produktion med mere generelle

samfundsmoessige forhold, altså at scette produktionen på dens specifikke begreb. På

trods af, at realanalyseprogrammet sprogligt skulle traekkes med mange af

marxismens metafysiske vildledninger, udvikledes der alligevel en staerk og unik

tradition for produktionsanalyser, der hverken var domineret af erhvervsokonomi-

ens indsnsevring af problemfeltet ti1 profitmaksimering eller nationalekonomiens

fuldstaandige abstraktion fra produktionens virkelige bevazgelser. Begejstringen for

produktionsanalysernes landvindinger afstedkom efterhånden udbredelsen af nye

erkendelsesinteresser og metoder, som vi skal se på i de meste afsnit.

4 De positive realanalyser.
Udtrykket de "positive realanalyser" skal markerer et skift i erkendelsesinteressen.

Udgangspunktet for erkendelsesinteresserne i de eksemplariske realanalyser var

ensket om en i sig selv, kritisk og afslorende blotloeggelse af det kapitalistiske

samfunds skranker for udvikling. Her var perspektivet tilbagekoblingen og

forklaringen af den urniddelbart iagttagelige okonomiske krise ti1 de alment

gceldende love for kapitalismen. Afsloringen var i sig selv kritikken. Med

erfaringerne fra sådanne projekter udvikles efterfolgende en tradition for konkrete

produktionsanalyser, med vaagten lagt på forståelse/rekonstruktion af de dynarnik-

ker, der kan opspores i konkrete analyser på det regionale plan, i brancher og på

virksomheder. Empirien skal altså ikke blot eksemplificere de almene love, men må

nodvendigvis udgore materialet for begrebsliggorelse af historien. Hermed tildeles

den reale historie, fremstillet på baggrund af de empiriske analyser, en mere central

placering, hvorved teori-empiri diskussionerne bliver et om muligt endnu vigtigere

udviklingsfelt for forskningsprogrammet. Behovet for losningen af dette problem

forstaarkes yderligere, når realanalysen, udover at begrebsliggore den specifikke

historiske udvikling, skal frembringe forudsigelser, som det fremgår af nedenstående

citat fra "Om brancheanalyser".

"Da der i ojeblikket er krise, og da der ikke er noget tegn på, at dette mzdre sig forebbig,
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er det vigt@ ut kunne forstå krisens videre uddybning, for ut af&kke hvilke rammer
kapitalen fremover vi1 have at agere indenfor, og her udfra kunne forstå og afkkke
arbejderklassens reaktioner og kampmuligheder."(Wolfsberg m.$, 82.93)

Det er tydeligvis ikke lcengere den teoretisk-eksemplificerede påvisning af kapitalis-

mens iboende udviklingsproblemer, der har interessen. Derimod er det de aktuelle

historiske forhold, der soges afdaekket for at give et mere praecist og brugbart begreb

om de nuvaerende og fremtidige politikmuligheder. Herrned har realanalysen i hvert

fald på det intentionelle plan udviklet sig ti1 en institutionel positiv teori, der i kraft

af dens analytiske potentialer skal vise omverden, at realanalysens tilgang og

metoder skaber et bedre planlqnings- og handlingsgrundlag end konkurrerende

forskningspro grammen.

Okonomiseringsformer som formaliseret metode ved virksom-
hedsanalyser.
I bogen "Regnskabsanalyse"26 beskrives enfiemgcmgsmåde for udformning af virksom-

hedsanalyser, når de skal danne grundlag for fremstillinger, "såvel historiske som frem-

tidige, af sammenhazngen mellem den Amorniske og teknologiske udvikling og konsekvenser

heraf for arbejdsmi@ og arbejdsforhold, besk@?igeZsen og det ydre mi@"(Andreassen 85:9).

Hvis behandlingen af forholdet mellem vzerdi og pris var det vaesentligste teoriud-

viklingsområde for de eksemplariske realanalyser antydes med disse formuleringer,

den positive realanslyses hovedopgave, nemlig fremstillingen af forholdet mellem

teknologi og ekonomi, eller som det blev kaldt forholdet mellem stof og vazrdi.

De centrale teoretiske antagelser:
§1 "Produktionsprocessens forudszetning <kan> underseges gennem en analyse

af de okonomiske forhold virksomheden arbejder under".(op.sit.s107)

§2 " 0konomiseringsformerne er de metoder, der af virksomheden tages i

anvendelse for at reducere varens kostpris og optimere profitten. 0konomi-

seringsformerne er således ikke kun forudszetningen for den materielle

produktion. Den bestemmer også den materielle produktions udviklings-

dynamik."(ibid)

25. Planlcegningen er naturligvis tankt med de progressive potentialer den marxistiske
begrebsanvendelse har indbygget i fremstillingen af de samfundsmcessige forhold.

26. Andreassen, Allan 1985
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Realanalysen bygger videre på resultaterne af teoriudviklingen i de eksemplariske

analyser, dels ved i §l at forstå de okonomiske forhold ved hjaelp af indikatorerne for

kapitalrentabilitet og begreberne om &kumulationsf aser og dels ved i $2 at anvende

okonomiseringsformerne.

Teorien er ikke lzengere begrebsliggorelsens abstraktions- og fremstillingsprocedure,

men en raekke stoflige og okonorniske modeller, der kan bruges ti1 at forklare

udviklingen i virksomhedemes produktionsprocesser. Hermed er realanalysen med

store skridt udviklet til en instrumentiel teori.

Vi skal i det folgende gennemgå strukturen i disse modeller og derefter vende tilbage

ti1 den mere kritiske refleksion.

I bogen "Regnskabsanalyse" opstilles en raekke metodiske retningslinier for

konsekvensorienterede virksomhedsanalyser. De vaesentligste genstande og

analysemodeller er folgende(s109-179):

Produktionsprocessen, som beskrives ved hjzelp af:

• Produktionsflowdiagram fra råvarer til det fazrdige produkt.

• En grundplanskitse, hvori produktionssystemet beskrives.

• Arbejdsfunktioner, kvalifikationskrav og bemandingen.

• Mekaniseringsniveau.

Afhaengigt af problemstillingen lazgges der mere eller mindre vsegt på de enkelte

dele.

"Driftsforhold er en konkret analyse af arndringer i virksamhedens produktions-

kapacitet og hvordan den givne kapacitet historisk er sagt udnyttet gennem

forskellige kapacitetsudnyttelsesformer, der berorer anvendelsen af produktionspro-

cessens grundelementer: produktionsudstyret, rå- og hjaelpestoffeme og arbejdskraf-

ten. "(sl09)

• Kapacitetsudvidelser: Investeringer i bygninger og maskiner, antal ansatte.

• Kapacitetsudnyttelsesformer:

• Driftstiden:Timer pr. dogn, dage pr. år

• Driftstempoet:GennemIobstid og bearbejdningsstid pr. produceret enhed

• Ordreproduktion og lagerproduktion.
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"Analysen af tikonomiseringsfomere har til opgave at forklare baggrunden for og

årsagerne ti1 drij?sforholdenes udvikling."(s109). 0konomiseringsformsanalysen

systematiserer kostprisreduktionerne ud fra deres "udgangspunkt" (sl30), dvs ud fra

det kapitalelement der okonomiseres med, samt om denne ekonomisering foregår

ved kob/substitution af tidligere anvendte kapitalelementer eller ved en cendret

anvendelse af den eksisterende produktionsteknologi og arbejdskraft.

Diskussion af virksomhedsanalysens metoder
Systematikken i okonomiseringsformsanalysen, der overtages fra artiklen om

Helsinger Vzerft, er desvzerre noget uklar. Det er ikke til at finde ud af, om der med

udgangspunkf menes, det kapitalelement der reduceres, det der fremkalder

reduktionen eller en sanunenblanding af begge dele - altså om udgangspunktet er:

1. En opdeling af midler/mefoder til kostprisreduktioner, hvor hver enkelt metode

indplaceres ud fra det kapitalelement, der okonomiseres med.

Ex: Under ekonomisering med cfuc, placeres alle de metoder, der anvendes ti1 at

reducere cfiu's andel af kostprisen.

2. En opdeling af effekter, hvor disse indplaceres under hver enkel metode.

Ex: Under ekonomisering med cti ved kob, placeres alle de mulige kostpris-

reducerende effekter af en maskininvestering: - produktivkraftudvikling,

mindsket spild i produktionen mv.

Hovedprincippet i okonomiseringsformerne er en opdeling af metoder - altså pkt. l -

men fx opdelingen af okonomiseringerne i kob og anvendelse kunne indicere, at

systematiceringsprincippet tager udgangspunkt i metoderne, dvs at okonomiserings-

formerne betragtes ud fra den efikf, de har på kapitalelementerne. Fx. omtales det

under punktet Amzomisering med c^. ved bb, at investeringer fremkalder en udvikling

af arbejdets produktivkraft. (s 130) Herved bliver virkningen en ekonomisering med

v og denne type investeringer burde således ud fra hovedprincippet betragtes som

en metode til ekonomisering med v - altså systematiseres under ekonomisering med

v frem for ekonomisering med C,27.

27. Det skal dog medtages, at Ib Larsen seger at tage hejde for netop dette problem ved
at udvikle en årsags-virkningsmatrix med i alt 18 felter, men denne komplicerede

(fortsaettes...)
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Opdelingen i køb og anvendelse viser, hvordan en kostprisreduktion fremkommer

som følge af en ændret praksis vedr. køb og anvendelse af et af kapitalelementerne.

Ex:"Stålindustrien (stålvalseværket) anvender skrot til substitution af råjern."(sl31).

Økonomiseringen fremkommer altså ved en substitution af én råvare med en anden

råvare. På lignende vis fremstilles de to øvrige købs-økonomiseringer som

substitution af eksisterende maskiner med nye maskiner og én type arbejdskraft med

en anden type arbejdskraft. Med disse eksempler styrkes mistanken om, at økonomi-

seringsformsanalysen, hverken er systematisk efter metode eller efter effekt, men

reducerer perspektivet til de eksempler, hvor begge krav opfyldes samtidigt. Dvs.

hvor såvel middel som mål fremkommer af en ændret praksis omkring samme

kapitalelement. Det eneste eksempel på en substitution mellem to kapitalelementer,

der nævnes er det før omtalte substitution af arbejdskraft med maskiner.

Nu kan ovenstående kritik forekomme både for teknisk og for specifik i forhold til

en enkelt tekst og det vil måske synes mere konstruktivt selv at udarbejde en

konsekvent systematik fremfor at kritisere. Uklarheden i systematikken er imidlertid

ikke resultatet af en tilfældig og isoleret inkonsistens hos en enkelt forfatter, men er

symptomatisk for realanalysens overgang fra kritisk fremstilling til positiv teori.

Uklarheden i systematikken af økonomiseringsformerne skyldes nemlig

fundamentale problemer med identifikationen af subjektet for økonomiseringerne.

Som nævnt i afsnittet under de eksemplariske realanalyser er

økonomiseringsformerne et samfundsmæssigt perspektiv på den enkelte produktion,

dvs en sammenfatning i den almene kapitals begreber af de mange konkrete

handlinger, der udspilder sig dagligt i den enkelte produktion. Hvor de konkrete

handlinger har mennesker - arbejdere, funktionærer og ledelse - som subjekter har

økonomiseringensformen enkeltkapitalen - en specifik del af totalkapitalen - som et

"abstrakt" subjekt. Enkeltkapitalen er den bestemte samfundsmæssige abstraktion fra

al privat vilkårlighed og betragtet som "subjekt", er den i besiddelse af kapitalens

egenskaber - en valoriseringstvang, der udfoldes via forskellige profit-

produktionsmetoder. At tale om enkeltkapitalen som subjekt kræver imidlertid en

konstant opmærksomhed og sensitivitet i forhold til denne abstraktions

forudsætninger og begrænsninger. En økonomisering med et kapitalelement er trods

alt kun et samfundsmæssigt perspektiv på og resultat af virksomhedens individuelle

27.(... fortsat)
struktur har mig bekendt aldrig vundet praktisk-analytisk udbredelse. (Larsen 1981)
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privatekonomiske handlinger, uanset sådanne handlinger i mere eller mindre grad

giver sig selv eller forekommer som det eneste "naturlige" at gore ud fra de givne

samfundsm;t-ssigt bestemte produktionsbetingelser. Subjektmetaforen - den

materielle talemodus - kan derfor kun anvendes meningsfyldt i forbindelse med

fremstillingen af specifikt samfundsmaessige sammenhzenge i den enkelte

produktion.

Når sprogbruget glider fra analyser af "enkeltkapitaler" til "virksomhedsanalyser" og

det nu er virksomhederne, der okonomiserer, glider abstraktionen let af banen. Det

er ikke tilstraekkeligt for forståelsen af den enkelte virksomheds produktion at

henvise til(s75), at kostprisen jf. Marx(3.1:s37) for kapitalisten optraeder som varens

virkelige omkostning og okonomiseringsformerne af den grund blot systematiserer

virksomhedens omkostningsreduktioner. Forståelse af den konkrete produktions

udvikling kan nemlig ikke på forhånd reduceres ti1 dens samfundsmaessige

bestemthed. 0konomiseringsformernes kostprisreduktion modsvarer ikke den

enkelte virksamheds mangeartede individuelle muligheder for profitmaksimering28,

men alene de af mulighederne, der forer til zendringer i kostprisens sarnmenszetning

og storrelse. Fastholdelsen af den abstrakte samfundsmessige enkeltkapital, som su-

bjekt for produktionsprocessens udvikling, risikerer således ikke at indfange de

konkrete handlinger, der kan forklarer, de forhold der underseges. Det ligner derfor

en omvej at gå over de samfundsmazssigt formidlede ekonomiseringsformer, når det

er den konkrete virksomheds og ikke den specifikke enkeltkapitals, produktionsud-

vikling der onskes analyseret.

Realanalyse som positiv videnskab
Virksomhedsanalysens fordel er, at den trzekker på de forrige realanalysers tradition

for den både stoflige og okonomiske tilgang. Hermed formaliseres kapitalens

formforvandlinger i nogle faste analytiske modeller. Denne formalisering kan i en vis

forstand betragtes som kronen på det realanalytiske forskningsprograms vaerk. MEN,

28. fx. kan virksomhedeme under bestemte betingelser opnå lavere kapitalbinding og
dermed sterre profitrate ved reduktion af seriest0rrelsen. En sådan udvikling kan give
mazrkbare azndringer i arbejdsforholdene og er derfor relevant at medtage indenfor de
problemstillinger, der arbejdes med i realanalysen. Den giver imidlertid ikke udslag
i de direkte produktionsrelaterede omkostningers stcwrelse eller fordeling på
kapitalelementeme og dermed på 0konomiseringsformeme.
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netop fordi virksornhedsanalysen ikke betragtes som en blandt flere analytiske

modeller, men som den eneste og dermed nodvendige vej ti1 erkendelse af den

konkrete virksomheds teknologiske udvikling, bliver bogens metodiske anbefalinger

en formalisering af de tidligere realanalysers deduktive tendenser. Rationalet i

kapitalismens "ideale gennemsnit" trsekkes med okonomiseringsformsmodellens -

omend uklare - logik ned over enhver virksomhed, som var det en universel for-

klaringsmodel. Mao. virksomhedens konkrete teknologiske udvikling skal forklares

ud fra kategorier, der er gceldende for produktionsprisdannelsen, men som Marx

utallige gange har gjort opmzerksom på absolut er forskellig fra den "virkelige

verden". Den videnskabeligt interessante og politisk sprzengbare intention fra

Helsinger Vaerft-artiklen, om at eksemplificere, at kapitalens alrnene bevaegelser ikke

kun forlober i totalkapitalens mystificerede former, men rent faktisk kan

sammenfatte de tilsyneladende individuelt bestemte udviklingsforlob i en konkret

produktion, bliver i den formaliserede version ti1 et universal for forklaring af alle

produktioners udvikling overhovedet. Den styrke, der for lå i at anskue pro-

duktionen ud fra dens samfundsmazssighed og dermed overskride privatinteressens

snaeversyn bliver - som universalmetode - til en ureflekteret abstraktion fra alle andre

forklaringstyper. Enhver videnskabelig sammenfatning og begrebsliggorelse ophorer

således, når modellens aprioriske systematik overtager taCkningens rolle. Som sådan

fodtes den såkaldte "Tek-Sam metode" og som sådan nåede realanalysen sit endeligt

Som falge af den urimeligi? hårde medfart denne virksomhedsanalyse har fået, skal

dens positive bidrag afslutningsvis fremhzeves. Den fremstiller i dens formaliserede

metoder nogle rationelle strukturer eller modeller på et rimeligt virkelighedsnzert

niveau. Max Weber udviklede i sine analyser et begreb, om den rationelle struktur,

nemlig begrebet "idealtype". Reducerer man virksomhedsanalysens modeller ti1

fremstillinger af rene idealtyper, som man kan undersege virkeligheden for, så redu-

ceres også den determinering modellernes forklaringstyper påtvinger de konkrete

analyser. Men så kan okonomiseringsformsmodellen ti1 gengaeld ikke stå alene som

den eneste erfarings-, associations- eller inspirationskilde. Skal man anvende

idealtyper i konkrete virksomhedsanalyser, ud fra realanalysernes intention om en

begrebsliggorelse af virkeligheden, må det vcere som en slags "huskeliste" eller

"idébank" vi kritisk opstiller hypoteser ud fra, - og det må under alle omstaendig-

29. Med "urimeligt" menes, i forhold til virksomhedsanalysens mange andre positive
bidrag, der ikke berBres af den problemstilling, som her er taget op.
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heder være ud fra beviste abstraktioner.

Den analytiske tradition som realanalyseprogrammet satte i gang, har siden udviklet

forskellige teoretiske sammenhzenge og metodiske anvisninger indenfor mere

afgraensede problemfelter. 1 saerlig grad har teknologivurderingstraditionen og analy-

sen af produktionsbetingelsemes regionale afgrxnsninger udgjort vcesentlige

arbejdsområder. Vi skal i det folgende afsnit se, hvordan skematikken fra "Tek-Sam

metoden" overvindes ved lobende at opspore og fremstille nye rationaler i pro-

duktionens udvikling.

5 Realanalyserne af de regionalt afgraensede
produktionsbetingelser.
De regionalt afgraensede analyseI”’ adskiller sig fra de tidligere realanalyser ved, at

akkumulationsfaseteoremet - med mindre betydningslose undtagelser - kun

anvendes som en logisk-begrebsmaessig henvisning. Der foretages altså ikke

empiriske undersogelser mhp. at fastlaegge regionale eller nationale akkumulations-

faser. 1 stedet indtrzeder den på forhånd stort set ubestemte undersogelsesgenstand

"regionalt afgrzensede produktionsbetingelser", som den samfundsmwsige ramme

omkring bestemmelsen af virksomhedens okonomiske og teknologiske udvikling. (-

Lauridsen 1986:7-9). Dette perspektiv kommer b1.a. til udtryk i Bahners og Kerndrups

oko-erhvervsmodel (figur 3).

Indenfor analyserne af de regionalt afgraensede produktionsbetingelser er der

udviklet og viderudviklet begreber som "Driftsformer", "Kapitaludnyttelsesformer",

"Arbejdskraftforbrugsformer". De er logisk set indeholdt i akkumulationsfaseteore-

met3’ og er som sådan interessante konkretioner af det specifikt samfundsmoessige

i den enkelte produktion. Betragtet som principielle rationalitetsformer - altså som

idealtyper - sammenfatter de en raekke forskellige profitproduktionsformer. Men,

30. fx. Lauridsen 1986, Bahner 1988,1990, Elling og Lauridsen 1990 m.fl.. De realanalyser
af regionalt afgrzensede produktioner, der er lavet før, har lagt mere vaegt på
afd=kningen af almene kapitalistiske reproduktionsbetingelser fx. Kjaer 1979a bind

31. Se fx. Bahners "Prazsentation af en analyseramme" i Bahner 1988, hvor driftsformsbeg-
rebet og kapacitetsudnyttelsesformerne udvikles på baggrund af akkumulationsfasete-
oremet og 0konomiseringsformerne.
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som for den foregående kritjk af okonomiseringsformsmodellen gselder det også her,

at deres tilblivelse som afledninger af produktionsprisformen begrzenser deres

behandling af produktionsbetingelserne til sammenfaininger af de profitpro-

duktionsformer, der forrnidles via kostprisaendringer. Det betyder eksempelvis, at

der abstraheres fra finansieringsformernes og kapitalmarkedets betydning for

investeringerne, fra en begrebsliggorelse af produktudviklingens krav til produk-

tionsteknologien mv.

erhvervsstrukTHrede" øEo-system:
industtien skaber selv de samfundsmessige konsekvenser,

der vender tilbage som den samme industris produktionsbetingelser
Figur 3: 0ko-erhvervsmodellen: Bahner og Kerndrup 1988bJ67.

Som noget vzesentligt nyt i realanalyserne, opdeles produktionsbetingelserne i 1)

Direkte kapitalistisk etablerede odeller drevne og 2) Ojhztligt etablerede og/eller drevne

produktionsbetingelser (Bahner 1988:41). Baggrunden for denne opdeling er, at det

konsekvensorienterede planlzyzingsperspektvs erkendelsesinteresse rettes mod den

"...ofintlige uegulerings muligheder for at udvikle [produktions]stikhren, i forhold ti1 et

mske om at zndre sfmktzuens konkwrenceezwze. "(Sam.vzerk:44) - og hermed er realana-

lyserne for alvor kommet udover sin eksemplariske samfunds- og filosofikritiske

barndom.
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Efterhånden som den konsekvensorienterede planlqning vinder frem og omssettes

i konkrete analyser bliver det stadigt tydeligere, at de produktionsprisbaserede

modeller ikke alene er for abstrakte, men også baseret på de - i forhold til

problemstillingen - forkerte abstraktioner. 1 udredningsopgaven "Omstilling af

erhverv og arbejdsmarked på Lolland"(Bahner og Kerndrup 1990) forlades endeligt

enhver reference til akkumulationsfaseteoremet. Derudover sprcenges profitpro-

duktionsfonnemes kostprisfokuseringer af nye analysetilgange og inddragelse af de

produktionseksterne relationer. Fx. i:

• Strukturerede analyser af "innovativt przegede adfcerd"(sl3)

• Forskellige arbejdskraftforbrugsformer begrebsliggores ud af regionale forhold,

som "roekampagner" og andre specifikke natur- og arbejdsmarkedssatte

betingelser.

• Produktionseksterne relationer som afsaetnings-, distributions-, ejerskabs- og

know-howrelationer mv.(s34).

På den ene side har vi tydeligvis en overskridelse af realanalysens hidtidige kerne,

men hvad har vi så fået i stedet ?

De mange nye tiigange og aspekters indenbyrdes sammenhznge samrnenfattes i

ubestemte udtryk som erhvewsstrukfurelle mi@er eller industrielle mi@er. Udtrykket

miljm- er tzenkt ud fra de relationer, som binder virksomhederne samrnen, dvs, at der

er tale om miljoer, for så vidt der optraeder udviklingsbestemrnende relationer af fx.

den fornzevnte karakter. Miljoerne afgraenses således ud fra en vq tn ing af det

empirisk forefundende snarere end ud fra en mere almen bestemmelse af, hvordan

industrielle miljoer konstitueres som sådan. Hermed er i hvert fald det traditionelle

deduktive problem undgået. Derimod er det uklart, hvordan vi når hen til at få

fremstillet en mere almen sammenhaxtg mellem de mange iagttagede faenomener.

Udredningsformen ger det desvzerre ikke relevant at opstille en sådan sammenhaeng,

men koncentrerer i stedet indsatsen om forskellige strategier, som en offentlig

konsekvensorienteret planlqning kunne forfolge. Vi skal ikke diskutere forslagene,

idet formålet med inddragelsen af de regionalt orienterede analyser alene er at

fremlzegge deres teoretiske og metodiske veje ud af det realanalytiske forskningspro-

gram.

Opsummering
Med flere af de regionalt orienterede analyser skifter erkendelsesinteressen indenfor
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det realanalytiske forskningsprogram fra de kritisk afdzekkende og sammen-

haengsskabende projekter overmod det i plankegningen deltagende udrednings-

arbejde. 1 forste omgang afstedkom dette et metodisk skift, hvori regionen på mange

måder erstattede nationen, som den rumlige afgraensning produktionsbetingelserne

blev frernstillet indenfor. Dette befordrede yderligere et farvel til

akkumulationsfaseteoremet som begrebsmcessig reference for de konkrete analyser.

Teoriudviklingen var imidlertid stadigt underlagt okonomiseringsformsdogmet og

analyserne bar derfor prceg af nogle lose referenter til en overregional samfunds-

maessighed, der ikke blev underbygget empirisk. Dette dilemma blev last efter-

hånden som analyserne forlod de hidtidige dogmer. Udredningen fra Bahner og

Kerndrup reprzesenterede i sin form et yderligere skift fra den teoretisk orienterede

realanalytiske forskning til fordel for et regionalt engagement. De regionale analyser

er hermed blevet beriget med en omfattende inddragelse af komplekse relationer, der

endnu mangler en sammenfattende fremstilling og eksplicit metodisk refleksion.

6 Den realanalytiske teknologivurderingstradition.
Det sidste forskningsfelt i realanalyseprogrammet, som diskuteres her, er

teknologivurderingen. Hovedparten af de tidligere realanalyser kan - om man vil -

betragtes som teknologivurderinger, i den forstand, at produktionens konsekvenser

for arbejdsmiljo, ydremiljo, beskceftigelse mv. analyseres og vurderes. Men, med

Teknologirådets skelsaettende "rode" og "granne" betax&ninger32 om teknologivur-

dering i hhv. 1980 og 84 blev "teknologivurdering" en samlende betegnelse for de

mange forskelligartede analyser af produktion og teknologi indenfor det teknologisk-

samfundsvidenskabelige forskningsområde. "Teknologivurdering" er derfor forst og

fremmest en del af en politisk-administrativ konstruktion af begrebet teknologi. En

konstruktion, der i 1980'erne indeholdt en generel statslig Teknologipolitik, et

Teknologisk UdviklingsProgram, en Teknologistyrelse, et Teknologiråd, et

Teknologinzevn, to Teknologiske Institutter, mange Teknologiske InformationsCentre

og mange mange andre foranstaltninger rettet mod teknologi. Den massive politiske

interesse for teknologi, som indsatsområde og drivkraft for okonomisk vzekst og oget

velfcerd skabte sammen med en tilsvarende international udvikling både et

okonomisk grundlag for forskning i teknologi og en lang raekke afledte teknologispe-

32. Teknologimodering i Danmark 1980. Organisering af teknologivwdering i Danmark -
betzenkning afgivet af et udvalg under Teknologirådet, 1984.
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cifikke problemstillinger.

Da teknologikonstruktionen blev genstandsfelt for den brede samfundsviden-

skabelige forskning udarbejdes en lang rzekke universelle teorier, som skulle forklare

snart sagt alt om teknologi. Det blev interessant at opstille videnskabelige sammen-

hzenge mellem samfund og teknologi, at opstille teknologibegreber, at opstille teknolo-

giudviklingens drivkrzfier og et spillemm for det eller dem, der ikke var drivkraefter,

at udvikle og kritisere tidligere teorier om inventioner, innovationer og spredning af

teknologi33.

For realanalyseprogrammet betad opkomsten af teknologivurdering, som saerskilt

bevillings- og forskningsområde en styrkelse af den allerede eksisterende tradition

for at arbejde med den materielle produktion og dens konsekvenser for det indre og ydre

mil@. På det teoretiske plan aktualiseredes behovet for at udvikle specifikke metoder

til at forstå udviklingen i udvalgte teknologier og deres konsekvenser i bred forstand.

Dette krzevede forst og fremmest, at teknologibegrebet blev forbundet med den

realanalytiske begrebsverden, der ikke indeholdt et eksplicit teknologibegreb.

Teknologibegreber, inspiration eller afledning.
Det var irrtidlertid ikke helt så lige til, som det kan synes ved forste ojekast.

Urniddelbart kan teknologi betragtes som et mere moderne og sammenfattende

udtryk for Marx’ produktivkraft- og produktionsmiddelbegeber, men ordet

teknologi henviser i de fleste sammenh~nge til en bredere betydning. 1

dagligdagsproget, vil alt, hvad der er mekanisk eller elektronisk kompliceret blive

opfattet som teknologi, uanset om det optraeder i produktionen eller i hjemrnet. 1 den

statslige begrebskonstruktion var onsket om anvendelse af mere moderne teknologi

både montet på produktionsprocessen og produktet. Teknologi består i flere

universitcere definitioner af teknik, viden, organisation og produkt?.

Teknologibegrebet anvendes også til at anslå meget brede diskussioner om

33. Teknik-Samfunds initiativet, under Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd
har udgivet en serie med antologier, hvor teknologiwderinger og en meget lang
r&ke teknologi-problemstiIlinger praesenteres.

34. Se fx. Rostgård m.fl. 1990. Andre undlader at inddrage "produkt" i deres teknologidefi-
nition, men med nogenlunde tilsvarende måde at opstille definitionen.
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menneskets forhold til naturen og sig selv. Skaber vi med teknologien en apokalypse

af forurening og atomragnerok3’ eller et fremtidigt utopia, hvor alle materielle behov

dcekkes. Udtrykket teknologi er således endog meget rurnmeligt med henvisninger

ti alle mulige diskussioner og problemer. Sporgsmålet er derfor, hvordan håndterer

man videnskabeligt en situation, hvor en bestemt - men nassten meningslos -

samfundsmaessig konstruktion scetter dagsorden for den måde en lang reekke vigtige

problemer betragtes og formuleres ?

Der findes i det mindste folgende interessante tilgange til teknologiproblemet:

• en helhedsorienteret og universalistisk tilgang, hvor alle relevante forhold soges

inddraget i en praxis og systematisk definition af teknologi. Denne tilgang

formulerer sin modpol som reduktionistiske forsag på at forklare teknologi ud fra

et enkelt rationale, hyppigst teknisk og okonomisk determinisme.

• en begrebsliggorelse af de konkrete forekomster af teknologi, således at dets

menings- og betydningsindhold bestemmes i hvert enkelt tilfselde ud fra et

konkret problem. Denne tilgang har som modpol en universalistisk forskning, med

vzegt på generalisering af teknologibegrebet, teknologiske forståelsesrammer eller

onsket om en egentlig teknologiteori.

• en eksplicit og universel mekanisk teknologiteori, hvor en given teknologisk

udvikhng analyseres og beskrives som et objekt i den mekaniske fysiks kategorier

masse, acceleration, enerti, hastighed og retning.

• en eksplicit evolutionazr tilgang, hvor en given teknologisk udvikling analyseres

og beskrives som en evolutionax bevaegelse styret af variations-, transmissions-

og selektionsmekanismer.

De to sidste tilgange er mest medtaget som illustrative kuriosa. Jeg overvaxede for

nogle år siden en fysikers fremlaeggelse af mikroprocessorens udvikling ud fra en

eksplicit mekanisk tilgang. Massen svarede til omfanget af produktionen af en given

mikroprocessor, retningen svarede til frernkomsten af nye processortyper og acce-

lerationen svarede til forbedret ydelse i nye generationer af samme mikroprocessor.

Med udgangspunkt heri og i bevaegelseslovene kunne den generelle teknologiske

udvikling af mikroprocessoren herefter beskrives som den resulterende kraft.

35. Det er i den forbindelse interessant, at den organiserede Teknologiwrdering begyndte
i USA, som kongressens svar på Nixons anti-ballistiske missil-program i 1972 - altså
som en reaktion på en frygt for våbenteknologiens konsekvenser for mennesker og
milj@. (TeknologiDebat 4/1993 Juni Tidsskrift udgivet af TeknologiNawnet).



1 2 1

Udviklingen af mikroprocessorerne gik i den retning, hvor der var en samtidighed

af lav inerti, hoj masse og hoj acceleration. Det var med andre ord ikke nok at opfinde

nye smarte processorer, hvis de fx. ikke kunne opnå en tilstrazkkelig udbredelse eller

at udvikle nye generationer af samme processor, hvis de ikke kunne opnå

tilstxekkelig markedsandele eller at have en hoj produktion, hvis ikke udviklingen

af nye generationer forte til en tilstraekkelig forbedring af ydelsen. Da det mekaniske

paradigme både er velkendt og overskuelig og da fremlzeggelsen samtidig var bedre

og mere besnazrende end min hukommelse ger det muligt at gengive her, er det

merliggende at overveje om en primitiv model med fordel kan erstatte konkrete

undersogelser og begrebsliggorelse, der Stiller storre krav til selvstcendig analytisk

tankning og derfor tager laengere tid. Den mekaniske model har endvidere den

fordel, at den lader sig passe ind i den statslige regulerings behov for udskilning og

objektivisering af sine indsatsområder. Inertien kan behandles med ivaerkszetterydel-

se og favorable låneordninger til produktudvikling, massen kan opnås ved regulering

af det offentliges eftersporgsel, således at der skabes et tilstra&keligt hjemmemarked

og accelerationen kan opnås ved oget tilforsel af teknologisk viden via en satsning

på teknologiske institutter, uddannelse og hjemtagning af viden.

Nelson & Winter (Nelson & Winter 1982) er kendt for deres evolutioncere teori om

okonomisk forandring. Heri anskues virksomheden som bestående af en rzekke

interne rutmer. Den teknologiske udvikling kan i denne begrebsverden beskrives

som de stokastiske variationer i virksomhedens rutiner og de okonomiske omgivel-

sers selektion af de bedst tilpassede teknologier. Om denne og ovennzevnte tilgang

er mere eller mindre brugbar for en statslig regulering end traditionelle samfundsvi-

denskabelige teorier kan ve1 ikke afgores på forhånd. De har den fordel, at

kategorierne er så abstrakte, at det til enhver tid er indlysende, at de skal historiseres.

Så lznge det via modellen kan lade sig gore at vise, at udviklingen er mekanisk eller

evolutionzer, vil det, set fra en ren utilitaristisk synsvinkel, vaere underordnet, om der

ikke kan redegores for, hvorfor en teknologisk udvikling netop skulle forlobe som en

mekanisk eller evolutioncer bevaegelse36. Det er samtidigt fuldstzendigt sikkert, at når

man forst har taget de rigtige briller på, ser alt ud som det skal. De mekaniske briller

ser kun mekaniske kategorier, de evolutionazre kun evolution.

36. Teorien og evt. hjaelpehypoteser vit endvidere kunne udvikles på et i f0lge Popper
rigtigt videnskabeligt grundlag, idet den vii kunne frembringe forudsigelser og
eksakte falsificerbarhedsbetgelser.
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Nok er den eksplicitte mekaniske fremstilling af teknologisk udvikling medtaget som

et kuriosum, men, det at beslutte sig for en scerlig synoptik for den konkrete analyse

går i gang er på ingen måde et scersyn for de forskningsprogrammer, der i

teknologivurderings sammenlxenge kan betragtes som en slags konkurrenter til det

realanalytiske program. For eksempel har Faggruppen for Teknologi og Samfund på

AUC i lobet af 80'erne udarbejdet en udprzeget universalitisk tilgang, hvor

analyserne, analogt med den mekanistiske, går ud fra en fast definition af teknologi,

som bestående af enheden af teknik, organisation, viden og produkt. Til denne definition

knyttes en teknologiteori bestående af b1.a folgende tre grundlaeggende antagelser:

• "De fire bestanddele af teknologien er således forbundne, at en kvalitativ zndring af blot

en af bestanddelene vi1 medfsre kvalitative zndtinger af de andre tre bestanddele"

• " Et teknologisk system er således sammensat at en kvalitativ zndring i en af dets

virksomhedsteknologier eller infrastruktur-teknologier, med tiden vi1 medfare kvalitative

mdr-inger i andre af det teknologiske systems teknologier"

• "Samfundets teknologi er således sammensat at en kvalitativ amdring i et dens teknologi-

ske systemer, med tiden, vi1 medfare kvalitative mdr-inger i hele samfundets

teknologi. "(Rostgård 1990r45-46)

Ålborgtraditionen illustrerer i en analyse af mejeriteknologi, hvordan ovenstående

begrebsramme(op.sit.:s55) anvendes som udgangspunkt(s55), disposition(s39) og

strukturerende princip(s56) for analysen af teknologisk udvikling. Formålet med

analysen er, at "..fokusere på nogle afgørende amdringer i teknologien og her både belyse

årsagerne ti1 at der skete wzdringer, og hvoufor det lige praxis blev en bestemt teknologi som

blev udviklet, udformet og taget i anven&lse."(s56). Set fra det realanalytiske

forskningsprogram har vi her en spaendende formulering af teknologiproblemet, der

ikke alene overvinder realanalysens problem med at skulle udfolde relationen

mellem akkumulationsfizsens rammer og det eksakte indhold, men også lover en forklaring

af de konkrete valg af en bestemt teknologi. Vi får altså stillet en årsagsforklaring i

udsigt, der rzekker ud over realanalysens begrzensninger i rarnmerne og helt ned til

det som realanalysen kalder det eksakte indhold. Vi bor derfor falge analysen for at

se om det er muligt at hente inspiration til en videre udvikling af realanalysepro-

grammet - ikke mindst fordi Ålborgtraditionen, som vi senere skal se, rent faktisk

har smittet af på realanalysen.

Mejeriteknologiens historie (Rostgård 199O:s55-85) bliver beskrevet fra pigen og

bondekonens kerning af smor i 1850'ernes landhusholdning til den moderne
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mzlkefabriks kontinuerlige smmnaskinev i dag. Fortzellingen holder sig fra detaljen og

laegger vzegten på de meget generelle linier. Der fortaelles en teknologihistorie, en

generalisering over de forskellige epokers variationer. Ind i mellem afbrydes

fremstilXngen af opsummeringer, hvor beskrivelsen puttes ind i begrebsrammen, så

vi kan se forskellige kombinationer af kasser med teknik, organisation, viden og

produkt. Mejeriteknologiens udvikling indplaceres endvidere i en anden apriorisk

konstruktion håndvzrkef, fabtikkzn og def aufomafiserede fabtikssysfem. Til sidst

forsvinder mejeriteknologien helt ud af historien, der ender i en raekke

generaliseringer over teknologidefinitionens forskellige kassers placering i forhold

til hinanden under det automatiserede fabrikssystem.

Frernstillingsmzessigt bidrager teknologidefinitionen på ingen måde til hverken

forståelse eller forklaring. Tva&imod, den ellers oplysende historie fortalt i mejeriets

egne begreber og udtryk afbrydes til fordel for kasseriernes abstrakte meningsloshed.

Det er muligt, at teknologidefinitionen har vaxet frugtbar for forfatteren som en

rzekke sporgsmål under forskningsprocessen, men som disposition og sfrukfurerende

princip odelaegges fortsellingens eksemplariske sigte. Nu har artiklen jf. bogens forord

en saxlig paedagogisk intention, nemlig at mejeriteknologien skal vaere konkret

eksempel for såvel teknologiens udvikling som for fornidlingen af teori. Det forklarer

formodemlig artiklens form, herunder den tyngde generaliseringerne optrzeder med,

men zendrer ikke ved indholdet af den metode, der forntidles. Analysen går fra en

abstrakt-universel definition af teknologi via en til tider konkret fremstilling og

tilbage til abstrakte generaliseringer. 1 dette abstrakte og generelle univers bliver det

svaxt at indlose den lovede årsagsforklaring på, at den teknologiske udvikling pm&

tog den retning den gjorde.

Forfatteren kunne have va@ at styrke historiens egen fortsellekraft ved at fremstille

forlobet fra husholdning til industriel produktionsprotes, hvor husholdningen ikke

bliver sagt forstået i begreber, som er fremmed for denne protes, men hvor pointen

netop er teknologiens tilblivelse, som begreb og saxskilt realitet. 1 en sådan

fremstilling udskilles "teknologien" ikke for den bliver det i selve historien og da kun

i det omgang og i den form, den bliver udskilt. Mejeriteknologien defineres således

ikke apriori, men bestemmes historisk ud fra dens tilblivelse og udvikling, altså som

et resultat af analysen. Tilsvarende, opdeles fortsellingen ikke i teknologiinterne og

samjmdsmssige drivkrcefter som forklaring, og teknologien som det forklarede, men

som overgangen fra bondegårdens husholdning ti1 herregårdenes holstenske
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bottemejeri til lokale andelsmejerier til store centralmejerier, hvor hver enkel

produktionsmåde rummer sin egen udviklingsdynamik og udviklingsbetingelser.

Stilles problemet på denne måde bliver det ikke en pointe at vaere helhedsorienteret,

at tzenke de samfundsmoessige drivkrzefter ind i den teknologiske udvikling.

Produktionsmåden er i udgangspunktet et hele, der afhzengig af de konkrete

historiske omstaendigheder betinger samfundsmaessige såvel som tekniske elementer

i analysen. Overgangen fra en produktionsmåde til den efterfolgende stilles ikke på

en generel formel, men forklares konkret.

Selvom Ålborgtraditionen ved at anvende samfundsvidenskabelige kategorier kan

virke mere besnaerende eller virkelighedsnzer, zendrer det ikke ligheden med den

eksplicitte mekaniske tilgang, hvad angår den metodiske indfaldsvinkel, der begge

steder laegger forudbestemte universelle kategorier og love ned over genstandsfeltet.

Men hvor den eksplicitte mekaniske analyse fordrer en historicering af kategorierne

ser Ålborgtraditionen det som sin styrke, at have udviklet universelle kategorier, der

kan underseges for i alle teknologihistorier. Den metodiske indfaldsvinkel forer til

forudbestemte sporgsmål, der både virker fremmede og kategoriserer virkeligheden

i former, der sandsynligvis ofte forhindre den praxise historiske formulering af

udviklingens dynamik. Endelig er der en ikke uvaesentlig risiko for, at

forklaringstypen falger en cowering-law-model, der er direkte afledt af de

grundliggende antagelser. Fx. "De tekniske, vidensmzssige og organisatoriske

forudshzinger udgør de teknoloiinteme forklaringer på det teknologiske nybrud, sonz

andelsmejerieme u dgjordc "(s69) Historien opsummeres og reduceres til

teknologidefinitionens kategorier og forklarer ikke det teknologiske nybrud, men

henviser til de foruddefinerede kategorier. S&ningen repraesenterer formodentlig

ikke en forklaringsintention, men blot en paedagogisk-definitorisk fremhzevelse af

teknologidefinitionens kategorier og dens strukturering af selve forklaringen. Uanset

formålet ses det, at kategorierne, qua deres universelle definition, ikke kan bringes

på bane som forklaringer, da det blot vil resultere i selvreference eller en cowering-

law forklaring, som ikke kan retfaerdiggores, da lovene ikke er gyldige forklaringer,

men blot definitioner eller antagelser. Problemet opstår af Ålborgensernes

helhedsorienterede tilgang:

"Det kunne med vette h;wdes, at da teknologien er en del af samfundet, så er teknologi
jo samfind. Denne betragtningsmåde er imidlertid ikke operationel. Vi må begrebs-
massigt kunne adskille teknologien fru samfundet for ut kunne analysere
sammenhzngen." (Müller m.fz. 2984:15)
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Men den sammenhwzg som analyseres på baggrund af en definition er ikke en

virkelige sarnmenhzeng mellem teknologi og samfund, men sarnrnenhzengen mellem

definitionen af teknologi og det der ikke er definineret som teknologi, resten af

samfundet. Kort sagt forskerens egen konstruktion bliver genstand for den senere

analyse - ikke virkeligeheden. Der synes således at vaere flere problemer forbundet

med den pågaeldende tilgang end de fordele anvendelsen af en universel systematik

urniddelbart kan bidrage med i form af overskuelighed, huskelister (helheds-

orientering) og ordning af empirien.

For de sarnfundsvidenskabelige tilgange bliver teknologiproblemet således et

spcwgsmål; om udviklingen betragtes gennem de teknologibriller de statslige

initiativer har konstrueret, om der kritisk reflekteres over andre synsvinkler eller om

der foretages en fornyet begrebsliggBrelse, hvor udviklingen szttes på sit specifikke

beg-reb uden at aprioriske kategorier definerer det, der betragtes ?

Realanalysens synoptik
De realanalytiske teknologivurderinger afholder sig fra eksplicit at definere et

teknologibegreb og i szerdeleshed en universel betragtning på teknologi i form af en

teknologiteori.

"Det er efter vores mening problematisk at adskille metodeovenxjelser al for meget fia
teknologivurderingens genstand, dvs. hvad der skal vurderes og ud fra hvilke
synsvinkler" (JeZsere. m.jZ. 1990:59)

Ser vi nzermere på den realanalytiske forskningspraksis, der er udviklet i miljgerne

omkring teknologivurdering, er der to problemormåder, der opdeler perspektivet i

teknologivurderingen:

• Reaktiv teknologivurdering: Analysegangen er fra teknologi til konsekvens.

• Proaktiv teknologivurdeting: Analysegangen er fra behov til teknologi.37

37. Den reaktive stiIIer sporgsmålet: Hvilke konsekvenser vii en bestemt teknologi
afstedkomme? Denproaktive stiUer sporgsmålet: HviIke teknologiske og organisatori-
ske forandringer skal der tiI for at imodekomme bestemte behov. 1 besvarelsen af disse
ubestemte sporgsmål indgår en lang raekke metodiske overvejelser ala hviIke behov,
behov for hvem?, hviLke konsekvenser?, hvem skal bestemme behovene og teknologi,
hvi&e krzefter bestemmer udvildingen mmm.
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Det metodiske problem som disse analyser i saerlig grad har fokuseret på er, hvordan

man kan praktisere helhedsorienterede teknologivurderinger, enten som en helhed af

konsekvenser eller som en helhed af behov eller som den metodiske udpegning af det

vzesentlige i begge helheder (Jelsoe m.fl.3990, Kryger 1990, Neisig 1988,1990,

Stauning 1990). Med Neisigs ord:

" En teknologivurdering skulle ideelt set kunne foregribe nogle negative konsekvenser og
pege på virkemidler ti1 at reahsere bestemte enskede målsztninger eller udvikli.ngs-
veje." @kisig 1990318)

På den måde bliver det universelle i synsvinklen rettet mod problemstillingen og ikke

som vi for så det på genstandsfeltet - teknologien. Mao. vi har en helhed af almene

problemer, så som arbejdsmiljo, forurening, fremmedgorelse, mangel på demokrati

osv.% som vi ud fia normative valg underseger og kritiserer tilstedevzerelsen af, men

disse normative valg af undersogelser indbefatter ikke, at en szerlig deskriptiv

struktur nodvendigvis må traekkes ned over genstandsfeltet.

Teknologivurderingerne soger således også39 metodiske muligheder for at kunne

forudsige og evt. bidrage til at foregribe konsekvenserne af den teknologiske

udvikling. De går dog endnu videre. 1 begreberne proaktiv teknologivurdering og

kmzsekvensorientcret produktionsplanlzqning vendes teknologivurderingen om, således

at teknologivurderingen tager udgangspunkt i nogle behov/måls&ninger for den

teknologiske udvikling. Vi skal ikke gennemgå de resultater af denne metodiske

udvikling, der er specifikke for problemet teknologivurdering, men betcagte

resultaternes betydning som bidrag til realanalyseprogrammets mulighed for at

38. Det skal fremlxeves, at helhedsorienteringen af behov og konsekvenser i de
realanalytisk inspirerede teknologivurderinger ikke består af en remse af enkelt-
faktorer indenfor arbejdsliv eller andre områder, men som en helhedsorientering, der
udvikles af arbejdslivets vzesentlige sammenhaenge. 1 andre analyser bliver virkelig-
heden aldrig en helhed, men en uoverskuelig mangfoldighed af fzenomener. Det bliver
typisk en opremsning af "pinde", hvis start og slutning forbliver tilfazldig eller som
påpeget af Jelsoe m.fl., begrzenset af "praktiske og ressourcemazssige forhold."(1990:60
og 62)

39. De regionalt orienterede analyser indeholdt også vsesentlige metodiske bidrag på
teknologivurderingsområdet, der siden hen er taget op i teknologivurderinger, som
har rakt udover de regionale analyser. Bahner og Kerndrups analyser kunne med
deres "konsekvensorienterede planlqningsperspektiv" ligesåvel have vaeret
fremsiillet i hervzerende afsnit. Opdelingen har således alene det formal at praesentere
det regionale perspektiv og teknologiwderingsperspektivet i deres rene former.
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behandle et nyt problemområde.

Teknologien har som begreb, kun eksistens som helhed - "teknikken" er forst

teknologi, når den indgår i produktionsmåden. Det at udarbejde scerskilte metoder

til at vurdere teknologien eksplicit, må derfor nodvendigvis forudsaette, at teknolo-

gien forst eksternaliseres fra sin urniddelbare sammenhaeng, for dernazst som en

metodisk pointe at taenke den ind i denne helhed/sammenhaxtg igen. Dette er et

resultat af positivismens tankemarssige herredomme i betaenkningernes formulering

af teknologibegrebet. Begrebet teknologivurdering bygger som sagt på en

politisk/administrativ tilgang til virkeligheden. Denne tilgang må overskrides, fordi

betaenkningens teknologibegreb ikke udtrykker noget meningsfyldt som sådan og

derfor ikke kan vurderes isoleret, eller som det udtrykkes:

"..dette projekt viser, at teknoloaien hverken er hele vroblemet eller hele losninaen vå
problemet. En teknologivurdering er ikke helhedsorienteret hvis den begrznser sig ti1 at
betragte teknologi." (Elert mfz. 1985287)

Denne omvej over teknologibegrebet er selvfolgelig vigtig at vazre sig bevidst, men

den kan ilske bebrejdes de realanalytiske bidrag, der analyserer teknologien med

udgangspunkt i produktionens stoflige og okonomiske helhed. Denne afvisning af

teknologi som centrum for problemet praxiseres yderligere hos Inger Stauning, der

i forbindelse med sine teknologivurderinger indenfor området diagnostisk ultralyd,

skriver:

"Der kan ikke adskilles szrskilte karakteristika ved en teknologi; som bestemmer, hvordan
den vi1 kunne bruges. Det er ikke teknologien, som er objekt for undersogelseme, men
derimod den samfindsmzssige udviklingsproces, som besfemmer måder at gore ting på,
de rammer, som de kan udfms indenfor, de krafter, som dominerer." (1990:48)

Et konkret eksempel kan illustrere betydningen af denne position.

Informationsteknologi og beskaeftigelse
I begyndelsen af 80'eme fremkom en lang rzekke store internationale analyser af de
besk&tigelsesm%ssige konsekvenser for kontorområdet af den stadigt hurtigere
udvikling af informationsteknologien40. Konklusioneme var typisk: "Mikroelektronik-
kens anvendelse i informationsteknologien vi1 betyde, at servicesektoren generelt set

40. Se Anders Joest Hmgels (Hingel 1983) germemgang af 11 store europaeiske
teknologiwderingsprojekter, s 5-9
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ikke lzengere vi1 fungere som jobskabende sektor, og at op ti1 30% af de beskzeftigede
i bank- og forsikringsvirksomhed vi1 blive over&diggjort"(Nora/Minc: En fransk
rapport), "..lidt over 62% af alle job er i "risikozonen" grundet mikroelektronik-
ken...40% af alle kontorjob vi1 forsvinde"(ASTMS: En engelsk rapport), "..25-30%
af alle kontorjob vi1 kunne automatiseres inden 1990. Af de 2 mill. hzmmodtagere,
som i Tyskland er beskzefiiget med m&inskrivning, vii 1,5 mill. kunne automatiseres
wk."(Siemens: En tysk rapport). Problemet i disse analyser er, at der sluttes direkte
fra en bestemt egenskab ved teknologien og ti1 dens (hesk&tigelsesmzssige)
konsekvenser. Imodszetning hertil fordre den realanalytiske tilgang, at det er @konorni-
ser ingsformeme eller profitproduktionsmetodeme, der ligges ti1 grund for hvordan
teknologien tages i anvendelse og dermed hvilke af teknologiens egenskaber, der
udnyttes. Det er i dag tydeligt, at servicesektorens konstruktion og udnyttelse af
informationsteknologien i 80'eme, der er den tidsmzssige ramme for ovenstående
prognoser, var rettet mod konkurrence på produktudvikling i bred forstand snarere
end konkurrence på hzmomkostninger. Dette er blevet s=rligt tydeligt efter strategien
er skiftet i 90'eme med store personalereduktioner ti1 fBIge.

Det metodologisk helhedsorienterede fra realanalyse af den maferieile produktions

udvikling bibeholdes således i teknologivurderingerne og fors0ges generaliseret til at

omfatte konsekvenser og behov.

Drivkraefter og spillerum i realanalysen
Problemet i de realanalytiske teknologivurderinger er dog den noget ureflekterede

inspiration fra Ålborgtraditionen, herunder adoptionen af et mekanistisk sprogbrug.

Der mangler eksplicitte diskussioner af konstruktionerne driukmj?er, hand-

lerum/spiZZemn og lignende udtryks reale eller analytiske status. 1 selve analyserne

bliver teknologien på trods af programerklaeringer om det modsatte til et objekt, der

påvirkes af sotiale krzfter eller drivkmj?er i eller måske snarere udenfor et handlerum,

hvor konsebenseme er den resulterende bevzgelse. Udtrykket handlerum, optrceder

ti1 tider som en slags residual, det ubestemmelige, der blot modificerer

analyseresultatet efter at alle v=sentlige forhold er bestemt - som et gidsel for de

sociale krcefters muligheder i en analyse af determinismer.

Drivkrzefter og spillerum er dog, analogt med den eksplicit mekaniske tilgangs

kategorier, så abstrakte, at de ofte synes at fungere som rene analytiske konstruktio-

ner, der ikke ansker at pådutte virkeligheden en bestemt struktur, men snarere

reprzesenterer universelle problemstillinger, som: Hvilke samfundsmoessige

drivkrazfter kan forklare teknologiens udvikling og, hvilket spillerum er der for de

41. Se fx. Neisig 1988 i afsnittet "Kapitalakkumulation og handlerum".
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sociale aktorers muligheder for at påvirke den teknologiske udvikling ?

Hvor kritikken af den omfattende og detaljerede kapitalistiske praegning af

produktionsforholdene var det radikale element i de eksemplariske realanalyser, er

spillemmmets påpegning af subjektive - men ikke nodvendigvis individuelle -

muligheder for at påvirke omgivelserne det frigorende element i teknologivur-

deringen. Spillerummets centrale betydning må forstås som en reaktion på den

determinisme, der ilske alene blev udlzest af de eksemplariske realanalyser, men som

przegede store dele af den samfundsvidenskabelige tradition fra midten af 70'erne til

begyndelsen af 80'erne.(Clausen 1990:179-180)

Forholdet spillmm-socialdrivkraq? rummer på den ene side et struktur-subjekt forhold

og dermed et formidlingsproblem, nemlig hvordan de strukturelle forhold

(spillerummet) tager sig ud for subjektet (de sociale krzefter). Det er de

forståelsesorienterede dele af teknologivurderingen, der har til opgave at fremstille

denne formidling, således at spillerurrumet bliver synligt for subjektet@. På den anden

side har fokuseringen på spillerummet givet anledning til en razkke interessante med

desvzerre ikke bzredygfige (Clausen 1990:190) strategier og metoder for, hvorledes

handlemulighederne kunne udmontes i teknologiske forandringer43.

Hos Marx og i de eksemplariske realanalyser formidles forholdet mellem

totalkapitalens akkumulationsbevzegelse O!z enkeltkapitalernes

reproduktionsbetingelser via konkurrentens to former. Formidlingsproblemet

mellem disse abstraktionsniveauer er her behandlet systematisk, omend der

efterlades et problem, mellem rwzmer og eksakt indhoZd, hvis den konkrete

teknologiske udvikling skal forklares af realanalysen. Når sporgsmålet om

drivkwfterne bag den teknologiske udvikling imidlertid ikke stilles indenfor denne

forståelsesramrne, men udbredes ved at anvendende drivkraft-metaforen opnås en

42. Selvom Marx fremstiller kapitalens logik, altså dens rationelle kerne eller forldaringen
på hvorfor konkurrenten og alle de andre kapitalistiske fzenomener fremstår som de
ger, så er hans dybeste aerinde dog det samme, nemlig at afslere, at det der forekom-
mer naturbundet og som det eneste mulige er historisk begrznset til en bestemt
menneskeskabt ulighed, knyttet til en forbipasserende produktionsmåde.

43. De afprevede metoder og strategier er Hundlingsotienferet teknologivurdering, fdgZig
ressouceopbygning, samarbejdsstrategien, ekspertstrategier og reguleringsstrategier. Det har
i felge Christian Qausen vist sig vanskeligt at få teknologivurderingen til at fungere i
virksomhedeme, og der hvor teknologibeslutningerne ellers trzfis. (Clausen 1990:181-190)
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mindre bundethed af, om begreberne for totalkapitalens akkumulationsbevaegelse

kan samrnenfatte de relevante forklaringer på den teknologiske udvikling. Brugen

af kategorier som dtivkrq? og spillerum repraesenterer derved en omformulering af

de eksemplariske analysers problem med at formidle relationen mellem

akkumu~tionsf~s rammer og det eksakte indhold. Omend spillerummet netop er taxtkt

gzeldende for flere aktorer end den konkrete kapitalistiske ledelse, der måske

forventes at udforme det eksakte indhold, så er der begge steder tale om et

formidlingsproblem mellem nogle samfundsmoessige strukturer og et subjekts

muligheder for at agere. Sporgsmålet er, om omformuleringen forer til, at problemet

praxiseres og derved gores mere operationelt.

I Stauning 1990 og Neisig 1988 findes de mest reflekterede forsag på at anvende

drivkraft og spillerum, som losning af problemet med struktur-subjektforholdet i

teknologianalysen. 1 lyset af den proklamerede helhedsorientering inddrages flere lag

i analysen mellem totalkapitalens bevzegelse og den konkrete teknologiske udvikling.

På den måde bibeholdes de eksemplariske analysers akkumulationsformer, men

suppleres med mere konkrete interessentanalyser af industrien. Frygten for, at

totalkapitalens akkumulationsbevaegelse optraeder deterministisk, loses hos Neisig

ved at tzenke handlerummet ind i selve begrebet for akkumulationsprocessen.

"Handlerummet for de sociale krzfter struktureres i h0j grad af kapitalens
akkumulationsproces og dens modsztninger, der er drivkraften bag den teknologiske
udvikling. Denne dynamik er ikke entydig og deterministisk, hvad angår de stopige
sammenhznge, og rummer devfor muligheden for forskellige udviklingsveje. Disse vi1 dog
hele tiden formes i et samspil med de fiemherskende produktionsbetingelser og den
kapitalistiske udvikling vii altid stsde på dens egne indre modsztninger." [Neisig
1988:55)

Neisigs pointe er at betragte handlerununet for de sociale krzefter som en del af

akkumulaionsbevzegelsen, som skiftevis forudsaetning og resultat. Handlermnmet

reduceres således ikke til de konkrete omstrendigheder, der bestemmer det eksakte

indhold indenfor akkumulationsfasens rammer, men som en bestemmende del af

selve ramrnerne. Da disse betragtninger imidlertid ikke forer til en zendring, af den

måde akkumulationsbevzegelsen hidtil er begrebsliggjort, fx. i form af udfoldelse af

mere specifikke begreber for handlerum, forsvinder denne pointe imidlertid fra selve

analysen. Tilbage er således alene en praxisering af, at akkumulationsbevzegelsen

ikke kan forstås som en determination af den konkrete teknologiske udvikling. Ind-

tarnkningen af begrebet handlerum i akkumulationsprocessen loser derved ikke
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struktur-subjektproblematikken.

I Staunings analyse af teknologi i sundhedssektoren forer anvendelse af

drivkraftmetaforen til en lag på lag afd&ning af sammenhcenge mellem industrielle

interesser i den teknologiske udvikling og brugernes levevilkårsinteresser(s341).

Lagene i denne analyse begynder med afdaekningen af en teoretisk refirencerumme ud

fra det overordnede ekonomiske grundlag for udviklingen og de samfhndsmassige

drivkr+er svarende til totalkapitalens akkumulationsbevzegelse, i meste lag af daekkes

de generelle drivkrzefter bag den teknologisk udvikling i reproduktionsfiren, i meste

lag afdaakkes den generelle historiske og samfundsmoessige baggrund bag den

teknologiske udvikling i sundhedssektoren, i meste lag (casen) afdaekkes udvikling og

spredning af ulfxzlydsudstyr, i meste lag udbredes casen til en afdcekning af

produktion af medico-elektronisk udsfyr og i sidste lag udbredes casen til information-

steknologi i sundhedssektoren. Som det ses forer lag-på-lag-metoden til en meget

omfattende dokumentation af - de i forhold til casen - omgivende strukturelle

forhold. Fremgangsmåden er identisk med Helsinger-artiklens for så vidt, der

indledes med en afklaring af de strukturelle forhold, hvor det strukturelle

(totalkapitalens bevzgelse) formidlet via konkurrenten saztter rammerne for det

eksakte indhold/spillerummet i enkeltkapitalens teknologiske udvikling. Men hvor

den eksemplariske analyse havde en saxlig erkendelsesmaessig og teoretisk pointe

med at anvende denne fremgangsmåde, er det her et sporgsmål, om de mange

strukturelle-empiriske lag fungerer som formidling og dermed losningen på struktur-

subjektproblemstilEngen eller de blot foroger formidlingsproblemet tilsvarende. Der

er tale om et både og. 1 analysens forste empiriske lag (stat og sundhedssektor,kap .4)

soges formidlingsproblemet (totalkapitalens formning af sundhedssektorens

udvikling) til tider last med rene kortslutninger”A og i det andet empiriske lag (casen

ultralydsteknolgi,kap.5) fremstilles den teknologiske udvikling uden henvisninger

til bagvedliggende strukturer45. Fremstillingsformen - fra den overgribende struktur

44. Ex: Som følge af krisens uddybning er der i 80'erne ".. hverken generel styrke i
arbejderbefolkningen til at krzeve gode sundhedsforhold eller generel interesse fra
kapitalens side i at age sundhedsniveauet"(s131). Her udledes kapitalens interesse i
sundhedsniveauet logisk af akkumulationsfasen, hvorfor formidling ikke er
n0dvendig. Når en sådan funktionel bestemmelse af drivkraften erstatter en konkret
underwgelse, er der tale om en kortslutning mellem det sarnfundsmzssige og det
konkrete.

45. Der opstilles på ingen måde en simpel årsagsforklaring, men samarbejdet mellem
(fortsmettes...)
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mod et konkrete problem - gor det uoverskueligt indledningsvis at afgraense og

praecisere, hvordan de 0konomiske drivkrxfter bag sundhedssektorens udvikling formidler

rammer for teknologivalget for en konkret teknologi som ultralyd, jf. projektets

konklusion:

"Det formulerede teorigrundlag giver altsd en baggrundsforstaelse af de overordnede
samfunds0konomiske rammer for sundhedssektorens udvikling, og nogle dominerende
ekonomiske og vidensmsessige rammer for udviklingen af medicinsk teknologi. Disse
forklaringer ligger pa et h0jt abstraktionsniveau, og de kan heller ikke gere rede for
vassentlige forhold, som ogsa har dbenlys betydning for teknologisk udvikling,....En
konkret analyse vil derfor indeholde mange forhold, som ikke kan forklares pa dette
teoretiske plan. Pa den anden side viste denne baggrundsforstaelse sig anvendelig i
analysen afden konkrete teknologiindfersel og blev ikke modsagt af forhold, der komfrem
her."(s351)

Der er saledes fremstillet en konkret forstaelse af udviklingen i ultralydsteknologien

og der er fremstillet en baggrundsforstaelse af de mellemlags strukturer de konkrete

faenomener - samarbejdet mellem Ultralydsafdelingen og Briiel og Kjaer - optraeder

i. I realanlysens terminologi er det eksakte indhold fremstillet i en konkret

forstaelsessammenhaeng, men denne sammenhaeng raekker kun via kortslutninger

til akkumulationsbeveegelsens virkelige arsager. Formidlingsra2kkef0lgen fremstiller

endvidere de overordnede strukturer som en overgribende baggrundsforstaelse £01

laeseren kommer til det konkrete. En alternativ fremstillingen kunne tage ud-

gangspunkt i det konkrete problem, hvorefter forstaelsen heraf kunne begrunde en

inddragelse af evt. strukturelle arsager i efterf0lgende kapitler. I en sadan fremstilling

ville afgraensningsproblemet ikke vaere apriorisk begrundet ud fra en fastlast

teoretisk forstaelsesramme, men ud fra problemstillingens almene aspekter.

Endvidere ville formidlingen mellem baggrundsforstaelse - in-casu drivkraefterne i

sundhedssektorens udvikling - og de konkrete sammenhaenge blive ekspliciteret og

kunne herved overskride den noget vage term baggrundsforstaelse ved at udg0re en

mere praecis begrebsmaessig sammenhaeng. Dette kunne f0re til, at den overgribende

rationalitet, hvormed totalkapitalen i f0lge forstdelsesrammen griber ind og formgiver

udviklingen, i realiteten viste sig knap sa omfattende, og at de sociale kraefter derfor

stod overfor mere pavirkelige problemer.

45.(...fortsat)
Ultralydsafdelingen pa Herlev sygehus og elektronikfirmaet Briiel & Kjaer er den
vaesentligste forstaelsesramme.
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Da det således ikke har vist sig nemmere at formidle mellem totalkapitalens

bevaegelse og storre generelle strukturer som staten og sundhedssektoren og derfra

videre ti den konkrete teknologiske udvikling indenfor ultralydsdiagnostisering, end

direkte fra totalkapital til enkeltkapital, står realanalysen derfor stadig med et ulost

formidlingsproblem. Men det bor naturligvis medtages i denne vurdering, at casen

var speciel, for så vidt det var teknologisk udvikling i reproduktionsfaxen, der var

analysegenstanden. Hermed Stiller såvel totalkapitalens formning, som formidlingen

af denne sig anderledes, end ved rene kapitalistiske sarnmenhaenge. Det kan derfor

ikke udelukkes på baggrund af Stamungs forsag, at lag-på-lag metoden i rene

kapitalistiske sammenhamge vii kunne formidle relationen, men analyse og fremstil-

ling må nodvendigvis vendes om, således at der tages et konkret udgangspunkt og

at det er begrebsliggorelsen af de konkrete sammenhaznge, der evt. betinger

inddragelse af overgribende strukturer. Såvel de realanalytiske, som de omtalte

teknologivurderingstilganges forsag på indledningsvist at fremlaegge en abstrakt

teori eller forståelsesramme, der herefter fyldes med empiri har ikke bidraget til

forskningsprogrammets losning af struktur-subjekt-problemet.

Gennemgangen af forskellige losningsforsog i den positive realanalyse og

teknologivurderingstraditionen har således bidraget med en raekke konkrete

erfaringer, der alle har bekrceftet et centralt element i den realanalytiske heuristik:

"Anvendelsen afabstraktionsproceduren er den eneste mulige vej, d.v.s. at se bort fia
ubetydende momenter i historien, studere det simple f0r det komplekse, O.S.V. Der er ingen
genveje eller bagueje. "46(Andreassen m$l. 82:38)

- hverken via teknologibegreber, forståelsesramrner, ekonomiseringsformer eller

andre aprioriske modeller, som snarere g0r historien fremmed for sig selv end den

henviser til de virkelige årsager.

46. 1 min gamle laerebog i nationalekonomi, der bestemt ikke kan beskyldes for at vacre
af marxistisk observans fremstilles "det okonomiske kredslob" ved forst af beskrive
"Det reale kredslob mellem husholdninger og virksomheder i et lukket samfund uden
offentlig og finansiel sektor" herefter kompliceres tingene ved gradvist at inddrage den
finansielle sektor, den offentlige og til sidst verdensmarkedet. (Hald 79,32-53). 1 netop
den forstand, at abstraktionsproceduren betragter det simple for det komplekse, de
fysiske storrelser for de monetzere, er der således ilske tale om en fremgangsmåde, som
er unik, for hverken Marx eller realanalysen.
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7 Sammenfattende om det realanalytiske programs
udvikling.

"A research program is succesfild if all this [den hårde kerne, heuristikken og
hjzlpehypoteserne] leads to a progressive problemshif; unsuccesfil if it leads to a
degenerating problemshif."(Lakatos 1986333)

Vurderingen af realanalyseprogrammet må foregå på i to tempi, forst som en reflek-

sion over den teoriinterne undersogelse af om vanskelighederne med behandlingen

af nye problemområder og genstandsfelter kunne settes i sammenhzeng med reala-

nalyseprogrammets hårde kerne og heuristik og hvor det var tilfzeldet fremlzegges

en vurdering af forskellen mellem realanalysens oprindelige anvendelsesmuligheder

og de genstandsfelter og problemormåder, den med tiden er blevet SE@ anvendt på.

Målet med vurderingen er således at sammenfatte de muligheder og begraensninger,

der forefindes indenfor programmet i fht. udviklingen af nye problemormåder.

Den teoriinterne undersogelse har nodvendigvis måttet gå meget dybt ind i dialogen

med realanalysen for at finde evt. brud i logikken eller forkerte antagelser og afsoge

muligheden for en korrektion af disse. Såfremt denne indsats ikke var gjort ville

undersogelsen ikke kunne bidrage til en endelig afklaring af, om de tidligere

kritikpunkter alene skyldes manglende udvikling af genstandsspecifikke metoder,

der evt. kunne loses indenfor programmets ide eller om det var selve kernen og

dermed programmet, der var truet.

Muligheder og urnuligheder i den positive heuristik
I forsknings- og fremstillingsprocesserne finder vi den positive heuristik, som viser

hvordan den realanalytiske videnskab skal gebzerde sig. Heri fremstilles en generel

modscetning somrealanalytikkeren må lose i praksis, nemlig: Hvordan undgår man,

at "vejledningen" fra de almene love og begreber ikke forer til, at det logiske=-

teoretiske er givet på forhånd og realanalysen derved blot saetter empiri på

begreberne?

Praktiseringen af heuristikken har behandlet mods&ningen på den traditionelle

dialektisk materialistiske måde, hvor det logiske taenkes som de mulige almene
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former, imodszetning til det historiske, som er de specifikke former (Madsen 1988:64).

I realiteten fikseres de logiske former til de af Marx fremstillede almene begreber. De

specifikke former bliver herved aldrig andet end påvisningen af visse almene

fikserede formers aktualitet frem for andre. Realanalysen har således aldrig forsegt

en almengorelse eller specificering af nye begreber for samfundsmaessige bevaegelser

i forskellige konkrete sammenhaenge, fx. via en specificering af negationer af de Marx

fremstillede begreber, jf. forrige kapitel.

Realanalysens kerne - valoriseringstvangen og konkurrentens almene former - har

med andre ord stillet sig i vejen for en lobende refleksion og begrebsliggorelse af

samfundets aktuelle produktionsmåder. Det har kort sagt ikke vcere et nzervaerende

sporgsmål, om samfundet realt har sendret sin produktionsmåde47.

Problemer i den negative heuristik
Den såkaldte vejledning fra de almene begreber medforer, at de ikke bliver udfordret.

Med deres immanente kritikformer udgor de kritikkens kerne, de fungerer som

dåseåbneren i afsloringen af udbytningens historiske realitet, men de udgor en

forforståelse, der som programmets hårde kerne ikke må drages i tvivl. Mao. den

positive heuristik opstilles, så de almene begreber ikke kan kritiseres, kun misforstås(

af mig og mange andre). Hermed mister realanalyserne muligheden for at gennem-

fore projektet, nemlig at begrebsliggore den historiske udvikling, dvs frernstille såvel

dens almene som dens specifikke begreber. Dette er de eksemplariske analysers

fundamentale problemer. 1 de positive realanalyser tilfojes nu en raekke problemer

i anvendelsen af de genstandsspecifikke metoder, der tidligere var udviklet med et

snaevert eksemplarisk sigte.

Problemer i de genstandsspecifikke metoder
- eller kan metoder baseret på dialektisk materialisme frembringe plankegningsan-

visninger ?

Svaret er vel, at det kan de ikke. Planlqningen - betragtet som handlingsanvisning -

ger krav på en forklaringstype, der eksternaliserer årsagen og virkningen og således

47. Der findes dog i Bahner og Kerndrups distinktion mellem kapitalistisk og offentligt
etablerede og drevne produktionsbetingelser ansatser til en sådan begrebsliggørelse.
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ger den til genstande for det handlende subjekts vilje. Med andre ord: Skal man vaere

kapitalist/planlaegger, må man forholde sig til, hvad der kommer forst segget eller

honen - helheden må hugges over og delene eksternaliseres, dvs betragtes som

isolerbare tilstande, der kan påvirkes.

Problemet for realanalysen optraeder på den måde, at den grundige analyse af, hvilke

af de logisk-mulige former, som kan specificeres i den aktuelle historiske bewegelse,

fremkalder en determinerende struktur, der modssetter sig sit mål, således at jo

grundigere denne af dcekkes, jo mindre bliver den mulige frihed for planlqningen.

Grundigheden giver ikke flere friheder for planlzeggeren, men tvaxtimod flere

betingetheder. Dette havde i kraft af sin afsloring af totalitetens specifikke determina-

tion et vigtigt systemkritisk sigte, som netop var de eksemplariske analysers

erkendelsesinteresse, men for de positive realanalysers planlqni.ngshorisont bliver

det til en uloselig modsigelse mellem afdazkningen af totalitetens deterrnination og

ensket om at forandre gennem planlqning. At afslore detaljens betingethed giver

ingen frihed. Dette er realanalysens erkendelsesteoretiske betingelse. Sagen er jo

netop den, at det der med de almene kapitalistiske love videnskabeligt/dialektisk

kan samrnenfattes/ begrebsliggores, er det som med nodvendighed må vaxe sådan.

Thi overskrides det nodvendige, overskrides også logikkens og rzesonnements

betingelser og derved bliver videnskaben meningslos. Når derfor de positive

realanalyser soger ud over de almene loves abstrakthed, ved at konkretisere dem

opnås det modsatte, nemlig at de specificeres som nodvendige udviklingsformer i det

konkrete. Opsqningen af detaljerne i de konkrete analyser forer således ikke ti1 en

metodisk og teoretisk aerbodighed overfor tilfaaldighedernes eller andre

bestemmende forholds betydning. Tvaertimod, planlqningens subjektive

udfoldning modarbejdes af den samfundsmoessige totalitetstsenknings heuristik,

netop fordi også behandlingen af detaljen skal vcere videnskabelig - altså fremstille

detaljens nodvendige eksistens og fornuftsbetingethed. Denne metodes residualkate-

gorier kaldes "rammebetingelser", "handlerum" eller "spillerum". Heri udtrykkes

enten 1. Abstrakte former, som graenser for de konkrete handlinger, hvilket er noget

sludder da modstillingen krawer, at de abstrakte former konkretiseres eller formidles

for modstillingen kan finde sted, eller 2. en sammenblanding af samfundsmcessige

udtryk, der er for generelle til at vaere interessante i en specifik sammenhaang. Denne

modszetning er ikke set last!

Konsekvensen af denne modsaztning i forskningsprogrammet var, at det efter megen
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moje og besvaer efterhånden dode hen som erkendelsesteoretisk horisont. 1 stedet

praktiseredes mange spzndende nye tiigange i detaljerede og pragmatiske analyser

af regionale produktionsbetingelser og teknologivurderinger. 1 en raekke af disse ana-

lyser har man opgivet intentionen om at fremstille Sandheden om genstandens

konstitution til fordel for udredningsformens plar&egnings- og forandringsorientere-

de - bedst mulige - beslutningsgrundlag. Denne afvikling af realanalysen har givet

rum for nye tilgange, men udviklingen i konkurrerende forskningsprogrammer har

illustreret faren for, at realabstraktion erstattes af taksionomi, at virkelighedens real-

begreber erstattes af spekulative klassebetegnelser, når dialektikken sendes på

porten.

Krisens udrensende virkning: Et farvel ti1 kostprisdogmatikken.
Realanalysens krise haenger uvaxligt sammen med kapitalens virkelige krise. Er der

en ting som de fleste iagttagere af og aktorer i industrien i 80'erne har vzeret enige

om, så er det, at markedet for industriprodukter har vaxet langt mere usikkert end

tidligere. For en teori, der fokuserer kraftigt på det logiske og dermed det

kontinuerlige og de gennemsnitlige elementer i udviklingen, må det nodvendigvis

give problemer.

"...the greater the uncertainties of the world, the greater is the possibilitey that profits
would go to venturesome and Zucky rather than to logital, careful, factgathering
individuals."(Alchain 1950:CiteretjTa Kristensen 1984:3)

Denne kritik blev rejst mod den neoklassiske antagelse om profitmaksimering

allerede i 1950.1 den forstand, at de positive realanalyser har forsegt at forklare den

teknologiske udvikling ud fra kostprisokonomiseringer, altså har forsegt at forklare

de konkrete faenomener ud fra et omend formodenligt centralt rationale, ja så rammer

krisens oplosning af forudsigeligheden, kalkulerbarheden og dens krav til

omstillingsparathed ikke alene de beslutningstagere, der har lagt deres i lod i den

traditionelle omkostningsreducerende rationalitets vaegtskål, men også den teori, der

på dogmatisk vis tager den for givet.

"..teorierne .. står og falder med zmdringer i den praksis, som dejnerer opfattelsen af
penge, ejendom o.s.v., og som når som helst kan underminere teoriernes evne ti1 at
forudsige." (Flyvbjerg 1991261)

Denne kritik af de fzenomenologisk orienterede okonorniske teorier rartuner også
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realanalyseprogrammets kostpriwkonorniseringsdogme, fordi denne praktisering af

realanalysen ikke konsekvent kritiserede Marx' og egne kategoriers historiske

begraensethed.

Ak og ve. 1 stedet måtte vi epigoner

lide under totalitetstänkningens hybris !



KAPITEL 3

Det konkretes realanalyse

"Sandheden kan ikke begrundes en gang og szttes i montre udenfor historien"
OZe Thyssen

1. Krav til heuristikken
Vi skal i det folgende bevcege os henimod en ny heuristik for realanalysen som

forsoger at overvinde de problemer den eksisterende tradition er endt i. Vi skal altså

forsege at reformulere nogle retningslinier for realanalyseprogramrnets fremtidige

udvikling, der saetter forskningsprogrammet i stand til at genoptage den teoretiske

behandling af centrale samfundsmoessige problemstillinger. Vi så i forrige afsnit, at

fremstillingens anvendelse af Lakatos’ opdeling i positive og negative heuristikker

bidragede ti1 en klarlzggelse af det almenes udstr&ning i den realanalytiske

taxkning. De almene begreber, som problemerne fortnuleredes i og som ferudsatte,

at problemerne kunne betragtes som modsvarende virkeligheden, var konkurrentens

formbegreber - markedsproduktionspriserne. Den såkaldte Tek-San-u-netodes an-

vendelse af markedsproduktionspriserne som eneste rationelle model forte ti1 en

fastlåsning af erkendelsen i en forudbestemt abstraktion. Dette gjorde analyserne

blinde overfor de szerlige konkrete produktionsbetingelser, idet de ikke blev

begrebsliggjort. Da den negative heuristik således urnuliggjorde en udvikling af et

adekvat kapitalbegreb gik den teoretiske analyse i stå og forskningsprogramurtet

degenerede. Vi skal med andre ord soge at undgå en gentagelse af de sene reala-

nalysers heuristiske fejltagelse: på den ene side at ekskludere kapitalbegrebet fra det,

som skal underseges og på den anden side, at det almene kapitalbegreb ikke
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anvendes som universel rationalitetsmodel, der i falge heuristikken legitimt kan

tmkkes ned over en hver sammenhzeng.

Vi må altså soge folgende realanalytiske problemer last:

• Reduktionismeproblemet: Der opstår som en falge af, at Marx’ almene begreber

anvendes som udgangspunkt for formulering og fremstilling af konkrete problemer

i den urruddelbare produktion og derved reducerer forståelsen af det konkrete ti1

disse begrebers specifikke samfundsmcessige rationalitet og sandhed.

• Forandringsproblemet: Der opstår som falge af, at realanalyserne via

rekonstruktion af de virkelige årsager nok kan eksemplificere og afslorere den

teknologiske udviklings kapitalismespecifikke rationalitet og form, men ikke

rationelt og begrebsmzessigt forholde sig til det saeregne i den konkrete udviklings

muligheder og derfor ikke konstruktivt kan bidrage ti1 reale forandringer.

• Teoriproblemet: Der opstår som falge af, at de konkrete analyser ikke kan bidrage

ti1 refleksion over de almene begreber, der jf. den negative heuristik ikke kan

drages i tvivl. Teori begrzenses derfor enten ti1 afledninger og opsporinger på

markedsproduktionsprisniveau, jf. kostpris- og driftsformsbegreberne eller ti1

ydre faenomenologiske sanunenfatninger, der ikke haenger sammen med teorien -

de almene begreber.

Realanalysen må således udvikle en positiv heuristik, der:

• ger indsamling af erfaringer, tornmelfingerregler eller teoretisk udvikling mulig

og brugbar for efterfolgende analyser, altså via at lose det konkrete problem ger

det nemmere at lose det meste konkrete problem.

• via en metodisk dekonstruktion og rekonstruktion bidrager ti1 en sand forståelse

af selve det konkrete problems konstitution og via en politisk og rationel

konstruktion bidrager til fornuftig forandring af problemet.

Vi kan ikke nojes med at anvende Lakatos' forskningsprogrammetodologi, når det

kommer ti1 at opbygge et nyt program. På trods a.f metodologiens analytiske

potenser’ overfor eksisterende forskningsprogrammer, gives der ikke egentlige

Hermed tsenker jeg på f0lgende: Opdeling i negative og positive heuristikker, at et
program ikke degenerere på grund af logiske modargumenter, men fordi det ikke kan
formulere nye problemer, at forskningsprogrammer kan sammenlignes i modsaetning til
Kuhn's paradigmer, ikke udfra om de giver en mere eller mindre sand fremstilling af
virkeligheden, men udfra de problemskift der scetter dem i gang og som de szetter i gang.
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positive anvisninger på, hvordan nye forskningsprogrammer skabes eller

eksisterende vitaliseres.

For at lose dette problem har jeg valgt at tage udgangspunkt i de erkendelses-

teoretiske overvejelser, der ligger bag realanalysen. Det drejer sig om teorien om den

såkaldte "Kundskabsproduktionsproces".

2. Kundskabsproduktionsprocessen.
Med udtrykket "Kundskabsproduktionsprocessen" (Kjazr:1971)2 understreges, at den

videnskabelige erkendelse apfattes som et resultat af mermeskeligt arbejde, altså en

produktionsprotes. At denne tilsyneladende banale iagttagelse er ganske radikal

illustreres b1.a. med folgende citat af Feuerbach:

Mennesket taznker,

ikke jeg'et,

ikke fomuften.

Hermed er det indikeret, at kundskabsprocessen skal forstås som en også sociologsk

protes. "..i forbindelse med kundskabsprocessen er vih&absfeorefiske problemer samtidigt

sociologiske problemer, og sociologiske problemstillinger er samtidigt videnskabsteorefiske."

(Kjacr:1971:1). 1 kundskabsproduktionsprocessen analogiseres ti1 den materielle

produktionsprocesses tre hovedbegreber: Kundskabsproducenten(arbejderen),

kundskabens objekt (arbejdsgenstanden) og metodologien(arbejdsmidlet). Overfor

denne materielt orienteret videnskabsteori må vi stille sporgsmålet, hvordan kan

kundskabsprocessen overhovedet fremstille kundskab når de sociologiske problemer

tilsyneladende er sammenvzevet med det videnskabelige problem selv. Er objektivitet

muligt ? Svaret er indeholdt i den "dialektiske metode" selv, men forståelsen af denne

krarver, at vi får fastlagt, hvad der menes med det sociologiske aspekt og på hvilken

måde det indgår.

Vi skal derfor falge, hvordan arbejdsprocesmetaforen forvandles ti1 en almen

bestemmelse af kundskabsprocessen.

2. Forelaesningen bygger på en kritisk viderbearbejdning og inspiration fra Zeleny, Sohen-
Rethel, W.Hofmann.
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Mennesket eller kundskabsproducenten arbejder under specifikke historiske

betingelser, der er bestemmende for kundskabens produktionsprotes. Disse pro-

duktionsbetingelser går således forud for enhver af de analyser, der laves. Man kan

derfor ikke tale om forudsaetningslose eller ikke-a prioriske analyser. Der er dog ilske

tale om antagelser om det empiriske - om arbejdsgenstanden. Derimod soges

sådanne ontologiske antagelser undgået ved at gore sig de specifikke historiske

betingelser bevidst gennem en kritisk seIvbevidsthed. Denne kritiske selvbevidsthed

praktiseres for ud for den konkrete analyse, ved at diskutere teoriernes historicitet

i form af en "begrebsligg0relse" eller bedre en dekonstruktion af teoriernes indre

modsigelser. "Kritisk selvbevidsthed" og i fald denne ikke opstår af sig selv, kund-

skabsproduktionen af "kritisk selvbevidsthed" udpeges dermed til det springende

punkt for analysens objektivitet. Objektiviteten må nemlig krzeve, at også pro-

duktionen af "kritisk selvbevidsthed" - altså begrebsliggorelsen af teoriernes indre

modscetninger - selv er underlagt en "kritisk selvbevidsthed"3. Begrebet udtrykker

praxist, hvad der efterhånden gik galt i realanalysens kundskabsproduktionsproces -

nemlig manglen på kritisk selvbevidsthed overfor den kritiske teori, hvormed alle

andre tiigange kritiseres. Hvad vi hermed har fået illustreret er, at den begrebskritik

der bidrager til afd&ni.ngen af den konkrete histories indre modszetninger, også selv

må underlaegges tilsvarende begrebskritiske undersogelser for at befri de efter-

folgende analyser for empiriske antagelser.

Det problem som irrtidlertid står tilbage uden en egentlig praxisering er, hvordan

den "kritiske selvbevidsthed" - altså begrebsliggorelsen af teoriernes indre

modsigelser reelt tilvejebringer begreber, der modsvarer virkeligheden. Kjser anforer,

at "Den dialektiske metode ikke er en metode i almindelighed eller en abstrakt metode; men,

at den som en konkret metode retter sig effer det stof, som sages anaZysereL"(s.4). Dermed

fastslås det eksplicit, at der netop ikke - og med vilje ikke - onskes en metode, som

går forud for analysen. Marx citeres for en tilsvarende kontekstafhazngig

metodeapfattelse: "Forskningen skal tilegne sig stofit i detaljer, analysere dets forskellige

udviklingsfirmer og opspore disses indre forbindeise."(Citeret fra Marx:MEW,Bd. 23,p2q4.

Jf. l.kapitels udlaesning af metodikken i "Kapitalen", finder vi på intet tidspunkt

3. Herved er vi filosofisk set lige vidt, idet vi ender op i en uendelig regres. Men da de
specifikke historiske kundskabsproduktionsbetingelser er delvist eksterne i forhold til den
kritiske selvbevidsthed vii regressen inddrage nye elementer for hver kritikrunde, hvorfor
pra.lssis vii saette en forhåbentlig kritisk selvbevidst graznse.

4. Et andet eksempel på anvendelsen af denne tidstypiske metode er Darwins arbejde, som
det fremstilles i "Arternes oprindelse". Marx var i evrigt meget inspireret af denne bog.
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f erudf astsatte kategorier, som undersogelsesgenstanden (den politiske ekonomi) skal

indpasses i, derimod udarbejdes de almene begreber ved en kritisk lzesning af den

eksisterende teori og ved en begrebsopsporende undersogelse af samfundets mest

almene forekomster vare, penge og kapital. Men Marx' analyser var så afgjort ikke

forudsaetningslose. Vi har i kapitel 1 vist, hvorledes hans revolutionaare arbejder-

standpunkt afstedkommer det vi nu kan betegne, som en szerlig form for "kritisk

selvbevidsthed". Denne var nodvendigvis bestemt af de specifikke historiske

betingelser for videnskabelig produktion i 1860'erne, hvorfor "Kapitalen" som en

hver anden teori, i kapitlet blev underlagt tilsvarende historiespecifik kritik. Men

Marx og hans analyser var også fyldt med forudsaetninger i en ganske anden

forstand. Den specielle hegelske logik, der som samlet erkendelsessystem forsvaerges

som metafysisk og idealistisk gennemsyrer hele Marx% "detaljerede filegnelse af stoffet"

samt hans "opsporing af de indre firbindelser". Det må nodvendigvis vaere sådan, at den

dialektiske metodes fornuftsmazssige bearbejdning af stoffet, ikke blot er et resultat

af stoffets subjektive processering for erkendelsen, men, at også tanken og sproget

eksponerer stoffets struktur og derved skaber identitet mellem tzenkning og

eksistens.

Kundskabens "post-moderne" produktionsbetingelser
Betragtningen af videnskabens udvikling som en produktionsprotes har frernhaevet

den erkendelse, at betingelserne for menneskets videnskabelige produktion

nodvendigvis går forud for erkendelsen. Samfundet er her i midten af 1990'erne

vaasentligt forskelligt fra midten af 1800-tallet. Det er mere moderne, måske ligefrem

post-moderne. Kundskabens produktionsbetingelser er derfor også vaesentligt

forandrede. Samfundsforskeren kan ikke med den kritiske selvbevidsthed i behold

tage det for givet, at sandheden om &CR virkelige bevceglse lader sig indfange i Marx’

begreber. Som H.J. Thomsen indledte kapitlet om Marx med at sige, så henviser

historien ikke lawgere til én bevzglse, der med selvf0lgelighed kan inkarnere sandheden og

fYrlgeZig fiemsfå som bare af den samfindsmzssige udvikling. 1 dekonstruktionen af Marx'

så vi endvidere, at den store kapitalistiske bevaegelse ikke udviklede sig mod sin

revolutioncere omvceltning, men udvandedes i talrige mindre omfattende negationer.

Når historien således ikke betrages som bcere af en fornuft, hvordan stilles så

sporgsmålet om begrebsliggorelse ud fra de begreber, historien selv fremstiller ? Er

der nogen mening i at taIe om de virklige årsager jf. realanalysens henvisning ti1 den

bevaegelse, der repraesenteres af kapitalens almene begreber ? Hvis en sådan

henvisning ikke er real, hvor er så grundlaget for den sande samfundsvidenskab ?
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Er der ingen dybde, ingen indre struktur, kun overflade, eller er uendelig mange

dybder, utallige indre strukturer, en for hver overflade ? Er det derfor kun det

konkrete, der taeller, kun det konkrete som kan betragtes, er dybde-overflade be-

tragtningen en skygge for analysen, forskerens konstruktion, der påtrykkes det

virkeligt konkrete ?

Vi skal i det folgende belyse disse sporgsmål, ved i forste omgang se hvordan Flyve-

bjerg i udviklingen af det konkretes videnskab fremkornmer med en ontologi og en

metode, der radikalt rykker perspektivet ud ved det konkrete selv. Efterfolgende skal

vi undersege mulighederne for en syntese mellem Flyvbjergs fzenomenologiske

tilgang og realanalysens traditionelle dialektiske begrebslogik. Her traakkes iszer på

tjekken Karel Kosiks filosofiske arbejde, der på linie med Marcuse og Sartre har sagt

at forene Marx' dialektiske rnaterialisme med Husserls og Heideggers fzenomenologi.

Endeligt soges den dialektiske begrebsliggorelse genfremstillet, ikke som et

omfattende universelt system, men som konkret metode i en udlaesning af Hegels

logik baseret på Hartnacks sprogfilosofiske bearbejdning.

3. "Det konkretes videnskab"

"Rationalitet, viden, sandhed og demokrati er begreber, som kan synes faste i det moaTerne
samjirnd. I “Rationalitet og Magt" szttes de i bevzgelse. Det vises - både konkret og
generelt, - ut det mest konstante ved disse begreber er, at der konstant står konjlikt om
dem, og ut de konstant skal generobres." (Omslag ti1 bogen Rationalitet og Magt,
Flyvbjerg 1992)

Bent Flyvbjerg har skrevet en doktorafhandling om det konkretes videnskab, der

ligesom Kjazr og Marx i det ovenstående, ortsker at tage det konkrete langt mere

alvorligt end traditionel videnskabs strceben efter universel teori, (jf. i ovrigt

kritikken af teknologibegreber og teknologiteori i kapitel 2). Samtidig lover citatet fra

omslaget, at begreber som rationalitet, viden og sandhed ikke opgives, som det har

vazret moderne hos de mest rabiate postrnodernister5, men de optrzder heller ikke

med et universelt indhold, hvilket var konsekvensen af den måde som realanalysens

negative heuristik forholdt sig ti1 Marx’ almene begreber.

5. Se Ole Thyssens kritjk af Lyotard og Perniola i Thyssen 1987, i szerdeleshed afsnittet "Fru
Sandhed ti1 succes".
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Vi skal derfor se, hvorledes Bent Flyvbjerg med inspiration fra isax Foucault udvikler

en teori og en metodik for det konkretes videnskab via "....et detaljeret faenomenologisk

studie af samspillet mellem rationalitet og magt i en konkret case, det såkaldte 'Aalborg-

projekP." (Flyvbjerg 1991:II:s21). Vi skal med henblik på belysningen af de ovenfor

stillede sporgsmål szerligt falge, hvorledes Flyvbjerg behandler forholdet mellem det

konkrete og kategorierne teori og metode.

Det konkretes videnskab og forholdet ti1 teori
Havde Flyvbjerg i sin problemformulering på forhånd valgt rationalitet og magt som

den optik, han lagde ned over caset ? Uanset afhandlingen på stort set alle måder er

fuldendt, så er der flere forhold, der tyder på at svaret er ja i den forstand, at

problemt mere alment hedder rationalitet og magt, i stedet for det mere åbne

sporgsmål, om hvad der var bestemmende for udvikling i undersogelsesgenstanden

-Aalborgprojektet.

Afhandlingens ti opsumerende udsagn om magt og rationalitet er meget

tankevaekkende, men også forforende. Ved siden af det fuldendte er der kun plads

ti1 beundring og små djzevle. Og, da beundrere kun kan formå en ufuldendt

gengivelse af vzerket må vi vaelge rollen som advokat for den lille djaevel. Vi må

sporge, om case-studiets forudbestemte optik i virkeligheden er foreneligt med det

konkretes videnskab. Er forholdet mellem rationalitet og magt ikke blot en anden

optik, forskerens konstruktion, der påtrykkes Aalborg-projektet, svarende ti1

forholdet mellem den almene kapitals rationalitet og de specifikke produktionsbe-

tingelser? Flyvbjergs svar er nej, rationalitet og magt betragtes ikke som strukturelle

faktorer, der bestemmer udviklingen, men som forskellige muligheder for aktorernes

målopfyldelse. Brugen af rationalitet og magt er målestokken for afstanden mellem

demokratiets vzesen og den måde det i praksis fungerer på i caset. Det er ikke blot et

deskriptivt af daekkende sporgsmål om drivkraft og spillerum, men parallelt med de

eksemplariske realanalysers afsloring af kapitalismens specifikke formgivning, en

konkret, detaljeret og kontroversiel afsl&ng af "demokratiets maskepP. Målet er ikke

en universel magtteori, men alligevel en raekke udsagn med en almen gyldighed, der

raakker ud over caset. Vi skal betragte Flyvbjergs ontologi, der er afgorende for hans

forhold ti1 teori.

6. Ove K. Petersens udtryk i en armeldelse i DJ0F-bladet nr.5 28 februar 1992
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Kontekst i stedet for teori som begyndelse af analysen
Forst må det dog konstateres, at Flyvbjerg ikke har teori som mål eller udgangspunkt

for sine analyser. Samfundsvidenskabelig teori er i praksis en urnulighed, i hvert fald

i traditionel forstand.

"Forskerne har ikke og kan ikke få en teori (regler og love) for, hvordan a?e folk, de studerer,
afg@r, hvad der tzller som en hzndelse, fordi afgarelsen sker udfia kontekstafingige
jwdigheder, som de studerede er kyndige og eksperter i ut udove, og fordi teori pr.
definition forudsztter kontekstuafhangighed.

Eller sagt på en anaTen måde: De fieste mennesker befinder sig på niveauet af kyndighed
og ekspertice med hensyn ti1 de ~%rdigheder, som er nodvendigefor at klare dagligdags
a&rer og almindelig social omgangsform. Og kyndighed og ekspertice eksisterer kun i
krafi af kontekst. Heraf felger, at &n kontekst, som er central for at definere, hvad der
tzeller som en hzndelse er samme kontekst, som må udelades i en teori, for at a?en kan vzre
en teori. Det er denne modsigelse, som punkterer forhåbningerne om normalviden-
skab i studiet af menneske og samfund. "(I:s60)

En sådan finalistisk kritik rammer ilske den marxske teori om kapitalismen, idet den

hverken er historisk universel eller normalvidenskabelig, men er begraenset til de

saxlige produktionsrelationer, der bestemmer og afgrcenser dens konkrete genstand.

Det almene kapitalbegreb og den specifikke enkeltkapital er to sider af samme sag

og ikke et sporgsmål om teori og kontekst. Teori og kontekst er med andre ord

identisk. Kritikken kan således tilsluttes med kommentaren, at konteksten eller

historien skal underseges ud fra de begreber, som konteksten selv leverer. Mao. i

samme ojeblik kontekstens reale begreber negeres må også den

samfundvidenskabelige gengivelse af disse negres. På den baggrund må vi tilslutte

os Flyvbjerg, når han siger:

" ..at forudsigelser på grundlag af 'teorier' om menneske og samfinA kan fejle,
hvad øjeblik det skal vzre, nemlig når en genstand som ifslge teorien hører ti1 en
besfemt kategori af genstande, ikke (lzngere) regnes ut tilhsre denne kategori affolk i den
kultur teorien omfatter." (1:61)

Men, at forudsigelsens urnulighed, som Flyvbjerg anfezer på samme side skyldes en

mods&ning mellem teoriens nødvendige konfekstia&szngighed og den faktiske konteks-

tafhzrzgighed, er derimod en vildfarelse. Sporgsmålet om forudsigelighed eller mindre

ambitiost om stabile regler for rationel adfaerd o.lign. er forst og fremmest et

sporgsmål om forhold internt i den faktiske kontekst. Et stabilt regime som det

sovjetiske i perioden frem ti1 slutningen af 80'erne blev i den vestlige verden gjort til

genstand for rationelle sikkerheds- og udenrigspolitiske overvejelser, der
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efterfolgende lå til grund for den praktiserede terrorbalante. Disse teoriers historiske

begrzensethed blev imidlertid udstillet med kornmunismens fald. Under systemets

fald herskede såvel realt som teoretisk uforudsigelig, mao. kaos. En labil kontekst,

som fx. den efterfolgende udvikling i Rusland, hvor selve begrebet Rusland, hverken

for den enkelte russer eller for omverden udgor en sarnmenhazngende identitet, kan

naturligvis dårligt teoretiseres, idet de begreber, hvormed historien i

samfundsvidenskaben skal rekonstrueres ikke foreligger realt. Så uanset, at

dagligdagens haendelser for de indvolverede mestres med regelfri kyndighed og

ekspertice, kan udfaldet, de studerede praksisser på et betydende niveau vaere stabile

over lzengere perioder. Tor Norretranders har i forbindelse med sin bog "Mserk

Verden" gjort opmzrksom på forholdet mellem den subjektive bevidsthed kaldet

'jeg' og det underliggende 'mig'. Det er fx. 'mig', der cykler. Hvis 'jeg' med

bevidstheden forseger at overtage styringen ved hjaelp af regler vaelter personen.

Med Dreyfus & Dreyfus'7 ord, personen optraeder med kontekstafhazngig regelfri

kyndighed og ekspertise når mig' cykler. Men for den videnskabelige erkendelse er

cykling af den grund, hverken teorifri eller uforudsigelig. Tvaertirnod, det er evident

at beskrive de naturkraefter, der er på spil i konteksten og som ger det muligt for

'mig' at cykle. Problemet ved Dreyfus & Dreyfus' er at de i for hoj grad er rettet mod

lwerprocesserne i et kontekstuaka2ngig-t abstrakt menneske, mens mennesket altid

er optaget i og rettet mod omverden. Forståelsen af den mermeskelige handlen skal

derfor ikke findes i en antropologisk teori, men i en teori om mennesket i verden.

Konteksten er afgorende, ikke det klassiske subjekt.

Flyvbjerg påpeger i forhold ti1 ovenstående, at muligheden for at rede den

samfundsvidenskabelig teori ved at redegore for teoriens Faznsebetingelser, fx. dens

historiske betingethed, ikke er videnskabelig holdbar, da det forudsaetter en teori om

graensebetingelsernes udvikling, som ikke er mulig. Dette kan illustreres med det

ovenstående eksempel, ved at det ikke var muligt at forudsige kommunismens fald,

altså hvornår betingelserne for teorien om det stabile regimes selvopretholdelse, ikke

holder.

"Problemet for studiet af menneske og samfund er, ut baggrundsbetingelserne zndrer sig,
uden ut forskeren på forhånd kan sige, hviike aspekter, man skal holde konstante, for ut
forudsigelser bliver ved med ut passe".(1.~62)

7. Flyvbjerg anvender deres model for menneskets laeprocesser.



149

formulering. Vi skal derfor se hvilket alternativ ti1 den universalistiske teori, som

Flyvbjerg udvikler i lobet af sin analyse af det konkrete. Mao. når Flyvbjerg

argumenterer mod normalvidenskabelig teori, hvad er det så for en slags konklusion,

han når frem til om rationalitet og magt, der ikke er teori, men alligevel razkker ud

over det konkrete ?

Erfaringsudsagn, i stedet for teori som konklusion på analysen.
I stedet for det formale teorisporgsmål: Hvilken generel eller lovmaessig

sammenhamg er der mellem rationalitet og magt givet de i caset alment

forekommende betingelser? Stiller Flyvbjerg indledningsvist det erfaringsrettede

sporgsmål: "Hvad kan man lære uf Aalborg-projekfet?" (II:329), der efterfolgende skaerpes

i en kontroversiel prcecisering: "..hvilke rationalitets- og magfforhold har varret

formgivende for Alborgprojektet og har ledt ti1 den fordrejning, fYagmentering og mangel på

måZopfyldelse i projektet, som beskrevet i clet fireg&nde. "(II:s330)

"Sporgsmålet soges besvaret gennem ti udsagn om rationalitet og magt. Den
videnskabsteoretiske status af de ti udsagn er det, som i anden sammenhzng er kaldt
" grounded theoy", d.v.s. teori finderet i konkret j$momenoEogi."

og videre
" Udsagnene tjener primzrt som en apsummering af case studiet, hvad angår forholdene
mellem rationalitet og magt, og som en finomenologisk jideret afirovning, nuancering
og videreudvikling af klassiske udsagn om magt viden og rationalitet... “.(II:s330)

Flyvbjergs frernlzeggelse af de ti udsagn giver en levende refleksion, der med sans for

forfarelsens muligheder i" det gode eksenzpels magt" skaber samrnenlwng mellem de

konkrete rationalitets- og magtforhold i Aalborg-projektet, de klassiske udsagn og nye

erfaringer. Flyvbjergs intention om med Foucaults ord at åbne op for problemer, der

på engang er så konkrete og så generelle som muligt, forekommer i hoj grad indfriet.

Flyvbjerg anvender den efter min mening bevidst underspillede betegnelse 'udsagn'

om sine ti konklusioner. Han kunne mere rammende have valgt at bruge ordet '-

erfaring', som daakkende fx. "Mugten beska$iger sig i hajere grud med at definere

virkeligheden end med at finde ud af hvordan viykeligheden i virkeligheden' hzngey

sammen" .(II:331) I falge Flyvbjergs argumentation er ordet teori i denne sammenhzng

for praztentitis. (II:330) Det kan man naturligvis ikke vzere uenig i. Enten fordi udsagnet

hverken indeholder et aItid eller en angivelse af, under hvilke ornstendigheder-

/ prcemisser magten vil udfolde sig på den angivne måde og derfor er udsagnet ikke
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tilstr&keligt formaliseret til at vazre teori eller fordi udsagnet ikke udledes dialektisk

som en nodvendighed af begrebet magt. Det ligger naturligvis indenfor

magtbegrebets mulighed, men udsagnet kan forst formuleres via erfaringen. At

Flyvbjerg stilistisk reducerer sine staarkt kontroversielle konklusioner ti1 udsagn

beror imidlertid på en påtaget foucaultsk underdrivelse, der har den subtile funktion,

at det ikke er forfatteren, men lseseren, der subjektivt må stå inde for den eventuelle

videre brug af udsagnene. Det gode eksempels magt ger netop laeseren klog og

stazrk i spillet om rationalitet og magt, fordi det uden teoriens begrzensende og

formaliserede gevandter frit overlader fortolkningen ti1 den situation erfaringen

bringes ti1 anvendelse i.

"Det, som er udsagn i forhold ti1 den studerede viukelig~d, kan så wentuelt jbngere som
teser for udforskningen af andre virkelighedeer" (II:330)

Som antydet her, ser også Flyvbjerg vzesentlige metodiske og kundskabsmcessige

pointer i udsagnene, der raekker udover den studerede virkelighed og bidrager ti1 at

gore den meste analyse bedre. Som vi skal se i det folgende redegor Flyvbjerg

desvaerre ikke i sin metodiske del for, om han selv har anvendt tilsvarende teser og

hvordan teserne forenes med metodeme arkaeologi og genealogi. Denne mangel må

dog ikke overskygge, at F’lyvbjerg med sine udsagn på eksemplarisk vis har bidraget

med en erf aringsform, der uanset den forforende stil, bor anvendes i realanalysen.

Derimod forekommer henvisningen ti1 Dreyfus & Dreyfus' fremstilling af

menneskets laereproces for tilfzeldig ti1 at gore det ud for en ontologi, der alene kan

baxe det afvisende forhold ti1 teori. 1 afsnittet om den konkrete totalitet vender vi

tilbage ti1 sporgsmålet om en ontologi for realanalysen.

Metoden i det konkretes videnskab
Vi skal nu betragte Flyvbjergs forslag ti1 en metode, der med udgangspunkt i

fzenomenologien og hermeneutikken detaljeret og uden erklazrede a prioriske

modeller redegorer for det konkrete og i kontroversielle fortolkninger saztter det

konkrete ind i en almen sammenhaeng.

Flyvbjergs metode består på det procedurale plan af folgende aktiviteter:

1) Arkawlogi: " ..en simpel disinferesseref registrering og korflqning af praksisser som

händelser. ('Eventualisering'). Herued påvises diskontinuiteter og skift i betydningen af

begreber og diskurser." (I:s99)
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2) Genealogi: "Forsk-eyens som genealog koncentrerer sig derefer om interesseret at forstå,

hvilken historisk og politisk rolie de studerede praksisser spiller.(I:s99)9

3) Evaluering af historiens målopfyldning”

4) Kontroversiel fortolkning af historien”

Ved således at begynde analysen med den simple, men givet vis også ofte meget

omfattende og tidskrzevende registrering og kortlangning af hzendelsemes kontinuitet

og diskontinuitet soger Flyvbjerg i udgangspunktet at undgå at reducere konteksten

ti1 en på forhånd formuleret specifik rationalitet. Denne metode viser sig frugtbar i

den aktuelle case, hvor vi bla. har et sagsforlob, der er dokumenteret i tilgcengelige

journaler. Metoden er tydeligvis mere sensibel overfor enhver genstands egenart

sammenlignet med at haelde empirien ind i faste skemaer, som vi så i det forrige

kapitels teknologidefinitioner eller okonomiseringsformsmodeller. Har vi derimod

at gore med realanalysens traditionelle genstandsfelt - den materielle produktion og

dens konsekvenser - foreligger genstandsfeltets tilgaengelige empiri ofte ikke i denne

form. Her vi1 ofte vaere tale om virksomhedsbesog med registrering af den fysiske

udformning af produktionen, tegninger af fabrikslay-out, beskrivelse af saxlige

teknologier, branthens fagblade, årsregnskaber, salgsbrochure, enkeltstående

konsulentrapporter, priser og maengder på ind- og udgående vare, arbejdsmarkeds-

og anden ekstern statistik, målinger af rog, moj og stoj o.lign.. 1 analysen af den

materielle produktion vi1 forskeren som arkteolog have meget trange kår. Årsregn-

skabet og ekstem statistik vi1 ofte vaxe de eneste kilder med en kronologisk orden,

der kan bidrage ti1 en fast basis for en historisk analyse, resten vil vzere op ti1

alstoremes hukommelse og meget spredte dokumenter. Da realanalysens bidrag til

losning af miljoproblemer, teknologivurdering og konsekvensorienteret produktions-

plankegning ikke altid stiller samme krav tiI en forståelsesorienteret historisk vinkel

9. Aktiviteterne arkaaologi og genealogi går så vidt jeg kan se forud for fremstiUi.ngen.
Oven på Flyvbjergs mejsommelige arbejde med arkivalier har han i evrigt felgende
mere subjektive fremstilling af genealogi: "...en videnskabsteoretisk betegnelse for slave-
arbejde" (Ls91) Og når vi nu er ved det subjektive vii jeg med henvisning iii Feuerbach
og Kirkegaard fremhceve, at genealogi t i e primcert er en metode, men ferst og
frernmest et privilegium, som lektorer og andre livstidsansatte forskere kan gere brug
af. Det er i den sammenhzng bemzerkelsesvcerdigt, at Flyvbjerg i overensstemmelse
med prardoktoral szedvane fremhzever, at hans interviews har resulteret i ikke mindre
end 1.500 siders udskrift - uden på den mindste måde at problematisere de
resursernaessige og tidsmacssige aspekter af sin metode.

10. Afhandlingens bind 2 del 2
11. Afhandlingens bind 2 del 3
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vi1 kravet ti1 den arkteologiske analyse forventeligt kunne nedtones, uden at den

videnskabelige behandling må opgives. Det må imidlertid ikke betyde, at arkzeolo-

gens rettethed mod den disinteresserede indsamling af kildemateriale udgår, men

at forskeren hurtigere må overgå til genealogens rettethed mod at forstå de

iagttagede faxtomeners betydning. Genealogen er irrtidlertid dårligere stillet ved ikke

at kunne bygge sin forståelse på en granskning af de historiske haendelser. 1 stedet

må fokus rettes mod de konstruktioner, der pt. konstituerer genstanden. Altså mod

at forstå hvilken betydning de forskellige teknologier, arbejds- og produktions-

processer har for hele produktionsprocessen, at forstå hvilken betydning den produ-

terede vare har for dens bruger, at forstå hvilken betydning virksomheden har for

det lokale arbejdsmarked, at forstå hvilken betydning produktionen har for

kapitalens forrentning, at forstå hvilken betydning produktionen har for det

omgivende miljo, osv. Disse forståelser giver ofte ikke sig selv ud fra de foreliggende

kilder, men må rekonstrueres på baggrund af en detaljeret dekonstruktion af

materialet. Det gzelder i saardeleshed ekonomien, hvor regnskabslovgivning,

regnskabspraksis og selve regnskabets vzesen umuliggorer den urniddelbare

tilegnelse12.

Flyvbjergs fokus på de centrale kategorier - praksisser og &n&Zse - viser, i modsaet-

ning ti1 fx. kategorier som struktur og interesser, at analysen rettes mod selve

bevaegelsen, der hvor subjektet konfronterer omverden. Denne tilgang er fyldt med

fordele. Vi kommer så taet på det faktiske forlob, at aktorerne bliver synlige som

subjekter og dermed afslorer et spillerum. Vi slipper uden om problemet med forst

at skulle konstruere en struktur som en udviklingsfaktor og efterfolgende undersege

formidlingen af strukturdetermination. Vi låser ikke aktorerne fast som objekter,

karaktermasker eller agenter for en interesse, mv.. Metoden retter sig således mod

at besvare sporgsmålet om hvad, der sker og hvordan det sker, men ikke hvorfor det

sker(I235). Metodens bagside er dens subjektivistiske tendens. Ved ikke detaljeret at

redegore for, og dermed gore sig blind overfor det strukturelle, pålEgges aktorerne

et subjektivt ansvar for deres handlinger. Det bliver svcert at få et begreb om

udstr&ningen af de altemativer, der i relation til de strukturelle forhold var mulige

og realistiske i den pågceldende situation. Haendelseme ses som resultat af aktoremes

fortolkning af situationen, hvorimod bagvedliggende strukturer, der ikke umiddel-

12. Jeg har af den grund foretaget en dekonstruktion af jernst0beriernes årsregnskaber,
samt fremstillet en rzekke eksempler på forskellige rekonstruktioner og fortolknings-
muligheder i bilag 2.
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bart er synlige for aktorerne, måske har fordrejet deres bevidsthed og formet

bevaegelsen uden, at det bliver synligt for analysen.

Metodens fordele med hensyn til at åbne op for subjektet i det konkrete spillerum er

imidlertid så store, at realanalysen, hvor det er muligt, bor rette fokus på praksisser

og hzendelse, som analysens fundamentale datatyper. 1 afsnittet om den konkrete

totalitet vi1 vi soge at supplere, Flyvbjergs faenomenologiske tilgang med en metode,

der åbner op de bagvedliggende strukturer uden af den grund at forfalde ti1

objektivisering og struktur determinisme.

Flyvbjerg opsummerer sin heuristik i udtrykket progressiv phronesis, der indeholder

nogle generelle retningslimer for god fcenomenologisk forskning, som også real-

analysen med fordel kan holde sig til. Da de ikke kan opsummeres mere praxist, er

der ingen mening i at gengive dem her, hvorfor jeg skal nojes med at henvise ti1

Flyvbjergs samrnenfatning(I:159-166)‘3. Den faenomenologiske rettethed mod

praksisser og haendelser og dens vigtige bidrag i form af en åbenhed overfor foran-

dringens mulighed må for de typiske realanalytiske genstandsfelter suppleres med

en metode ti1 at forstå eventuelle bagvedliggende strukturers fordrejninger.

4. Den konkrete totalitet
Karel Kosik har i bogen "Det konkretas dialektik" (Kosik 1963) reflekteret over

Husserl og Heideggers faxtomenologiske orientering mod sagen selv, over Hegel og

Marx' dialektiske udforskning af begrebets indre struktur og over totaliteten, som det

konkretes nodvendige helhed. Det er der kommet mange spaxtdende overvejelser

ud af, som vi i det folgende skal se indarbejdet i den videre rekonstruktion af

realanalysen.

13. Da jeg ferste gang laxte om progressiv phronesis, herunder fremhaevningen af nzerhed
mellem forsker og genstund, minutiae, ut starte med de små spgrgsmål og der jnde de store svar
og betydningen af konkrete cases og kontekst blev det pludseligt lysende klart, at her
var den savnede fremstilling, af de positive erfaringer fra de mange konkrete
realanalyser af den teknologiske udvikling. Netop disse kvaliteter ved den eksisterende
realanalytiske tradition havde på trods af analysernes ofte tunge og dogmatiske
anvendelse af Marx' begreber alligevel fcwt analyserne frem til et brugbart resultat.
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Totaliteten, - det konkretes mdvendige helhed.
Sporgsmålet om det konkretes videnskab må som enhver anden videnskab bero på

det mere fundamentale sporgsmål, om hvad virkeligheden er. Og her er det som

antydet tidligere ikke tilstrcekkeligt, at henvise ti1 menneskets laereprocesser.

Heidegger’* karakteriserer den mermeskelige virkelighed som tiktedevzrzrelsens

optagethed i den brugende omgang med redskaber (i bred betydning), i en passiv

kastethed, hvormed tilvaerelsen altid allerede befinder sig i en situation og i en aktiv

udkgning af denne situation. Denne optagethed betyder at tilvaerelsen altid er rettet

mod noget, altid er ude ved omverden. Det klassiske isolerede subjekt, det

ahistoriske laxende menneske, findes ikke, men finder sig selv i udlzegningen og den

brugende omgang med omverden. På denne måde soger Heidegger at forene det

eksistentielle, altid at vzere kastet ind i en nodvendighedens verden, hvori mulig-

hedeme udlcegges, med det vzerende, som tilvcerelsen altid er ude ved, forholder sig

ti1 og forstår betydningen af via sin brugende omgang.

At betragte det konkrete, det sammensatte, det sammenvoksede i modszetning til det

losrevede, eksterne eller kontekstuafh=ngige indebaerer at betragte virkeligheden

som en struktureret helhed. Det konkrete kan for forskeren, der ikke er kastet ind i

denne virkelighed og som ikke har en brugende omgang med den konkrete sammen-

hang til tider synes kaotisk, men for de mennesker, for hvem det konkrete er en del

af hverdagen, er virkeligheden altid mere end en kaotisk ophobning af data.

"Forstår man virkeligheden som en konkret helhed, som har en struktur (og dermed ikke
er kaotisk), som udvikler sig (og dermed ikke er uforanderlig og givet en gang for altid),
som former sig (og derfor ikke er j2erdig i sin helhed, ikke bare forunderlig i sine dele og i
deres indbyrdes ordning), så får dette virkelighedsbegreb visse metodologiske konsekven-
ser, som bliver heuristiske ledetråde og epistemologiske principper for studie, beskrivelse,
forståelse, forklaring og vurdering af de dele af virkeligheden som temati-
seyes,....(Koslk5915)"

Den konkrete totalitet er ikke en metode til at beskrive og forstå alle detaljer i det

14. Jeg skal ikke her blande mig i filosoffernes forskellige fortolkninger af Heidegger. Det
folgende bygger på Paul Liibckes fremlzggelse af Husserl og Heideggers
faxtomenologi i "Vor tids filosofi -Engagement og forståelse" samt Politikens filosofi
leksikon. Det kan derfor muligvis forekomme, at jeg lazgger Heidegger nye ord i
munden, men da han er en inspirationskilde og ikke mit sandhedsvidne, arunodes
keseren derfor om at forholde det skrevne til virkeligheden og ikke til sin egen eller
andres udlsegninger af Heidegger.

15. Dette og de folgende citater af Kosik er med mm overszettelse fra svensk iii dansk.
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konkrete. Det er ilske et totalbillede af det konkrete. Totalitetstzw&ningen går ud fra,

at videnskaben har til formål at skille det vzesentlige fra det uvsesentlige og at det er

muligt at gennemfore en sådan adskillelse. Grundlaget for denne adskillelse kan

hverken vaere det klassiske eller det postmoderne subjekt, der uafhzengigt af det kon-

krete frit kan vaelge sin egen orden, sin egen sandhed. At eksistensen er kendetegnet

ved en optagethed i verden betyder, at verden er i os og vi er rettet mod verden. Ret-

tetheden indebaerer, at det konkrete har en betydning og at denne betydning bestem-

mes af den brugende omgang og derfor ikke skabes i tax-kningen*6 hos et enkelt sub-

jekt. Når den brugende omgang overskrider det individuelle, når mennesket ikke

handler isoleret, men sammen med andre mennesker skabes en faelles betydning,

med et objektivt indhold, bestemt af den brugende omgang. 1 denne betydningssam-

menhaeng kazdes delene sammen til en helhed. Den enlcelte del har betydning ud fra

dens forhold ti1 helheden og helhedens bestemmes ud fra dens dele.

"Et samfindsmzssigt @nomen er et historisk faktum i den udstrzkning det stwleres som
moment i en eller anden helhed og altså udfilder en dobbeltfinktion, hvilket er det som
g0r jenomenet ti1 et historisk faktum: ut på den ene side dejnere sig selv og på den anden
side helheden, ut samtidigt vzre producent og produkt, ut samtidig vzre bestemmende og
bestemt, ut afihwe noget og samtidig dechijere sig selv, ut vinde sin vivkelige betydning
og samtidig give mening ti1 noget andet. Denne gensidige sammenhzng og denne
formidling af del og helhed betyder også, ut isolerede fakta er abstraktioner, momenter, der
på kunstig vis er losrevet ja helheden, som furst gennem ut indordnes i sin modsvarende
helhed bliver konkrete og sandhedsbzrende. På samme måde er den helhed, hvis moment
ikke er blevet udskilt og bestemt, en abstrakt, tom helhed." (Kosik: 63)

Betydningssammenlxengen skelner det vzesentlige fra det uvazsentlige. Derfor er det

konkrete nodvendigvis en totalitet. På den ene side har vi altså den virkelige

konkrete totalitet, som den betydningssammenhceng aktorerne fortolker, skaber og

er skabt af gennem den brugende omgang. Overfor den har vi videnskabens forsag

på at finde frem ti1 og gengive det vaesentlige i denne totalitet. Videnskaben har i

falge Kosik vceret rig på fejlskud. I den ene teoretiske pol er historien enten blevet

reduceret til det rationelle og logiske og i den modsatte pol er det vaesentlige og det

uvcesentlige ikke blevet adskilt.

Det er derfor nodvendigt her at bestemme eller praxisere indholdet af totalitets-

16. Hvordan bestemmes fx. betydningen af en stol i tanken eller i brugen af stolen ? Det er
naturligvis kun fordi den bruges til at sidde på at vi forstår hvad en stol er. Kun
idealister, der tzenker med r.... kan få betydningen af en stol tiI at opstå i tanken.
(Lzeseren må have mig det vulgzere undskyldt, men fristelsen var for stor.)
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taenkningen gennem en raekke afgrzensninger, dels fra strukturdeterminisme, dels fra

objektivisering og endeligt fra totalisering.

Totaliteten er ikke en struktur
I forbindelse med diskussionen af et såkaldt helhedsorienteref teknologibegreb i forrige

kapitel blev et typisk strukturalistisk teknologibegreb’7 kritiseret for at påtvinge

genstandsfeltet en fremmed opdeling. Kosik kalder den slags begreber for struktu-

ralismens falske totalitet. De skaber en misforståelse af samfundets udviklingen, hvor

det menneskelige subjektet, den virkelige objektive praksis - Flyvbjergs hst-ndelser -

forsvinder og erstattes af strukturernes gensidige påvirkning af hinanden i struk-

furens egenbevzgeZse(Kosik:s73).

Den samfindsmzssige virkelighed betragtes på en falsk måde som totalitet, alene i forn
af objekter, affirdige resultater og fakta, men ikke subjektivt som objektiv menneskelig
praksis. Fiugterne af menneskets virksomhed adskilles fia selve virksomheden...Derfor får
"samfundet" i aYe strukturalistiske teorier alene en ydre betydning som social betingelse,
men ikk-e en indre subjektiv, gennem skaberen som samfundsnuessig vzren. (Kosz?c:73-74)

Det er i tilfzeldet med teknologibegrebet paradoksalt nok selve teknologien, som pro-

dukt af menneskelig praksis, der skaber den fremmedgorelse, som ger det struktura-

listiske teknologibegreb fremmed for teknologien. Ved at anskue teknologien som

udviklingen i relationerne mellem dens strukturelle dele flyttes historien ud af de

haender, der har skabt den og teknologiens virkelige forrnidling af mellemrnenneske-

lige relationer forbliver mystificeret. Strukturen får liv på menneskets bekostning !

Totaliteten vender sig mod objektiviseringen
I den forste Feuerbach tese fremhaaver Marx, at virkeligheden ikke må ses som

objekt, men må forklares som subjekts virksomhed. På trods af denne proklamation

har megen marxisme, herunder også realanalysen, simpelt hen haft for stor succes

med at fremstille strukturer, hvilket har overskygget analysen af subjektets situation

som en eksisterende vaeren af fortolkninger, muligheder og nodvendigheder. Det er

i szerdeleshed i forhold ti1 dette problem, at inspirationen fra Heidegger bliver

central. Kosik udarbejder oprindeligt sine tanker som opposition til stalinismen med

det formål at gore det muligt for mennesket at generobre subjektet i historien. Men

i modscetning ti1 Sartre, der foretager tilsvarende manovre og ender med at gore

17. "Teknologibegrebets fire hovedbestandele er viden, organisation, teknik og produkt"(Rostgård
1990:31)
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eksistentialismen ti1 et supplement til marxismen, så forbliver Kosik - på dogmatisk

vis - tro mod 1800-tallets fokusering på arbejdet, som det baarende moment i men-

neskets ontologi.

"1 nuets arbejdsproces forundres det forgangne arbejdes resultat og fremtidens hensigter
virkeliggores. Den menneskelige tids tredimentionalitet som en bzrende dimension af
menneskelig vzeren hr sin grund i arbejdet, som menneskets objektive goren. Tidens
tredimentionalitet og menneskets temporalitet hviler på objektivisering. Uden objektivi-
sering intet tidsforlob". (Kosik:181)

Pointen er, at arbejdsprodukterne overlever producenten, hvorved historien skabes.

Herpå beror objektiviseringen og tidens menneskelige tredimentionalitet. Man kan

sige, at mennesket i arbejdet skaber et objektivt vaerende og at objektiveringen består

i at reducere mennesket til frembringelsen af dette vaerende, altså historien. Arbejds-

produkterne optrzder for det enkelte menneske som objektive vserender, der indgår

i serier af årsager og virkninger. Objektiveringen er på den måde urniddelbar, en del

af dagligdagens bevidsthed. Derfor kan faenomenologien ikke springe ti1 sagen selv.

"Men hvis hverdagslivet er virkelighedens f$momenale lag, så kan det tingsliggjorte
hvendagsliv ikke overvindes gennem et spring ind i autenciteten, men kun gennem ut man
praktisk ophazver hverdagslivets og historiens tingsliggorelse, dvs. praktisk oploser den
tingsliggjorte virkelighed både i dens finomenale form og i dens virkelige vzsen." -
(KOSlk88)

Derfor må teorien se den historiske virkelighed, som en protes, hvor totaliteten bliver

til som et resultat af forskellige menneskers subjektive virksomhed. Det er imidlertid

lettere at proklamere end at praktisere. Som anfart tidligere er mennesket ikke fodt

med det store ego - 'Jeg tcenker, altså er jeg', men må gennem den brugende omgang

i situationen finde sig selv. Subjektiviteten er dermed realiseringen af en eksistentiel

mulighed. Den giver ikke sig selv med nodvendighed, tvzertimod vil subjektiviteten

stcekkes af det praktisk handlende menneskes egne objektiviseringer. Men i

modsaatning til Sartre ser Kosik ikke denne subjektivitet, som vaerende overfor eller

udenfor historien, som subjektets konfrontation med historiens begraensning af den

subjektive udfoldelse og i modsaatning til Marx kommer frihedens rige ikke forst

efter nodvendighedens og dermed udenfor naturen, samfundet og historien. Med

inspiration fra Heidegger, er subjektiviteten et historisk produktet, som mennesket

erfarer hos sig selv i den aktive forholden sig ti1 sin situation.

"Den moderne jlosoj har opdaget den vigtige sandhed, ut mennesket aldrig fodes ind i
sin 'egen' forholden sig, men altid kastes ind' i verden, og selv overbeviser sig om dets
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zgthed eller mangel på segthed, i kamp, i @.z.xis', i livshistoriens protes, gennem hvilken
virkelighe&n tilegnes, forundres, reproduceres og omv&es".(Kosik:92)

Det må derfor vaare et centralt imperativ for kommende realanalyser, at virkelig-

hedens egen tendens til objektivisering ikke forstarkes af teorien, men at den i lighed

med Flyvbjergs anbefalinger i progressiv phronesis, bygger på en grundliggende

identitet mellem subjekt og objekt, en identitet, der styrker et selvbevidst subjekts

håndtering af den konkrete totalitets objekter, snarere end reproducerer deres

objektivisering. Vi kan således ikke fokuserer på forholdene og derved tro, at vi

neutralt bestemmer subjektets handlerum, tvaartimod vil vi hermed gribe ind i

processen og objektivisere og dermed ste&ne subjektets mulighed for subjektiv

(frigorende) handlen.

Totaliteten er ikke en totalisering
I indledningen til dette kapitel blev Ole Thyssen citeret for, at sandheden ikke engang

for alle kan begrundes og saettes i montre uden for historien. Denne sandhed har

ramt den realanalytiske traditions aprioriske henvisning ti1 det almene kapitalbeg-

reb. Hermed er videnskabens centrale spBrgsmå1, om hvad der er vaesentligt, og

hvad der er uvaesentligt blevet udelukket fia behandlingen. Vi kan tale om, at den

almene kapital som den specifikke samfundsmoessige totalitet i analyserne har

optrådt som en totalisering af det saxegne i det konkrete. Vi har omvendt tidligere

set, hvorledes afslewingen af kapitalismens specifikke samfundsmazssige totalitet i de

eksemplariske analyser forte ti1 en detaljeret bestemrnelse af denne totalitets

teknologiske momenter. Det er således ikke i sig selv problematisk at ville bestemme

en specifik samfundsmoessig totalitet, men det er problematisk, at begrebet for en

specifik samfundsmaessig totalitet totaliserer enhver konkret problemstilling. Det

skal derfor understreges, at i den konkrete totalitet er sporgsmålet om at skelne det

vaesentlige fra det uvaasentlige ikke givet på forhånd. Her er det den brugende

omgang, der bestemmer forståelsessammenhcengen og fortolkningsmulighederne.

Hegels fremhaavelse af begrebets historiske begraensethed reduceres ikke til en almen

kapitalistisk forståelse, men lzegges ud til den konkrete totalitets fortolkning. Det er

det forståelses- og fortolkningsproblem den dialektiske metode skal bidrage til.

"Den bestemte negation - altså negation der difirentieret og praxist indlader sig med det
stoj den vi1 tyde, og som ger det immanent ved ut sto@ selv bidrager ti1 sin egen
dekomposition, uden ut dette sker under påberåbelse af hverken et totalitets- eller et
fornuftsbegreb med apriorisk tillagt norrnativitet - må fastholdes". (Schanz 1988:46)
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Brugende omgang - i stedet for arbejde
I Marx' filosofi er arbejdet den aktivitet igennem hvilken mennesket tilegner sig

naturen og former den og sin egen natur(Kapitalen 1.2:~306). Hos Heidegger finder

vi i forhold ti1 denne position et skred, hvor aktiviteten arbejde erstattes af den

brugende omgang. Ser vi bort fra det individuelle hos de to forfattere, så afspejler

dette skred den samfundsmcessiggcwelse, som forholdet ti1 naturen har undergået.

Omend menneskets forhold til naturen er formidlet samfundsmaessigt via totalarbej-

deren har arbejdet stadigt et staarkt antropologisk ska3r hos Marx. Det er i det

moderne samfund svcert (for ikke at sige urnuligt) konkret at bestemme de

formidlinger, hvor igennem totalarbejderens bevidsthed om sit samfundsmzssige

stofskifte med naturen transformeres til det individuelle menneske. Mao. det enkelte

menneskes arbejde synes i h0jere grad at bidrage ti1 samfundets historie end ti1

menneskets selvbevidsthed - 'sin egen natur'. Arbejdet totaliserer ikke laangere den

menneskelige vazren som sådan, men optraader som en (for mange vzsentlig, for

nogen uvaesentlig) vzeren på linie med andre konkrete vaerender.

Den konkrete totalitets dialektik
På baggrund af ovenstående negative afgrcensninger og proklamationer skal der i det

f0lgende loagges op til en mere positiv formulering af, hvorledes den konkrete

totalitet kan unders@ges, således at vi i totaliteten fremstiller interaktionen mellem

subjekt og objekt. Metoden er ikke overraskende dialektisk.

"At stige op fra det abstrakte ti1 det konkrete er ikke et sp0rgsmål om niveauer, men en
tankens bevzgelse en bevqelse af tanken. Bevqelsens begyndeise er altid det abstrakte.
Dialektikken består i at ovewinde denne abstrakthed. En bevzgelse fra del til helhed ag fia
helhed ti1 aTel, fra &zomen ti1 vzsen og fra vzsen til j%nomen, fia totalitet ti1 modsztning
ag fia modsztning ti1 totalitet, fia objekt ti1 subjekt og fra subjekt ti1 objekt. Opstigning
fya det abstrakte ti1 det konkrete som materialistisk metode, at opnå kundskab om
virkeligheden er den konkrete totalitets dialektik,..".(Kosik:54)

Dialektik er kun mulig, hvor der findes interaktion mellem subjekt og objekt, hvor

et selvbevidst subjekt konfronterer objekters konkrete dynamiske totaliteter. For

Kosik handler dialektikken om at gå ti1 sagen selv'.(Kosik:37) Husserls udtryk af gå

til sagen selv skal i Kosiks sammenhaeng forstås således, at subjekt og objekt er et.

Sagen viser sig for mennesket. Sagen er for mennesket et objekt, der som subjekt viser

sig frem.

Der er endvidere forskel mellem den urniddelbare forestilling om sagen og begrebet
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om sagen. Denne forskel kan kun dialektikken redegore for.

Kosik anvender i stort mål de specielle og til tider kedsommelige hegelianske figurer

om forholdet mellem vaesen og fremtraedelse. 160'erne og 70'erne indeholdt denne

tilgang en kritisk fornyelse til empirismens ydre forholden sig til faenomenerne. Men

i den nuvzerende post-marxistiske situation indeholder denne analytiske figur efter

min mening ikke en appel, der kan befordre en revitalisering af realanalysen.

Jeg foretrazkker derfor Foucaults m.fl.‘s dekonstruktion-rekonstruktion, idet denne figur,

frem for at vazre belastet af en dogmatisk marxistisk påstand om, at det interessante

og de virkelige årsager altid og alene er begravet i vaasnet, indicerer, at virkeligheden

foreligger som en konstruktion, der både må de- og rekonstrueres. Men da denne

opgave med fordel kan anvende dialektikken som sin centrale metode, både til at

dekonstruere(fx. via refleksive bestemmelser) og rekonstruere (-eller begrebslig-

gorelse) kan mange analytiske pointer stadig laeses ud af Kosiks traditionelle dialek-

tiske skemaer.

For at kunne anvende dialektikken i forbindelse med de- og rekonstruktion er det

wdvendigt at praecisere hvad dialektikken ikke er. Kosik fremhzever nogle centrale

sider af dialektikken via en skelnen mellem den rationalistiske fomuft og den dialek-

tiske fornuft:

1 Den dialektiske fornuft er historisk betinget i modsztning ti1 den rationalistiske forny% tidsloshed.
For dialektikken findes a’et absolutte og det universelle alene såfiemt det formes i historien, såfiemt
det der realiseres som noget absolut og universelt.(Koszk:136)

2 1 modssetning ti1 den rationalistiske fomufts analytisk-additive protes, som går fra det enkle ti1 det
sammensatte og som j?a en gang for alle fastlagte grundprincipper stiger op ti1 en summering af den
mermeskelige viden, går den dialektiske forn@ fia @nomen ti1 vzsen, fia del ti1 helhed osv. og
opfatter kundskabens fiemskridt som en dialektisk protes af totalisering, som begriber muligheden
at revidere grundprincippeme.

3 Den dialektiske fomuft er ikke bare evnen ti1 at tznke rationelt, men også den protes i hvilken man
rationelt udformer virkeligheden, dvs. virkeliggorer friheden.

4 Den dialektiske fornuft er en negativitet, som historisk dejinerer hvert &ldbyrdet stadium af
kundskab, af den menneskelige friheds virkeliggorelse og via at indordne disse stadier i udviklingens
totale sammenhzng overskrider dem teoretisk og praktisk. Det blander ikke det relative og det
absolutte sammen, men forstår og virkeliggorer clet relatives og det absoluttes dialektik i den
historiske protes. (Kosik:108-109)

Vi ser her, at Kosiks konkrete dialektik på den ene side kan forenes med Flyvbjerg

og Foucaults krav om at vende sig bort fra det universelle og mod det konkrete. På

den anden side lurer det historisk epokale mellem linierne, som en ureflekteret

metafysik. Hvad er det fx. for nogle 'grundprincipper' i $2, som det skal vazre muligt
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at revidere og hvad får Kosik til at tro, at historien 'fuldbyrdes' i 'stadier' i 54 ? Jf. de

i kapital 2 dokumenterede problemer i realanalysen med at fremstille og anvende

sådanne 'grundprincipper' og i ovrigt Kosiks anbefaling af, at gå fra faenomen ti1

vcesen og netop ikke fra grundprincip til forklaring, bor heuristikken udformes

således at problememe ikke rettes mod udledningen af grundprincipper - heller ikke

historisk-afgraensede, men mod forståelsen og forandringen af den konkrete totalitet,

som den foreligger. Ornend Kosik som i det ovenstående ofte vender tilbage ti1 den

traditionelle marxismes fokus på de historiske epoker betyder det ilske, at han er

blind for hverdagens praxis og dens historiske betydning.

"Det betyder, at vinkeligheden ikke er et kaos afhzndelser eller jikserede forhold, men en
enhed afhzndelser og disse hzndelsers subjekt, en enhed af forhold og disse forholds
filblivelse og derfor også den praktiske tankemzssige evne ti1 at overskride dem. Denne
formåen at overskride forholdene i hvilken muligheden ligger for at komme videre fia
anskuelse til kundskab, fia "doxa" til episteme,fia myte til sandhed, fia tilf%ldighed ti1
rwdvendighed, fia det relative ti1 &t absolutte, overskrider ikke historiens grzmser, men
er et udtryk for menneskets szregne trzk som handlende og historieskabende vzsen."
(KOSlk139)

Sammenfattende om den konkrete totalitet.
På baggrund af ovenstående gennemgang af Kosik kan vi opstille folgende ledetråde

for den dialektiske analyses bestemmelser af den konkrete totalitet:

• Eksistens og vaeren forenes i tilvaerelsens optagethed. Der findes ikke en 'prirnaer'

eksistens, der ikke allerede er optaget i en vazren og omvendt, menneskets

forholden sig til vceren er aktivt udlaeggende baseret på den brugende omgang

med det vaerende.

• Den faenomenale verden foreligger ikke som en uberort autentisk virkelighed.

Den er underlagt hverdagslivets objektiveringer - den er konstmeret.

• Virkelighedener altid mere end en kaotisk ophobning af data. Det er en konkret

helhed - en totalitet, der udvikler og former sig.

• I erkendelsen af, hvad der er vcesentligt og uvzesentligt i den konkrete totalitet må

folgende ledetråde anvendes: 1.Totaliteten er ikke en struktur. 2.Totaliteten er ikke

objekter, betingelser eller forhold. S.Totaliteten er ikke en totalisering af det

konkrete.

• Metoden må ved hjaelp af dialektikken dekonstruere det tilsyneladende

faznomenale og rekonstruere den konkrete totalitets vaesentlige bevaegelse ud fra

denne totalitets eget stof.
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• Det konkrete vi1 således kunne bestemmes ud fra dets form for objektivisering,

dets subjekt-objektrelationer og dets forhold mellem det historiske og det

transhistoriske. Denne opgave må placere sig som en kritisk rekonstruktion af den

marxske teori i den forstand, at det ekspliciteres, hvori udvikling i samfundet har

negeret den marxske teori.

Vi har med ovenstående lagt afstand ti1 den traditionelle realanalyses teoretiske

lassning af Marx, som kapitalismens evige teori, og stillet krav om at anvende Marx'

kritiske metode på Marx' eget vaerk Kapitalen.

Det står dog endnu tilbage, at uddybe de detaljerede elementer af den dialektiske

metode. Hvordan man rent faktisk begynder analysen af den konkrete totalitet og

hvorledes man kornmer fra faenomen ti1 vsesen. Vi skal i det folgende gå ti1 sagen

selv, ti1 Hegels logik, for der at falge mesterens egne anvisninger af dialektikkens

momenter.

5. Det konkretes begrebsliggnrrelse

"Avislasning om morgnen er en slags realistisk morgenb0n. Man bestemmer sin
holdning overfor verden udfia gud eller udfia, hvad verden er. Begge dele giver den
samme sikkerhed, at man ved, hvad man har at holde sig til."(Hegel:236)

Justus Hartnack har i bogen "Hegels Logik" givet en fremstilling af Hegels dialektiske

taz-kning, der fremfor at laegge vaegten på opfattelsen af verden som et stort system

laegger vaegten på at undersege det sprogligt meningsfulde som et sammenhasngen-

de system. 1 dette system er sproget den nodvendige forudsaetning for den menings-

fulde erkendelse. Med sin scerlige tidstypiske indfangning og formulering af hvad,

der har mening og betydning fremstår sprogets almenbegreber som den alt dorni-

nerende produktionsbetingelse for enhver analyse. Herved przeciseres kundskabs-

produktionsprocessens i forvejen hegelsk inspirerede dialektiske metode. På den

baggrund må realanalysen logisk set begynde med en kritisk refleksion over

begrebernes evne ti1 at skabe identitet mellem taenkning og eksistens.

Den efterfolgende diskussion er i meget hoj grad inspireret af Hartnack’ s frernlceggel-

se af "Hegels Logik". Derfor skal flere af de udsagn, som her fremscettes som Hegels
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laeses som min anvendelse af Hartnacks udlaegning af Hegel. Når det netop er

Hartnacks ud lqn ing og ikke en af de talrige andre Hegelfortolkninger, der

anvendes, er det fordi, Hartnack frernstiller logikkens virkning i sproget som grund-

laget for al taenkning og forståelse. Med Peter Kemps ord:

"Den hegelske logik er for Hartnack en analyse aj hvad der med mening kan siges om
virkeligheden. Den handler ikke om fysiske eller psykologiske processer, men er en
1 meningsanalyse'. Den er en analyse aj hvordan vi anvender vore begreber i en
sammenhamgende og sammenfattende opfattelse af aTet, vi sanser og gor." (Politiken:l 1/8-
90)

Hegels egen meningsfuldhed ?
Der er vist ingen tvivl om, at Hegel med sine sazregne udtryksformerl’ kandiderer

ti1 titlen som en af den svaerest tilgaengelige filosoffer. Omend Marx ind i mellem

kokeffere& med de hegelske udtryk, så kritiserede han mere grundliggende Hegel for

at mystificere dialektikken. Denne kritik gik ikke alene på de sproglige udtryk, men

rettede sig mod Hegels tyske idealisme. 1 følge Marx g0r Hegel ideen ti1 det

selvstaendige subjekt, der skaber virkeligheden, mens ideen for Marx kun er "det i

menneskets hjerne omsatte og oversatte materielle" (Kapitalen:l.2:105,Efterskrift ti1

andet oplag), samtidig kritiseres denne idealisme for at fore til en forherligelse af den

preussiske stat, der ses som fornuftens virkeliggorelse. På trods af efterskriftets

proklamatoriske kritik citerer Marx, i et afsnit om viljens rolle i arbejdsprocessen,

Hegel for folgende udsagn om fomuften:

"Fomujten er lige så snedig som den er msegtig. Snedigheden består hovedsagelig i dens
ordnende virksomhed: ved at lade tingene indvirke på hinanden i overensstemmelse med
deres natur, formår fomuften at bringe sin hensigt ti1 udfirelse uden direkte at biande sig
i denne protes.“("Die Logik", Marx 1.bog 2:304, note 2)

Der er naturligvis en markant forskel i subjektopfattelsen, mellem at fomuften - som

i citatet - udfolder et overmenneskeligt subjekt - eller subjektet, som i Marx' tekst, er

et menneskes vilje overfor arbejdsprocessens genstande. Men, at Marx i beskrivelsen

af arbejdsprocessen uden kritiske kommentarer vcelger at citere Hegel på et sted,

hvor fornuften optrceder som subjekt, kan enten tages til i n d t q t for en uinteressant

18. Det krzever fx. mere end almindelig tålmodighed at nå frem ti en erkendelse af
meningsfuldenheden i f0lgende udtryk fra Hegels 1ogik:"Das VVerden ist das
Verschwinden von Sein in Nichts und von Nichts in Sein und das Verschwinden von Sein und
Nichts uberhaupt." (Wissenschaft der Logik p 93 efter Hartnack 199O:s19)
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selvmodsigelse i forhold ti1 efterskriftets proklamation eller fortolkes som en

uomgaengelig imodekommelse, når Marx skal forholde sig konkret indenfor ram-

merne af sit eget subjekts udfoldelse. Dette bestyrkes af, at dialektikeren Marx

anvender den tidligere omtalte metafor med at stille Hegel på hovedet, i stedet for

på dialektisk vis at gennemfore en bestemt indholdsmcessig negation af Hegels

dialektik. At indvende, at vaerket Kapitalen netop udgor en sådan bestemt negation,

tilbageviser ikke kritikken, i og med vi i kapitel et så, at vcerket både i detaljer og som

helhed gemremsyres af idealistiske forestillinger. Marx' anvendelse af den materielle

talemodus tilslorer, at der er tale om logisk-syntaktiske forhold, der får liv gennem

karaktermasker som arbejder og kapitalist, men det aendrer ikke den omstzndighed,

at han i disse gevandter anvender Hegels overmenneskelige subjekt. Modstillingen

af materialisme og idealisme er altså overfladisk og forer ikke ti1 et mindre mystisk

grundlag for dialektikken.

Et andet forsag på at gore Hegel lettere tilgcengelig finder vi i den sovjetiske

marxisme. Her fremstilles Hegels centrale taenkemåde negationen, som skemaet tese-

antitese-syntese. Denne fremstilling har jf. Hartnack og andre ingen baggrund hos

Hegel. Da skematikken samtidig virker alt andet end dialektisk, vil jeg derfor ikke

kornme ncermere ind på den saerlige sovjetiske negation af tcenkning.

Overfor disse to tilgange står altså den mere sprog- og meningsorienterede tilgang

som Hartnack repraesenterer. Denne tilgang muliggorer en fortolkning, hvor

totaliteten ikke er historien, men den konkrete totalitets meningsfulde sammenhzeng,

hvor systemet ikke kun er hele taenkningen som sådan, men den nodvendige vej i et

hvert forsag på at rekonstruere en meningsfuld samrnenhaeng og hvor strukturelle

skemaer, metaforer og proklamationer erstattes af et 'taznkevsl-rktoj' til at gå i

dybden, både når det handler om at dekonstruere og rekonstruere. Mm påstand er

således, at der ud af Hegels strzben efter frernstillingen af fornuftens store system

og dette systems begyndelse i det absolutte kan L e s en detaljeret metode for

analysen af den konkrete totalitet. Denne metode kan, som Hegel gjorde det,

anvendes til at forbinde alt vaerende i et stort system. En sådan intention er, som vi

har set, befcengt med en tilbagevendende reduktionisme, der trådte tydeligt frem hos

Marx' og iszer hans epigoners anvendelse af dialektikken. Men jeg vii endvidere

påstå, at dialektikken også kan anvendes uden denne, af Kosik kritiserede, totalise-

rende intention og med udgangspunkt i Heideggers kastethed strambe imod at åbne

for et betydningsspillerum, der kan lade det forskelligt vzerende fremstå i dets szer-
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egenhed. Disse påstande vi1 vaxe ledetråde for den folgende fremstilling af Hegels

logik.

Den mdvendige begyndelse
Det generelle metodiske sporgsmål som vi skal arbejde med er:

Hvordan beg-ynder vi en analyse?

Kan der overhovedet opstilles en metode, der ikke i udgangspunktet hviler på visse

antagelser om den empiri, der skal underseges ?

Ex: 1 den neoklassiske tradition er udgangspunktet en rzekke antagelser om for-
brugerens og producentens adfaxd. Fra dette udgangspunkt deduceres resten
af teorien som et logisk system. 1 realanalysen fik konkurrentens to former
med tiden tilsvarende funktion.

Ligesom i diskussion af Kjzr og Marx forseger Hegel at skabe en begyndelse for

tcenkningen, der ikke hviler på saxlige empiriske antagelser. Hegels udgangspunkt

i Fmomenologien er den sanselige bevidsthed og de sproglige grundformer. Dvs. den

bevidsthed, hvormed vi taler om forskellige ting og hvormed vi placere disse i tid og

rum.

"Den er !ZU nu". Med dette sproglige udsagn har vi givet en ting eksistens ("den
er") og vi har placeret tingen i et rumligt og tidsligt univers ("ber nu").

Dette udgangspunkt er ikke valgt - som en antagelse om given adfazrd, men det er,

jf. Kant, det wdvendige udgangspunkt for den mermeskelige bevidsthed. Det er

vores sproglige refleksion af det, vi sanser. Vi kan ikke lave simplere sproglige

udtryk for et objekt (fx. et fysisk), der ligger udenfor sproget. Det er sprogets aimene

former, som forbinder vzeren/ eksistensen af en ting med vores tzenkning. Uden disse

kunne man ikke tale om et sprog og dermed ikke om en tanke eller om taxkning som

sådan. Det er forbindelsen mellem konteksten (det fzenomen som "den" refererer til)

og de almene sproglige former, der udgor enhver tcenknings og dermed enhver

teoris nodvendige udgangspunkt”. Det er nodvendigt fordi sproget på det laveste

19. Den krakilske lzeser vii måske havde, at intet er forklaret for sproget er begnmdet, men
(fortsmettes...)



167

ja så er det jo faenomenet blyant, vi beskriver, ikke den vi har i handen. Den i
hånden kan fx. godt vzere rad uden, at alle blyanter af den grund er r0de og
omvendt den kan godt vsere rad og alligevel vcere en blyant. Almenbegrebet
blyant er altså en sammenfatning af den kvalitet, som g0r en ting til blyant.

I TV-programmer om naturen praesenteres vi af og til for genstande, som vi ikke ved

hvad er. Disse genstande er i ordets egentligste forstand fremmede for os. De er nok

eksisterende som sanselige genstande, men furst når fornuften - her formidlet af eks-

perterne - har bragt genstandene ind i en sammenhzeng får de en bestemt identitet.

Hvis fx. en uigenkendelig blzevret substans viser sig at "vaere" - begrebsligg0res som -

"fiskezeg" oplever vi hvad Hegel kalder en forsoning med virkeligheden. Fornuften

bringer sammenhzng ind i den adskillelse mellem substansen og dens årsags- og

virkningsforl0b, som den blotte sansning ikke var i stand til. Vi ser, at substansen

godt nok har eksistens for så vidt vi ved hjzelp af sansebegreber sprogligt kan

fremstille den i tid og rum, men furst med fomuftens mellemkomst bliver det muligt

at fremstille, hvad tingen er uafhzengigt af vores sansning. Det er fomuften, der g0r

det muligt at overskride sansningens begrzensninger og fremstille begreber, der

reflekterer hinanden og ikke blot menneskets sanser. Et andet og mere naxliggende

eksempel kunne vzere statistiske analyser. Ti1 at begynde med ser vi bare en

ophobning af navngivne raekker af tal, men efterhånden som vi får set naxmere på

tallene, fx. med hjzelp af forskellige statistiske metoder, dukker der (som regel)

forskellige mgnstre eller udviklingstrzk op, som vi kan scette ord på. Der afslcwes

kontinuerte forlob, brud, sammenhcenge eller udviklingstrcek, der rzekker udover

tallenes individuelle urniddelbarhed og viser, at det der furst synes at vaxe

individuelt, i virkeligheden er alment. Derfor er vores metode radikalt forskellig fra

positivismens forsag på at overvinde sansningens bundethed ti1 det individuelle. 1

stedet for at fokusere på objektivitet i forholdet mellem sansningen og omverden

sazttes fokus på den meningsfulde sarnmenhzeng i det der sanses. Overvindelsen af

det individuelle sker derfor ikke i den individuelle sansning, men i fornuften, i og

med vi, via sproget, bringer vores sansning ind i en fzelles verden af almene

begreber”.

22. Hegels almene begreb er derfor ikke abstrakt, som "begrebet" er i traditionel forstand,
men derimod konkret. Den almene blyant kendetegnes således ved alle de egenskaber,
der g0r den konkrete blyant til blyant lige så vel, som den indeholder muligheden for
alle de individuelle egenskaber de konkrete blyanter kan besidde og stadigt siges at
vzere blyant.
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Det som kendetegner processen i vores hoved er, at "noget" er blevet ti1 "noget

bestemt". Endvidere er de egenskaber og sammenhaenge, som ger "noget" ti1 noget

bestemt, altså en "kvalitet" ved "noget".

Begyndelsens heuristik
Hvis vi vil undgå forudbestemte apfattelser af empirien i den konkrete analyse, må

vi altså begynde med de mest ubestemte og almene sproglige former. Vi skal

formulere konteksten i udtryk, som iwCe er kontekstuelle, men derimod almene som

"det" og "den" i forhold til faenomener vi ikke kender eller som "almene sansegenstan-

de" fx: vand, luft, jord, papir, o.lign. Vi skal endvidere placere og afgraznse haxtdelser

og genstande i tid og rum. Hermed har vi analysens nodvendige ubestemte udgangs-

punkt. Den er fri for aprioriske antagelser, der er identitet mellem sprog og genstand

og med denne forvisning om, at vi har med virkeligheden at gore i vores ud-

gangspunkt kan vi begynde, at bestemme og begraense almenbegreberne via en

begrebsliggorelse af kontekstens szeregne strukturer.

Ekskurs: Forskningsprogrammets begyndelse
I forbindelse med etableringen af et forskningsprogram kan der jf. Lakatos
udvikles en keme, som indeholder forskningsprogrammets almenbegreber, dvs.
de saxegne begreber der indenfor programmet kan henvises til for at skabe
forbindelse til virkeligheden, uden at alle efterfelgende konkrete analyser selv
skal etablere den mejsommelige vej fra dagligdagens ahnenbegreber til
f orskningprogrammets specifikke verden. Men som vi så med realanalysen er det
ikke uden risici, at den enkelte analyse forlader sig på forskningsprogrammets
begreber og springer den mojsonunelige vej over. Det fordre naturligvis en
lebende selvkritisk bevidsthed jf. diskussionen af kundskabens produktionsbe-
tingelser.

Begrebsliggsrelsens momenter
Om at svare på sporgsmålet: Hvad er "det" ?

Når den konkrete analyse er begyndt og det mest almene i det konkrete er bestemt.

Altså når de konkrete oplysninger er formuleret i almene begreber, der henviser ti1

tid og sted, skal vi i gang med meste fase, nemlig at formulere de bestemte begreber.

De begreber som siger noget sceregent om det konkrete. 1 denne begrebsliggorelses-

protes er "negationen", det vigtigste analytiske vaxktoj. Når vi negerer faxtomenerne,

siger vi hvad de ikke er, og dermed hvad de er. Når vi siger "skov" siger vi "ikke-by",
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"ikke-mark", "ikke-s&, osv. Vi siger altså noget kvalitativt om faanomenet ved at sige

hvad det ikke er. Mao. med det bestemte begreb "skov" henviser vi til en realitet i det

konkrete, som er bestemt ved ikke at vcere noget andet. Vi har formuleret et begreb

ved at afgrzense det fra noget andet. Begrebet skov giver mening, fordi det afviser

andre muligheder. Det negative er rwdvendigt for al bestemmelse. Hvis vi ikke

udelukker noget har vi ikke foretaget en ncermere bestemmelse.

EX: Vi har nogle snebolde liggende på en rzekke. Vi kan sige: "Den hvide
snebold" og hermed udtrykke en kvalitet ved enhver af sneboldene. Siger vi
derimod "Den forste snebold fra Venstre", har vi peget på en bestemt snebold,
fordi kvaliteten "den forste" negere alle de evrige. Vi har i begge udtryk foretaget
en spetijkation af en tmiversel kvalitet ved en snebold, men kun hvor specifikatio-
nen indeholdt en negation af de evrige snebolde forte specifikationen til en
afgrzensning af en bestemt snebold frem for de andre.

Begrebet negation kan forekomme banalt, fordi vi kan foretage en tilsyneladende

individuel positiv beskrivelse af genstandens egenskaber/kvaliteter. Det er

irrtidlertid givet, at egenskaberne for at vzere egenskaber må vsere universelle.

Blyanten kan vsere aflang, rad, hård osv., men det er meningslast at sige, at den er

'blyantsagtig'. At beskrive en genstands egenskaber fcwer derfor ti1 en bestemmelse

af genstanden, der mdvendigvis rsekker udover genstanden selv. Det er furst ved

erkendelsen af det forskellige, afgrzensningen af det genstanden ikke er, via gen-

standens szeregne egenskaber, at genstanden får en mening og befydninf.

EX: Politikere svarer ofte journalister i korrekt refererende, men meningslese,
s&ninger: "Bekzempelsen af arbejdsbsheden er et vigt@ anliggende for regerin-
gen". Udtalelsen indeholder en positiv reference mellem begrebeme "arbejdsles-
hed" og "vigt@ anliggende", men da begrebet "vigt@ anliggende" ikke er
bestemt og afgrsenset altså ikke er negeret bliver szetningens sandhedskriterie

23. Det er logikeren Frege, der i artiklen "über Sinn rmd Bedeutung" fra 1892 artvender en
sondring mellem mening og betyl.ning til at klarlzegge sprogets virkernåde. Frege
forstår betydning, som en reference eller henvisning og mening forstås som det
bserende for ordets eller smetningens sandhed, dets sandhedsbetingelse: at forstå
meningen med en smetning er at vide, hvornår den er sand/ falsk. Ordets mening er dets
bidrag til s&ningens sandhedsbetingelse. (Politikens filosofi leksikon: Frege) Hartnack
anvender denne sondring mange gange for at tydeliggore den dialektiske
vekselvirkning. Når fx. to begreber på engang er identiske og forskellige, så kan det
tolkes således, at de har samme betydning, men forskellig mening, altså at de refererer
tiI det samme med forskellige sandhedsbetingelser. Freges eksempel er morgenstjerne
og aftenstjerne, der har samme betydning, idet de begge refererer til planeten venus,
men forskellig mening, idet sandheden om eller merungen med udtrykket
morgenstjerne er, at den ses om morgen og tilsvarende for aftenstjemen.
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uklar. Det står således politikeren frit for ved enhver anden lejlighed, at udtale
sig på Iignende måde om andre vigtige problemer, hvorfor saetningen er
meningsl0s.

Mangel på negation fcwer ofte ti1 dårlige analyser, fx. ved at det ene faktum dynges

oven på det meste i en stor detajlrigdom af indenbyrdes refererende oplysninger, der

dog ikke ftirer nogle nye erkendelser med sig, idet de ikke bidrager ti1 at modsige

eksisterende opfattelser. Den gode analyses furste lov må derfor vaare, at jo mere

tungtvejende argumenter, der kan afvises ved en analyse jo mere meningsfuld er

denne analyse.

"Et hvert begreb, enhver kategori, er begrznset. At forstå et begreb er b1.a. at forstå, ut det
er begrznset, og at forstå &t, der er begrznser aIet. Forståelsen af et begreb indebzrer med
andre ord forståelsen af det, der negerer det. "(Hartnack 1969293-94)

Når vi i den konkrete analyse Stiller spargsmålet, hvad er "det", altså når vi ansker

at erstatte den abstrakte henvisning "det" med et begreb, der henviser til noget kva-

litativt ved det analyserede, ja så er indgangen - den furste analytiske bearbejdning

af empirien - at bestemme "det" ud fra hvad det ikke er - altså at negere det.

Case: Begrebet Jernstmrberi
Vi har for f0rste gang bes0gt en fabrik - som andre med en mere kontekstuel
viden har kaldt et jernst0beri - og vi skal nu lave en begrebsligg0relse af denne
konkrete sammenhceng. Omend vi ved, det er et jernstøberi, ved vi i udgangs-
punktet ikke, hvad "det" er, dvs hvad der i realiteten er bestemmende for et
jernstøberi, fx. hvad der adskiller det fra andre fabrikker så som et jemvserk eller
et stålvalsevaerkz4. Allerede inden vi går i gang, har vi måttet lave de wdvendige
sansebevidste almene bestemmelser i tid og rum. Havde vi ikke lavet disse,
kunne vi end ikke tale om et sted(rum) eller et bes0g(afgrzenset i tid). For
eksemplets klarheds skyld antager vi, at empirien efter bes0get foreligger som
to tegrunger. Den ene tegning illustrerer stedets(fabrikkens) rumlige dimension,
ud fra de sanselige indtryk. Den anden tegr-ting afbilder en registrering af den
tidsmaessige r&kef0lge, hvori det sanselige materiale(jemet) forvandles. Vi har
med beskrivelsen af tegningeme en noget abstrakt bestemmelse af det konkrete -
dvs. udtrykt det konkrete i sprogets mest ahnene begreber. Vi har altså undgået
enhver antagelse, der krmne bringe metafysiske fejlskud ind i bestemmelsen og
forholdt os til virkeligheden, som den forelå for os. Vi skal nu besvare sp0rgs-
målet: Hvad er "det" og dermed i tanken gå fra de almene begreber til de
specifikke. Denne protes er hverken logisk deduktiv eller induktiv. Vi kan ikke
udlede det specifikke begreb af det almene, ej heller danne det ved generalisering

24. Det er naturligvis en vsesentlig forskel mellem at kende betegnelserne jernvaerk,
jernst0beri og stålvalsevaxk og så vide hvad de betyder, hvad de i "realiteten" er.
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af "noget", som vi jo ikke kender til. Vi kan derfor ikke bruge en teori, som
erstatning for egen analyse. Vi må bestemme det specifikke begreb, som det der
adskiller "det"(= stedet og processen) fra noget andet. Derfor stiger brugbar-
heden af begrebsliggorelsen - i denne fase - med fremstilhngen af de betydnings-
skabende forskelle, fx. hvis vi bliver i stand til at fremstille fabrikken som
bestemte navngivne processer - fremstilling af forme, smeltning, stebning, af-
gratning o.lign, samt vise hvordan delprotes og helhed hanger sammen. Dette
kendskab omfatter både viden om fabrikkens indre og om det der er udenfor
fabrikken - fx. jemvaerker og stålvalsevaerker. Begrebet "jemsteberi" får således
ferst betydning, når dets egenskab/kvahtet i form af dets forskeUighed/ sammen-
hseng fremstilles. For at komme fia det almene faallesbegreb "fabrik" til det
bestemte begreb "jernstoberi", må vi således specificere den "kvalitet", som
kendetegner det enkelte begreb, altså den egenskab, den del af totaliteten, der
ger begrebet anderledes end andre begreber og således afgrzenser det. Både jem-
vaerker, stålvalsevÉerker og jemsteberier smelter jem. Denne protes er afgraansen-
de i forhold til mange andre fabrikker, men ferst i kombination med en stebe-
protes, der formgiver jemet, har vi et jernstoberi, der afgrsenser begrebet fra alle
andre fabrikker.

Kvalitet og Kvantitet
Kategorierne kvalitet og kvantitet har en central betydning i den dialektiske

tankning. Et ncermere studie af deres betydning kan derfor åbne for den virkelig-

hedsforståelse, der er indeholdt i den hegelske dialektik.

Som vi så i ovenstående case forer forseget på at bestemme, hvad en konkret fabrik

er over kategorien kvalitet. Hegel kalder kvalitet, den bestemte vaarens forste

kategori, fordi det er kvaliteten ved fabrikken, der ger den til en bestemt - en saerlig

slags fabrik. Kvalitet består af realitet og negation. Det vil fx. sige, at det meningsful-

de i, at fabrik bestemmes ud fra den kvalitet, at den fremstiller jernstobegods, består

i, at jernstobegods er en realitet og at vi er i stand til at kende forskel på denne realitet

og alle andre, fx. pulverpresset jerngods. Realiteten er som vi fremdrog tidligere ikke

tilstr&kelig. Forst med negationen bestemmes det sceregne ved realiteten og dermed

ved kvaliteten. Det er afgorende at forstå, at negationen på en gang transcenderer

begrebet ved at referere til, hvad det ikke er, og at det netop derved ikke blot er et

ydre forhold, men noget indre en del af fabrikkens kvalitet. Begrebet ‘jem-sfgbe-gods'

udtrykker i modsztning til fx. det lige så sande 'mefalgensfande' de szerlige kvaliteter,

der aktuelt skaber en betydningsfuld negation. Ordet jernstobegods opstår således

ikke ud af realiteten alene, men også ud fra den brugende omgang, der giver

realiteten betydning. At inuitterne - og Froken Smilla - efter sigende skelner mellem

7 forskellige ord for is, mens vi på dansk kun har et, er et godt eksempel på, at den
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brugende omgang er mere afgorende end realiteten.

I diskussionen af Kapitalen blev det frie mervaxdi begreb udviklet som en logisk

kategori, der daekkede over den del af lonnen som ikke gik til nodvendig reproduk-

tion. Begrebsudvildingen kunne imidlertid også have hentet hjaelp fra analyse af

kvantitative og kvalitative forskelle i lonnen som fremtraedelse for arbejdskraftens

vaerdi.

Hvis vi i udgangspunktet antager, at lonnen storrelsesmaessigt modsvarer prisen på

de brugsvazdier, der kun lige kan opretholde vores individuelle arbejdskraft fra dag

til dag, hvad sker der så, når vi lobende faroger lonnen en smule, dvs en kvantitativ

forogelse. Ja, det forer jo i forste omgang til, at vi får lidt mere af det samme. Ligesom

vand ved -10” og -5” stadigt er is, omend vi har tilfort lidt varme, men på et

tidspunkt vil vi få så meget mere i lon, at vi udover at kunne reproducere arbejds-

kraften fra dag til dag, kan reproducere os som mennesker på en måde, der lever op

ti1 de krav, der stilles i samfundet som helhed. Dette er ikke blot en kvantitativ for-

mindskelse af armoden, men en overvindelse af denne. Der er ahså tale om rzogef

kvalitativt anderledes, og dette "noget", som ved sm kvalitet kan negere "noget"

andet betegner Marx som det "nodvendige". Den "nodvendige" mazngde brugsvaardi-

er har altså den saxlige egenskab, at kunne reproducere arbejdskraften som menne-

sker, i modsaetning til den mindre maengde brugsvcerdier, der har den begrzensede

egenskab kun at kunne reproducere menneskets arbejdskraft fra dag til dag. Som når

vandet tilfores lidt mere af det samme - altså bliver lidt varmere og derved forandre

kvaliteten fra begrebet is ti1 begrebet vseske.

Men hvad så når lonnen foroges lidt mere - lidt mere af samme kvantitet, ja så er der

jo den mulighed, at den kvantitative forandring igen slår over i en kvalitativ foran-

dring, altså at det nodvendige reproduktionsniveau ikke blot foroges og foroges,

men rent faktisk sprzenger sin egenskab af "nodvendighed" og negere sig selv i en

"selvbestemt reproduktionsdel". Et vareforbrug, der ikke er underlagt hensynet ti1

reproduktionen af arbejdskraften eller andre rationelle betingelser, hvad enten de så

er helt eller kun delvis bevidste, men som alene har sig selv som mål.

Vi skal nu forsege endnu engang at anvende tankemodellen "det kvantitatives

omslag i det kvalitative" til at stille det hypotetiske sporgsmål: Hvad nu hvis lonnen

stiger endnu mere, fremkommer der så endnu en kvalitativ forandring og dermed
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et behov for en ny begrebsliggørelse ? Sp0rgsmålet kan naturligvis ikke besvares

teoretisk, i det man ikke kan deducere sig frem ti1 en szerlig kvalitet, lige så ve1 som

vi ikke deducerede os frem til den egenskab, der kvalitativt adskilte den "n0dven-

dige" mazngde af brugsvaerdier fra den "frie" mii-ngde. Mao. fordi man kender

egenskaberne is og vaeskeformig kan man ikke deducere sig frem til egenskaben luft-

formig. Det szeregne ved begrebsparret det "rwdvendige" og "frie" arbejde er dog, at

der ikke urniddelbart kan etableres en ny form, der negerer det "frie". Derfor vi1

denne begrebsanvendelse, og hermed teorien, der er bundet ti1 begrebet det

"n0dvendige" arbejde vazre uaktuel, såfremt der opstår en historisk mulighed for en

begrebsligg0relse altså en differentiering indenfor den frie del af 10nnen. En sådan

begrebsliggørelse kan evt. tznkes at f0re til en spraqning af den opstillede forud-

smetning, nemlig at 10nnen går til anskaffelse af brugsværdier. Et szerligt forbrug af

10nnen kan fx. muligg0re en tentativ overvindelse af selve kapitalforholdet, ved at

den frie del af 10nnen akkumuleres som kapital og herved giver arbejdskraften en

medbestemmelse over kapitalens specifikke reproduktionsformer.

Ovenstående diskussionen har forhåbentligt illustreret forholdet mellem kvalitet og

kvantitet, som begrebets to gensidigt afhzengige egenskaber. Enhver kvalitet har en

kvantitativ udstr&ning og enhver kvantitet er en kvalitet af noget. Det er afg0rende,

at forstå Hartnacks meningsanalytiske fortolkning. Der er ikke tale om et mekanisk

årsags-virkningsforhold. Henvisningen til illustrationen "is og vand" er således,

hverken udtryk for et empirisk bevis eller en saerlig naturdialektik, men for at vi

begrebsligt skelner mellem adskillelse, knyttet til kvalitative forandringer og

kontinuitet, svarende til rent kvantitative forandringer. Af den tilfaeldige illustration

kan man heller ikke udlede, at overgangen fra en kvalitet til en anden, rwdvendigvis

tager form som store revolutioncere omvzeltninger, men at overgangen f0rst og

fremmest er udtryk for, at vi i situationen har iagttaget en betydningsfuld forskel.

Overgangen fra et reproduktionsniveau til det meste er på samme måde kendetegnet

ved en kvalitativ forandring, af Hegel kaldet et spring, fordi den ene kvalitet adskiller

sig fra den anden. Begreberne overgang og spring knytter ikke an ti1 en bev=gelse

i tid og rum, men refererer alene til det indre forhold mellem begreberne. Overgang

og spring er kendetegnende dele af det forskellige. Hermed har vi beskrevet det

forskellige, men ikke et empirisk udviklingsbegreb. Om historien udvikler sig i

spring eller kontinuert afhamger af historien og den kan ikke udledes af filosofiens

unders0gelse af det forskellige og det kontinuerte.
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Forskellig eller specifik - subjektiv eller almen.
Formålet med denne diskussion er som anfort tidligere at besvare sporgsmålet om,

hvordan vi kommer videre fra det ubestemte almene begreb til det bestemte

specifikke begreb. Netop her, i distinktionen mellem om et forhold betragtes og

begrebsliggores ud fra figuren almen-specifik eller ud fra figuren konkret-forskellig

skiller vandene på afgorende vis mellem den konkrete totalitet og den subjektive

faenomenologi. Hidtil i denne protes har vi anvendt negationen og forholdet mellem

det kvantitative og det kvalitative som analytiske delprocesser. Disse delprocesser

har vceret kendetegnet ved, at vi har hentet flere informationer ind i analysen. Vi har

med de flere informationer kunnet detaljere indtrykket af virkeligheden og har

dermed kunnet udtrykke flere (kvalitative) forskelle, hvilket har muliggjort en

specificering af de almene begreberne. Forskningsprocessen afhzenger imidleriid lige

så meget af evnen til at smide de uvazsentlige forskelle/informationer vaek.25 Denne

delprotes anvender Marx i bestemmelsen af b1.a. varebegrebet og han kalder den for

abstraktionsproceduren.

Abstraktionsproceduren producerer et alment begreb enten som en neologisme eller

som en afgramsning og bestemmelse af et allerede anvendt, men i den konkrete

sammenhaeng endnu ikke meningsfuldt begreb, ud fra de mange sec$Wce eksistenser

af fanomenet. Der er tale om et bemaerkelsesvserdigt andet resultat end, hvad der

ville vzere fremkornmet på baggrund af en generalisering. Marx' abstraktionspro-

cedure kendetegnes nemlig ved på en systematisk måde at se bort fra informationer

for at opnå storre klarhed, hvorimod generaliseringen fokuserer på den konkrete

observation og dennes udbredelse. Dermed er det dog langt fra givet, at det begreb,

der kommer ud af en abstraktion, modsvarer noget som eksisterer i virkeligheden.

"Engels siger:".. vi kan udmzerket spise kirsebzr og blommer, men ikke ji-ugt, eftersom
endnu ingen har spist frugt som sådan." Frugt er et abstrakt begreb, der sammenfatter
en manafoldighed af jknomener, som netop ikke eksisterer konkret i denne almen-
hed. " (Havemann:l965:44)

Det abstrakte begreb - også kaldet et fzellesbegreb, adskiller sig fra de tidligere

omtalte almenbegreber ved ikke at referere ti1 en konkret realitet. Fzelles begreber

kan vaxe gode analytiske sammenfatninger, som eksemplet frugt, men de har ikke

25. Jf. den iidligere diskussion af begrebet blyant. Vi må smide den ubetydelige
informationen om hvilken farve den konkrete blyant har vazk og koncentrerer os om
de andre egenskaber, der har betydning for, om det nu er en blyant vi har i hånden.
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eksistens. Der skabes ikke samme forsoning mellem det abstrakte begreb og

individet, som eksemplet med det almene begreb blyant illustrerede. Når vi taenker

frugt taenker vi abstrakte og universelle egenskaber og ikke den konkrete helhed,

som fx. begrebet blomme udgerr26.

Abstrakt Konkret

Ikke afgraxset i tid og rum
Analytisk konstruktion
Idealtype

Eksembler:
- Fazllesbetegnelsen frugt
- En kemisk/fysisk/matematisk mode
- En definition
- Et princip
- Geometrien og matematikken

kke afgra?nset i tid og rum
Sammenfatning af form
)g funktion
Konkret helhed af kvalitet
)g kvantitet

EX: Begrebet blomme

Afgrznset i tid og rum
EX: Blommen i hånden

Det almene begreb

Identitet

Den specifikke
individuelle eksistens

Abstraktionsproceduren har Marx lånt fra Hegels dialektiske system. Det dialektiske

systerns forste kategori er kategorien "vaeren". For at nå frem ti1 en bestemmelse af

dette begreb må man abstrahere fia ah, hvad der er specielt for de forskellige ting der

er. Resultatet er, at der intet bliver tilbage. Man kan altså udlede kategorien "intet"

af kategorien "vzeren". Kategorien tilblivelse eller konstitution indeholder både intet

og vzeren, idet konstitutionsprocessen jo netop går fia, at tingen ikke findes -

svarende ti1 intet - ti1 eksistensen af tingen - svarende til tilstaedevaeren. Marx' ana-

lyse af varen indeholder den historiske analyse af varens konstitutionsprotes, hvori

dens vaeren skabes og dens egenskaber bestemmes og formuleres i dens almene

begreb. Denne dialektiske analyse indeholder altså på engang noget, der er historisk,

nemlig varens konstitutionsprotes og noget, der er logisk ta&cning, nemlig

abstraktionsprocedurens dannelse af et alment begreb om varen på baggrund af de

mange specifikke vare. Marx' - og i szerdeleshed Engels' - dialektiske materialisme

26. Disse formuleringer og eksempler giver Ske en tilfredsstillende praecisering af hvor
graxsen trzekkes mellem det abstrakte begreb og det almene begreb. Engels kunne med
rette kritiseres for at ingen har spist blommer som sådan, men altid blommer af en
szerlig slags fx. miabella, sveskeblommer eller andre. På trads af disse problemer vii jeg
dog fastholde kategorierne, idet de repraesenterer muligheden for en skelnen mellem
det abstrakte begreb, hvortil der ikke er knyttet et virkeligt individ og det almene
begreb, hvortil der altid er knyttet et virkeligt individ.
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adskiller sig herved fra Hegels dialektiske metode ved, at historien i sig selv byder

på en udviklingsdialektik, hvori der skabes en historisk virkelighed, der eksisterer

som forudsaetning for, at logikken altså begreberne kan svare til historien. Med andre

ord, fordi historien rent faktisk er dialektisk, kan man ved hjcelpe af begreber

fremstille den i et logisk system. Teorien eller metoden eksisterer altså ikke forud for

historien, men kan formuleres efterhånden som den historiske udvikling skrider frem

og danner de samrnenhaenge som det logisk system kan genspejle.

Hegel betragter i modsaetning hertil virkeIi@zeden som den sammenha3ng de konkrete

ting begribes i. Kun ved at betragte tingene i den konkrete samrnenhaeng får de

mening. Det konkrete er således kendetegnet ved sammenhaeng og ikke ved

ophobning af isolerede detaljer. Det isolerede - tingen i sig selv - er det abstrakte og

det meningslose og dermed det uvirkelige. Hegel ligger således afstand til Kants

kategori 'Ding-an-sich', idet tingen ikke meningsfuldt kan betragtes i sig selv. 1 stedet

for at skelne mellem virkeligheden og dets begreb, mellem de tilsyneladende

virkelige ting i sig selv (Kants Ding-an-sich og Marx' materielle historie) og de

dialektiske begreber om disse, betragter Hegel virkeligheden som den konkrete

begrebsliggjorte sammenhzeng. Marx påstand om, at det materielle via sin

procesering for erkendelsen muliggorer den dialektiske taenkning bygger således på

den abstrakte konstruktion, at det materielle i sig selv kan udskilles af virkeligheden.

Den dialektiske metode er en metode ti1 analyse af sprogets logik. Men da sprogets

begreber ikke alene konstituerer taankningen, men samtidigt virkeliggBrer den

materielle omverden for os bliver den dialektiske metode også til en metode ti1

fremstilling af virkeligheden. 1 denne udlcegning af Hegel skaber logikken forsoning

mellem på den ene side oplevelsen/sansningen og på den anden side fornuften/hel-

heden. 1 Marx/ Engels fortolkningen kan den materielle verdens immanente og ofte

almaqtige logik fremstilles begrebsligt ved den dialektiske materialismes viden-

skabelige afd&ning. For Marx/Engels er varens tilblivelse en tidsmaessig og dermed

historisk protes, der kan afdackkes begrebsligt, for Hegel er det en logisk protes,

hvori begrebet varen bliver til.

Fortolkninger af det tidligere eksempel is-vand-damp.
Formforvandlingen af en mzengde H,O fia is iii vand til damp blev fremstillet
som en kvalitativ forandring, der var forårsaget af en kvantitativ forogelse af
temperaturen i H,O. Den kvantitative forandring forte altså ikke blot til mer af
det samme, men til noget kvalitativt anderledes. Dette eksempel er blevet brugt
af Engels som et argument for, at naturen bevceger sig i henhold iil dialektiske
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love. Det er imidlertid alene vores praktiske omgang med og dermed vores be-
traginingsmåde, der ger fremstillingen dialektisk. Den logisk-syntaktiske
bevaegelse i overgangen mellem begrebeme is, vand og damp kan fremstilles ud
fra forholdet mellem vaerens-kategorieme kvalitet og kvantitet. Dette forhold
angiver de sproglige muligheder for en meningsfuld beskrivelse af de fysiske
forhold. Selve den fysiske protes kan forklares ud fra de naturvidenskabelige
love, der gaelder for H,O. Når vi i forklaringens årsags-virkningsforhold anvender
begreberne is, vand og damp vii disse begrebers indre forbindelse ikke kunne
overskrides. Det er på en og samme tid fomuftens subjektive virkeliggorelse og
os, som skaber en fomuftig orden i en virkelighed, som vi, med Heideggers ord,
allerede er i en brugende omgang med og derfor ikke står uden for. 1 vores sprog
finder vi almenbegreberne is, vand og damp og med den logik, der via den
brugende omgang allerede er ude ved tingene, fremstiller vi en indbyrdes orden
mellem disse. Ved herefter at forholde os til begrebeme is, vand og damp, som
var de materialiteten i sig selv, virkeliggores begrebeme i overensstemmelse med
deres vassen.

Som omtalt tidligere siges det, at eskimoiske sprog har op ti1 7 forskellige begreber

for is, med hver sin betydning og at amerikanerne tilsvarende har udviklet en sand

rigdom af begreber for affald. Maxtgden af begreber og derrned graden af differenti-

ering afspejler således den betydning den brugende omgang tillzegger forskelle i

materien i alle konkrete sammenl-wnge, det vsere sig kulturelle, faglige, videnskabeli-

ge, institutionelle eller andre sammenhaenge hvor virkeligheden saettes på begreb.

Det er således ikke begrebsliggorelsens mål, at fremstille en objektiv sandhed om is

eller affald, men derimod at begrebsliggore de forskelle, der er betydningsfulde i en

konkret sammenhaeng.

"IaTet dialektikken hele tiden er i tilblivelse, idet den konstitueres via konkrete totaliserin-
ger, idet den på én gang er noget, mennesket er underkastet, og samtidig delvis begribelig,
skaber den sammenhzng, alt imens den forudsztter uafbluttetheden af enhver situation-i-
bevzgelse. Der gives ikke nogen sandhed, som er indskrevet i ideernes syvende himmel,
ej-heller nogen absolut og uafshttet forståelse af den systematisk opbygget totalitet, der
er lukket omkring sig selv.(jf Hegel)"(Krause-Jensen/Sartre:31)

Lige så ve1 som sandheden ikke kan scettes i en montre uden for historien, bestemmes

den konkrete totalitet ikke individuelt. Det er sjzldent det enkelte subjekts afgorelse,

hvorvidt denne eller hin forskel er betydningsfuld. Den fazlles sociale pralcsis vi1 i

reglen frernstille det kvalitativt forskellige som specifikke forekomster af almene

begreber, således at den konkrete sammenhceng via dens anvendelse af grundlzg-

gende begreber dialektisk forbindes med den omgivende verden. Denne protes

udfolder sig i falge Hegel i modscetningen mellem fiemme&weIse og forsoning. 1

fremmedgorelsen stilles det moderne menneske overfor en menneskeskabt verden,
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der tilsyneladende er i oplosning og på vej til at falde fra hinanden. 1 et samfund hvor

mennesket burde finde menneskelighed, finder det fremmed institutioner og

tingsliggjorte relationer. 1 forseget på at forsone sig med denne verden soger

mennesket en forn&, der kan bringe sammenhzeng og helhed i forskellighederne.

Dette er ikke en romantisk sogen efter noget oprindeligt segte, men en sammenhceng,

der beriges af det forskellige, hvor i det forskellige bidrager, som momenter i en

helhed.

Men som sagt for, brugen af dialektikken i begrebsliggorelsen af den konkrete

totalitet kan ikke sidestilles med et traditionelt logisk system baseret på induktion og

deduktion. Det er ikke en Cowering Law-model, hvori det specifikke forklares ud fra

en universel lovmoessighed ved en formal-logisk deduktiv procedure. Såfremt det

Love og initialbetingelser

Induktion Deduktion

^ to Forklaringer og prediktioner

Figur 2: Cowering Law: Fra love+initialbeiingelser iii forklaringer og forudsigelser. (Knudsen 19-

91:57)

kvantitatives omslag i det kvalitative var en ontologisk sandhed - som antydet hos

Marx og påstået af Engels og Lenin - ville der vcere tale om at anvende en genera-

lisering ud fra empirien altså en covering law. Der er imidlertid alene tale om et

n0dvendigt logisk forhold mellem kategorierne det kvalitative, det kvantitative, det

kontinuerlige og det forskellige for at disse kategorier kan udtrykke noget menings-

fyldt. Mao. for at anvende ovenstående kategorier må vi kende deres begraznsning

og det der begrzenser dem.

"Hegels dialektiske metode er en metode tiI at jnde de grundlzggende begrebeu eller kate-
gorier og ti1 at se hvorledes disse kategorier er dialektisk forbundne. Fra en kategori kan
man udlt& en anden kategori, og denne anden kategori er ikke....identisk eller analytisk
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forbundet med den kategori, den er udledt af: Den er tuadimod i modsztning ti1 den, i
konflikt med den, eller den er endda en modsigelse af den." (Hartnack 1969293-94)

Hvor vi for så den protes hvorved begrebet konstitueredes og fik sine egenskaber,

skal vi også heri finde, begrebets negation.

Sammenfatning
Forud for fremstillingen af enhver metode findes en opfattelse af virkelighedens

konstitution. Den hegelske verden er segt illustreret i nedenstående figur. Figuren

soger at vise det vcerende som en logisk tilblivelse. Betragtet som urniddelbart

fenomen er det vaerende under stadig forandring. Det er individuelt. Negerer vi det

vcerendes urniddelbarhed, får vi det formidlede vaerende, svarende til det vaerendes

vassen. Betragtet som vcesen overskrider det vzerende sin individualitet og viser sig

ikke alene at kunne udtrykkes og opfattes som noget alment, men også som subjekt.

Negerer vi det vaarendes vaesen får vi dets fremtraedelse. Identitet mellem fremtrze-

delse og vassen implicerer at fremtraadelse og vassen står for samme enhed, at de har

samme betydning(reference). Forskellen falger af, at de har forskellig mening.

Indenfor det vzerendes vassen finder vi kategorierne mulighed, mdvendighed og

tilfazldighedz7. Det urniddelbare fanomen og dets vcesen har egenskaberne til fazlles,

men adskiller sig fra hinanden ved, at faenomenet er i tid og rum, mens vcesnet er

universelt. Modscetningen mellem faenomen, vaesen og fremtrazdelse ophazves i den

virkelige verde r ? . De bliver ti1 momenter i den virkelige verdens begreb. På den

måde indeholder fx. det bestemte begreb "den wde blyant" både det almene, det

szeregne og det individuelle. Bevzegelsen mellem de tre momenter drives af

negationen. Negerer vi det urniddelbare ubestemte fenomen (den rode blyant), får

vi det almene, altså det der udelukkende er alment (den rode blyant). Negerer vi det

almene får vi det som ilske reflekterer det almene, men det szeregne (den Y&Z blyant),

altså det som kun ger sig gaeldende for begrebet i den konkrete sammenhzeng.

27. Indenfor mulighed skelnes mellem formel mulighed svarende til det, der ikke medfezer
en logisk modsigelse og den reale mulighed, fx. at det undertippede hold har en reel
mulighed for at vinde. Negationen af mulighed er nedvendighed. Det som må forlebe
med logisk wdvendighed. Negationen af wdvendighed er tilfzeldighed, fx. de
fzenomener og foreteelser, der ikke ses at v=re sande med rwdvendighed, som følge
af induktionsproblemet.

28. Hegel har tydeligvis ikke noget tilovers for den meningsl0se formelle identitet fx.
4aebler=4aebler, hvorimod identiteten 4Eebler=5pazrer fordrer, at mods&ningen kan
ophceves i en identitet, fx. at prisen er identisk.
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"Den rene tankes rige - den rene fornuft"

Negerer vi det saxegne, får vi det begrmsede og bestemte individuelle, altså det der

både reflekterer det saxegne og det almene (den rale biyant). Det tuniddelbare er via

det almene blevet ti1 noget bestemt og via det saxegne ti1 noget begramset. ‘Den' er

konkretiseret og har derved erhvervet individualitet. (Hartnack 1990235) Vi har

således vist, at det Hegelske begreb ikke er abstrakt, sådan som ordet 'begreb' ofte

anvendes i modszetning til noget konkret. Derimod er begrebet det eneste menings-

fulde og dermed sande udtryk for den konkrete virkelighed. Der er ingen sandhed

i sansning eftersom det eksisterende konstant flyder - heraf induktionsproblemet.

Hegel er således enig med Aristoteles: "En ajhugget håna er kun en håna af navn. En
organismes forskellige dele er hvad de er udelukkende på grund af deres relation fil
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organismens (Zegemefs) enhed. En &l af en ouganisme der er hrevet pa organismen, og
således ikke er en del af helheden, overgår ti1 at blive ef mekanisk - kemisk objekt.u (Hegel:
Enzyklopädie §216,Zusatz, Hartnack 199O:slO3)

Mao. når substansen forlader sit vekslende årsags-virknings forlob, når den opherer

med at optraede som en del i helheden overgår den til at blive et objekt. 1 objektetbeg-

rebet er disse distinktioner ophazvet. Når vi således negerer begrebet 'begreb' får vi

begrebet 'objekt'. Objektbegrebet har samme betydning som begrebet begreb, men

en anden mening. Hånden er som begreb en del af en indre sammenhzengende

totalitet, som objekt er den en urniddelbar substans uden indre relationer.

Med ovenstående opsummering af sprogets krav til den meningsfulde fremstilling

af den virkelige verden kan vi begynde opsummeringen af de deraf afledte krav ti1

metoden. Vi begynder altså ikke analysen med empiriske antagelsetig, men vi må

nodvendigvis begynde analysen med det sprog vi har. Sproget går altså forud for

analysen. 1 den - logisk set - forste fase af analysen bor vi gå fra sprogets (forsk-

ningsprogrammets) almene former mod kontekstens bestemte former. Det er en

konkretionsprocedure, fra det ubestemte almene begreb til det bestemte kontekst-

afhaengige begreb. Dette er analysens logiske/nodvendige struktur. Dens praktiske

tidsmazssige sammenhseng kan vaxe anderledes. Den vil vzere bestemt af konteksten.

I den forstand findes der - som tidligere anfort af Kjser - ikke en almen metode, der

angiver den konkrete analyses opbygning. Konteksten har altid en form. Den kan

foreligge/indsamles som sagsakter i et arkiv, virksomhedsbesog, regnskaber, udtalte

strategier, interviews, reklamer mv. Disse former er ofte sprogligt specifikke i den

forstand, at de er resultatet af bestemte taxikemåder, der er udviklet i konteksten.

Hermed foreligger vit-keligheden ikke i dens almene former, som det f0r påpegede

nodvendige udgangspunkt for analysen. De almene former må altså etableres ved

en abstraktionsprocedure, hvori de i konteksten forudbestemte former må opl0ses.

Dette er den kritiske analyse - dekonstruktionen. Dens mål er at sikre, at de

eksisterende forståelsesformer er i overensstemmelse med virkelighedens almene

begreber. Herefter skal konteksten fremstilles på ny, i de begreber, der modsvarer

virkeligheden og de forskelle, der har betydning for det problem, der behandles.

Dette er rekonstruktionen af den konkrete totalitet.

29. At begynde analysen i empirien uden antagelser overhovedef kaldes i
videnskabsteoretiske sammenhaeng for induktion, men det er som Hegel viser urnuligt.
Virkeligheden er alIerede eksisterende i sproget.
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Den dialektiske metode omfatter folgende logiske bevcegelser:

1. Om at se det store i det små

Det konkrete formuleres i almene begreber og får derved en betydning, der raekker

ud over den konkrete sammenhamg. Det får betydning, netop fordi det frigores fra

sin konkrete begrcensethed. Mao. det der i forste omgang synes at vcere individuelt

og konkret vises at vaare alment. Negationen tjener som det analytiske vaerktoj, der

fremstiller begreberne ved at klarlaegge faznomenernes universelle egenskaber. Det

konkrete rekonstrueres i dens almene trzek fra det fremmede ubestemte ti1 det

kvalitativt bestemte.
• Fra "blaever" til fisketeg.
• Fra fabrikken til jemstøberiet.
• Fra det urniddelbart foreliggende hzefte "Traktat om den Europaeiske Union" til en

meningsgivende sammenfatning, der fx. udlzgger traktatens tekst i fht. ahnene
forfatningsmcessige sporgsmål og i fht. hvor dens tekst er forskellig fra Romtraktaten og
den danske grundlov.

Der findes på den ene side en rzekke ledetråde, der beskriver den dialektiske metodes

underwgelse af ethverts begrebs indre forhold ti1 andre begreber og på den anden

side findes der ingen generelle metoder for den konkrete analyse. Negationerne falger

ikke et alment skema, som tese-antitese-syntese, men Legger sig op af det konkrete

selv, hvorved det konkrete selv bestemmer negationernes forlob. Der kan i den for-

stand ikke opstilles kompendier i dialektiske metode for den konkrete analyse. Der

hersker nemlig ingen scerlige love for det konkrete selv. Det konkrete skal fremstilles

ud fra de almene begreber, hvori det konkrete får betydning for problemet.

2. Om at wge orden og fornuft i virkeligheden
Forsoningen med den fremrnede verden indebzerer en eftersegning af den

fornuftsmzessige/logiske indre samrnenhzeng mellem begreberne, herunder en be-

skrivelse af begrebernes udstraekning og dermed deres måleenheder - deres

kvalitative og kvantitative forhold, en fremstilling af begrebernes konstitution, hvori et

nyt begreb konstitueres i en protes som en modsaetning til et eksisterende begreb og

endeligt en fremstillingen af, hvordan den konkrete totalitets årsager og virkninger

vekselvirker.
• Fiskeseggenes betydning i fiskenes formering.
• Jernstoberi, som produktion, dets nuvzerende form og funktion, som skaber og produkt

af stoberiernes historie.
• Unionstekstens forfainmgsmcessige principper, deres indbyrdes modsatninger, sammen-

haeng og betydning i forhold til eksisterende principper i andre nationale og overnationale
forfafninger.
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3. Om at gå fra det urniddelbare, via det formidlede og tilbage ti1 det konkrete
Det urniddelbare kan udtrykkes af den subjektive sanselige bevidsthed, i kontinuum

og brud, i harndelser og ting, i tid og i rum. Men fremstillingen af disse fasnomener

og deres egenskaber reflekterer ikke alene faenomenerne som individuelle ting.

Fornuften sniger sig uvzerligt ind i fremstillingen dels som en orden, dels som en

overskridelse af faenomenerne via egenskabernes universelle trzek. På denne måde

reflekterer fremstillingens almene trcek, en fornuft, der henviser ti1 samme

egenskaber, altså har samrne betydning som faanomenerne, men tilføjer det konkrete

en dybere mening, idet det konkrete herved peger ud over sig selv. Når vi herefter

negerer det formidlede, vender vi tilbage ti1 det nu ophaevede urniddelbare - til det

formidledes fremtrcedelse. 1 fremnzdelsen ophceves således mods&ningen mellem

det urniddelbare og det formidlede. Den konkrete totalitet er således en fremtrazdel-

se, hvori det umiddelbare og det vcesentlige begge er indeholdt.

4. Om "at opfatte og udtykke det sande ikke blot som substans men lige så meget

som subjekY

Vores heuristik skal udformes på en sådan måde, at vi s0ger efter at opfatte og

udtrykke den konkrete virkelighed i begreber, der modsvarer den bevaagelse

hvorigennem disse begreber reflekterer virkelighedens almene, saxegne og

individuelle trsek. Ved at fremstille begrebernes indre sammenhzenge fremstiller vi

de rammer fornuften på forhånd har sat for vores forståelse af det konkrete. Mao.

kun ved at s0ge at forstå den konkrete totalitet som udfoldelse af en subjektiv form.&

kan dette subjekt rekonstrueres som den logiske bevaegelse, der ophzever det

urniddelbare og det formidlede i det sande begreb.

5. Om at slutte fra det almene til det individuelle
• Det szerskilte er alment (jernstøberiet st0ber enmer i jern),

• Det individuelle er saxskilt (Rosenkilde er et jernst@beri),

• heraf falger, at det individuelle er alment (Rosenkilde st0ber emner i jern), mao.

vi har sluttet fra det almene ti1 det individuelle fimzidlet over det sazrskilte.

Vi har nu gennemgået Hegels logik med henblik på at opnå en mere detaljeret

forståelse af den konkrete totalitet og den dialektiske metodes bidrag til forståelsen

af denne totalitet. Hermed har vi afsluttet bevazgelsen fra Flyvbjergs konkrete

videnskab, via Kosiks konkrete totalitet til Hegels begrebsliggcwelse af det konkrete.

Vi har i denne gennemgang Iøbende reflekteret over den konkrete realanalyses brug
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af ovenstående bidrag. 1 det sidste afsnit vil disse refleksioner blive sammenfattet i

et forslag ti1 ledetråde, som den konkrete realanalyse kan falge.

6. Sammenfatning.
Jeg vi1 afslutningvis sarnmenfatte diskussionen af den konkrete realamalyse med at

fremszette et forslag ti1 hvilke opgaver en sådan analyse kunne behandle:

• Dialektisk dekonstruktion - en rettethed mod det bagvedliggende

• Kontroversiel rekonstruktion - en rettethed mod den sande kontroversielle

forståelse

• Rationel konstruktion - en rettethed mod den strategisk sande forandring

I forslaget udfoldes en fremgangsmåde for realanslyse, der i sin opbygning og

indhold forener elementer fra Flyvbjergs progressive phronesis, Foucaults genealogi,

Kosiks konkrete totalitet, Hegels logik, Husserl og Heideggers fa?nomenologi, samt

ikke mindst et opgor med - og dermed en forsat tilknytning til Marx. Formålet er i

al enkelthed at opstille en fremgangsmåde der på bedst mulig vis forener forståelse

med forandring.

Dialektisk dekonstruktion - en rettethed mod det bagvedliggende
I begyndelsen foreligger virkeligheden ikke konkret, men abstrakt, ikke jomfruelig

upåvirket, men konstrueret. Den konkrete realanalyses farste skridt er at gå fra det

abstrakte til det konkrete bagvedhggende, fra den tilsyneladende urniddelbare vaeren

til dennes betingethed, som social konstruktion. Denne protes har mange aspekter

og kan kendetegnes ud fra forskellige opfattelser af det vaxende:

• 1 Marx' tilfaelde, hvor genstandsfeltet var den kapitalistiske produktionsmåde som

sådan, blev det furste skridt en kritik af dagligdagens religion i saerdeleshed i dens

formidlede form som den fremstod i den politiske ekonomi. Marx konstruerede

fra starten en politisk synsvinkel på processen. Derfor fik bevaegelsen fra det

abstrakte mod det konkrete, fra religion ti1 realitet, kritikkem form.

• 1 Hegels dialektiske metode gennemlober begrebsliggorelsen en bevzgelse, hvori

det abstrakte konkretiser es. Forste skridt forlober gennem en negation af det

ubestemte (svarende til det abstrakte), der forer bevzegelsen over i det almene,

som er kendetegnet ved at referere til samme egenskaber som det ubestemte. Via

negationen af det almene fares bevsegelsen over i det, der er forskelligt fra det

almene, nemhg det saeregne og endeligt ophzeves det almene og det saxegne i det
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afgraensede og bestemte begreb. Den dialektiske metode er på den måde et

redskab ti1 at sikre den meningsfyldte og dermed i Hegels forstand, den sande

fremstilling.

• Heidegger forholder sig til samme protes, men i stedet for negationen forsoger

han ved hjcelp af fantasien at variere genstanden på en sådan måde, at vi ser bort

fra alt det individuelle og tilfazldige ved den, så vi kan nå frem ti1 det, der med

universel nodvendighed gcelder for genstande af den pågzeldende type.

Genstanden for min bevidsthed er da ikke mere det individuelle faznomen, men

fsenomenets vzesen, dets idé.(Lübcke:122).

• Hos Husserl og Heidegger bliver analysens begyndelse til et sp0rgsmål om at gå

tiZ sagen selv. Heri ligger dels en passiv registrering af hzendelser i tid, som falge

af, at tilvazrelsen er kastet ind i verden, dels den aktive forholden sig, der som

falge af at tanken altid allerede er ude ved noget udelukker den subjektive

forholden sig og som falge af, at den brugende omgang eller praksis skaber en

forståelseshorisont i hvilken verden fortolkes.

• Hos Foucault foreligger virkeligheden ikke for anskuelsen. At påstå at den er der,

er i sig selv en konstruktion af en szerlig anskuelse. Derfor begynder analysen ikke

med anskuelse af virkeligheden, men med dekonstruktion af selve anskuelsen,

med at szette anskueren udenfor - til anskuelsen.

Dekonstruktion som kritisk selvbevidsthed
Af de ovenstående uddrag er Foucault det mest radikale i den forstand, at det må

behandles forud for de andre. Foucaults tanke er dog beslazgtet med Kjaxs kund-

skabsproduktionens nodvendige kritiske selvbevisthed, der i kritikken af teoriernes

historiske betingethed ligeledes rummer elementer af dekonstruktion af anskuelsen.

Foucault og Kjaers hensigter er irnidlertid vazsentligt forskellige, hvilket forer til, at

de drager vidt forskellige konsekvenser af de faelles beroringsflader. Kjaer udvikler

en kritisk position i forhold det borgerlige samfunds politiske og okonorniske

konstruktioner. Foucaults sigte er en gennemgående dekonstruktion af vores kultur,

af moderniteten. Han soger konstant at stille sig udenfor enhver position - også en

kritisk. En så radikal tilgang til forskersubjektets placering kan bidrage ti1 realanaly-

sen med en ny og mere praxis formulering af det krav, vi bor stille ti1 forskningspro-

grammets kritiske selvbevidsthed.

"Teoriens rolie i dag forekommer mig at vzre netop denne: ikke at formulere det globale
teorisystem, der kan sztte alting på plads, men af analysere de specijkke magtmekanis-
mer, at lokalisere forbindelser ag forgreninger, og lidt efter lidt at opbygge en strategisk
viden."(Heede 11)
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I ovenstående position findes en tilsyneladende modsaetning mellem begrebsliggcwel-

sens begyndelse i det ubestemte og dekonstruktionens begyndelse i den foreliggende

konstruktion. Der er en åbenbar modszetning mellem at skulle påbegynde analysen

i noget, der på engang fremstilles som vzerende ubestemt og konstrueret. Modszet-

ningen ophaeves imidlertid ved at fremstille den historiske protes, hvori den sociale

konstruktion frembringes. Ved at fremstille denne historie med dens egne begreber,

foretager vi en begrebslig bestemmelse, hvorved konstruktionens historiske

betingethed åbenbares og derved dekonstrueres. Det er således en og samme

bevzegelse, der rmn.mer dekonstruktionen og begrebsliggorelsen. Det betyder

naturligvis ikke, at de er identiske i formel forstand. At taenke i konstruktion-

dekonstruktion frembringer andre tilgange og erkendelser end tankefiguren

ubestemt-almen-begreb. Hvor Hegel med sin kritiske dialektik fremstiller dagligda-

gens undertrykkelse med begreber som fremmedgorelse og Marx tilf0jer fordrejning

og mystifikation fokuserer dekonstruktorer? Foucault på selve konstruktionen, som

den begribelige "positive" sandhed.

"Magten fungerer heller ikke blot somfremmedg0rende, fordrejende eller mystijcerende
instans, men snarere gennem de forskellige sandheder, den producerer." (Heede 42)

Hegels og Marx' begreber er ladet med en negativitet som magten udover og som

fremtrzeder på baggrund af en sarrunenligning med en slags ideal tilstand3i uden

fremmedgorelse osv.. Herved viser de, hvordan det som synes "naturligt" i

"virke2igheden" er umenneskeligt. Foucault, derimod, viser, hvordan den sande

sandhed ikke er naturgiven, ikke er en essens, men en konstruktion. Det stiller derfor

realanalysen lettere at anvende Focault, idet vi på den måde undgår at skulle

redegore for en position, hvorfra magten skal kritiseres.

Negation og fantasi - redskaber i begrebsliggmelsen

Forholdet mellem Hegels negation og Heideggers fantasi er uproblematisk, idet de

supplerer hinanden i tankens bestrzebelser på at klarlaegge, det vcesentlige ved en

sag. Formuleringen af sagens kerne opnås både ved at praecisere, hvad den ikke er

og hvad den kan vzere. Begge dele krcever både fantasi og negation.

30. Foucault ville i sagens natur ilske kunne acceptere varigt at blive klacificeret som
dekonstrukt0r, idet en sådan fast anskuelsesforrn eller position netop er det, som han
dekonstruerer. Formuleringen skal derfor taenkes i den begrcensede betydning, når
Foucault begiver sig af med at dekonstruere.

31. For Marx' vedkommende en narrmest antropologisk position
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Ved brug af disse redskaber bestemmes sagen, dels i positive bestemmelser i form af

iagttagelser og registreringer af kontinuerte haendelser og dels i negative bestemmel-

ser af diskontinuiteter. Ved den detaljerede dekonstruktion kan fordrejningerne

ophceves og konstruktionens maskepi afsl0res.

Betragtet som projektmetode indgår dekonstruktionen i problemformuleringen.

Dekonstruktionen som problemformulering er en begrebsanalyse, af problemets

udfaldsmuligheder, altså en selvkritisk refleksion over den konstruktion problemet

kaster ned over genstandsfeltet.

Forslag ti1 konkrete dekonstruktioner
I realanalysens traditionelle område finder vi en raekke stabile og tvaergående

konstruktioner, der som en del forskningsprogrammets udvikling bor dekonstrueres.

Virksomhedemes årsregnskab er et meget konkret eksempel på en sådan vedvarende

social konstruktion, hvor virksomhederne indskriver deres historie i den store

ekonomiske fortzelling. Men i det hele taget må virksomhedsbegrebet betragtes om

en konstruktion, der bcw dekonstrueres. 1 bilag 2 foretages en eksemplarisk

dekonstruktion af årsregnskaberne for jernstaberierne.

Kontroversiel rekonstruktion
- en rettethed mod den sande kontroversielle forståelse

"Man må bore for at vise, hvordan tingene er przget af historiske iil$zldigh&zr afgrunde
der er forståelige, men ikke nedvendige. Forståelsen må tegne sig på en baggrund af
tomhed, der forkaster tanken om nødvendighed, og man må forestille sig, at det som
eksisterer langtfua opjijder alle muligheder."(Heede:158)

Fremstillingens sigte skal rettes mod det urniddelbare kontroversielle problem. Der

findes ikke nogen overgribende sandhed, der på forhånd kan strukturere empirien,

således at et hvilket som helst problem vii blive belyst ud fra sin unikke sandhed. Der

findes derfor ikke en sand helhed i sig selv, men kun den helhed som det kontrover-

sielle sp0rgsmål sztter. Dette er ikke udtryk for individuel subjektivisme. Det er ikke

individet, der afgorer, hvad der er kontroversielt og det er heller ikke individet, men

det kontroversielle spBrgsmå1, der, når det en gang er stillet, som et logisk subjekt
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selv stiller kravene til, hvad der er vaasentligt at medtage for at helheden er belyst.

Rekonstruktion i ovenstående betydning kunne med baggrund i Foucault angribes

for blot at vcere en ny konstruktion. Når termen rekonstruktion alligevel foretrzekkes,

hcenger det samrnen med, at på trods af, at forståelsen ikke blot rekonstruerer, i

betydningen objektiv sproglig genspejling af den virkelige verden, men til enhver tid

skaber en bestemt sproglig konstruktion, så er denne konstruktion åbenlyst og

erklaeret rettet mod at forstå virkeligheden i det saxlige lys, som det kontroversielle

problem kaster ned over det konkrete. At problemet er kontroversielt indebaxer, at

de forhold, der bzerer kontinuiteten i den konkrete sammenhaeng udszettes for en

dekonstruktion. Altså, at vi nodvendigvis går dybere ind i sammenhaangen. Det

betyder ikke, at vi skal forvente at finde et saxligt fundamentalt lag, noget essentielt

eller oprindeligt som vi kan referere ti1 og dermed sikre os, at vi udtrykker

sandheden. Det betyder derimod, at konstruktionen frigores fra de konkrete

magtforhold og rationaliseringer. Ikke for at indtrcede i en vcerdifri objektivisme,

men for at levere en sand forståelse af de sammenhzengene, der skaber problemet.

Hvor de fungerende konstruktioner er barer af de eksisterende magtforhold og

rationaliseringer adskiller den kontroversielle forståelse sig ved at udfordre det

bestående gennem at fremstille det i et nyt lys. Den kontroversielle forståelse kan

ikke bzere nye magtforhold. Den scetter fokus på diskontinuitet. Rekonstruktion

foretraekkes således fremfor termen konstruktion for at betone forskellen mellem

konstruktionens bcerende trask og rekonstruktionens fokus kritik og brudflader.

Et hvert erklaeret fors0g på at ville en udarbejde en samrnenhamgene rekonstruktion

vi1 kunne angribes for reduktion af virkelighedens mangfoldighed, for at ville

konstruere denne virkelighed i en ny form, indrettet efter forfatterens magtspil. Det

er imidlertid tankevzekkende, at Foucault, der konsekvent vender sig mod

sammenhcengene rekonstruktioner, via sin oplosning af forfattersubjektet mermer

sig fornuftens egen rekonstruktion. Altså problemstillingen, hvis forfatteren ikke er

subjektet, men blot "indlemmer sin sternme i diskursernes store, anonyme mumlen",

hvem taler så andet end fornuften ?

Et udtryk som "jeg kommer i tanke om" viser netop jegets bevzegelse ind i tanken.

Jeget oplever en forening med tanken, hvor efter jeget kan udtrykke sig i tanken, men

tydeligvis med en vis distance. Mao. når jeg som forfatter "leder efter ordene" er det

netop en tilsyneladende i forvejen eksisterende fornuft, der, uanset om den har eller



189

ikke har vaxet formuleret tidligere, transcendere jeget og kommer ti1 udtryk.

Opbygningen af samfundsvidenskabelig teori, i betydningen universelle forklaringer

af kontinuerte forlob, ligger således uden for det sigte, der er sat for den kontroversi-

elle rekonstruktion. Rekonstruktionen kan derfor heller ikke basere sig på i forvejen

definerede modeller eller skemaer, men må fremstille sagen i sagens egne dialektiske

begreber. Man kan på den baggrund sporge, hvordan man så bliver klogere, altså

hvordan overfores erfaring fra den ene rekonstruktion ti1 den meste, eller mao.

hvordan udvikles forskningsprogrammets fremstillingsformer ?

Rekonstruktionen kan antage mange fremstillingsformer afhamgig af problemstilling

og kontekst, men hverken problemstilling eller kontekst giver sig selv en bestemt

fremstillingsform. Der er altså tale om et valg, hvor det gcelder om at finde den form,

der er bedst ti1 at formidle problemstillingen. Nedenstående punkter udgor ikke

fyldestgorende liste. Det er de punkter, der på baggrund af kritikken af de

eksisterende realanalyser og dette kapitels diskussioner er de mest oplagte

fremstillingsformer:

• fremstilling af de kontroversielle hzendelser på en tidslime eller et kronologisk

forlob,

• fremstilling af skjulte strukturelle forhold, nye relationer, skaeve vinkler på en

gamrnel og kendt historie, modsaetninger og selvmodsigelser, hvor det at de

fremstilles i en rapport ger den i forvejen spredte og kendte viden kontroversiel.

• bag valget af fremstillingens form bor vaere et oriske hos forfatteren om at ville

provokere snare end at oplyse. Fremstilling bor derfor afspejle det kontroversielle

i modsaetning ti1 det helhedsorienterede, ve1 vidende, at det helhedsorienterede

i visse situationer netop er et dzekke for det kontroversielle.

Rationel konstruktion
- en rettethed mod den strategisk sande forandring
Den rationelle konstruktion er den forandringsproces, som realanalysen skal

befordre. Det er en konstruktion fordi den som andre konstruktioner er praeget af de

magtinteresser forfatteren tjener. Det er en ny fortaelling, der, om den saetter sig

igennem bliver til den sandhed eller forståelseshorisont, som forandringsprocessen

tager afszet fra.
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Konstruktioner kan som Foucault og Flyvbjerg påpeger saettes igennem alene med

magt. Den rationelle konstruktion kan derfor ikke sige sig fri for at indgå i

magtspillet. Tvaxtimod må forfatteren gore sig magtspillet klart og sikre sig, at

han/hun ikke i fornuftens navn forråder de interesser, som han/hun stiller sig

solidarisk med. Den strategisk sande konstruktion må på den anden side basere sig

på andet end rå magt og må derfor ligge indenfor fomuften. Det vi1 sige, at vi kan

bruge fornuften ti1 at afvise ufornuftige eller logisk set mangelfulde konstruktioner,

men vi kan ikke alene ud fra fomuften afgore, hvilke af de fomuftige konstruktioner,

der kan vaxe sande.

I bilag 3 gores et forsag på at opstille nogle rationelle konstruktioner indenfor

området miljo-ekonomi.

Perspektiver for realanalysen heuristik
I det ovenstående har vi gennemgået, hvordan en realanalyse kan disponeres via

dekonstruktion, rekonstruktion og konstruktion. På tvcers af disse delanalyser må

forskningsprogrammet udvikles via at behandle nye problemområder. Udover at

bidrage til konkrete forandringsprocesser bor forskningsprogrammet udvikle sig

internt indenfor folgende områder:

• Oparbejdning af nye erfaringer i stil med Flyvbjergs lo-udsagn om magt og

rationalitet

• Opbygning af en visdomsbog med eksempler på bedst practice indenfor hhv.

dekonstruktion, rekonstruktion og konstruktion

• Oparbejdning af strategisk sande rationaliseringsmodeller indenfor forskningspro-

grammets genstandsfelter.

• Udvikle bud på nye samfundsmzssige forståelseshorisonter, der kan bidrage ti1

at bryde de eksisterendes hegemoni.



KAPITEL 4

Sammenfatning

1. Problemerne
Vi har nu fra forskellige vinkler fået belyst, de problemstillinger vi fandt i

indledningen og kan derfor sammenfatte problemer og svar.

Problemerne har cirklet om to gennemgående interesser i de tre kapmer:

• Det erkendelsesteoretiske, hvordan kan vi forstå det samfundsmaessige rum, der

omgiver os ?

• Det ontologiske, hvordan ser det samfundsmcessige rum ud ?

Baggrunden for at give sig i kast med disse sporgsmål var den krise, der råde i det

realanalytiske forskningsprogram og dermed de problemer, der var forbundet med

ikke at kunne håndtere ovenstående sporgsmål tilfredsstillende. Det var derfor givet

på forhånd, at besvarelsen af disse sporgsmål i hvert fald indledningsvist skulle tage

afszet i det realanalytiske forskningsprogram. Afsaettet blev en kritisk gennemgang

og refleksion, dels over arvegodset fra Marx og dels over resultaterne af det

realanalytiske forskningsprogram.

2. Kritikken, de- og rekonstruktionen
Kritikken af Marx tog fat i forholdet mellem historie og logik. Sigtelinien var i grove

trzek, at Marx's metode ti1 begrebsliggorelse af samfundets mere fundamentale

relationer indeholdt en razkke vaesentlige pointer, der kunne arbejdes videre med.
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Samtidig blev der argumenteret for, at anvendelsen af Marx' kategorier bor

revurderes, således at vzegten flyttes fra at rekonstruere historien via disse kategorier

ti1 lobende at dekonstruere kategorierne. Som konkrete udtryk for disse sigtelinier

udfoldedes folgende mere specifikke overvejelser:

Begrebemes dobbelte udvanding

• Kapitalismens nyere historie skal ikke sazttes på sit almene begreb, men tvcertimod

bor alle antagelser om kapitalismens reale eksistens betvivles. Er landbruget

kapitalistisk ?, er industrien ? Erkendelsesinteressen må rette sig mod de faktisk

forekommende produktionsmåder, der på mange måder har negeret og udvandet

den klassiske kapitalistiske. Realanalysen korer derfor af sporet ved at iscenesaztte

Kapitalens love, som grundlove for nutidens samfund. Grundlaget for forandring

er en forståelse af de fungerende negationer, som igangwerende overgangsformer

ti1 nye produktionsmåder.

Materialiseret intentionslitet

• Fremmedgorelsen har ikke blot sin rod i produktions kapitalistiske form - i

udveksling af produkter som vare -, men mere fundamentalt i selve den sam-

fundsmaessige arbejdsdelings rollefordeling mellem producenter og forbrugere.

I forholdet mellem producent og forbruger optrzeder ikke alene en samfundsmazs-

siggorelse af arbejdet, men også en samfundsmcessiggorelse af de menneskelige

behov. Det konkrete arbejde forvandles til samfundsmaessigt arbejde og det

menneskelige behov forvandles til forbrug. Mao. modszetningen mellem den

omgivende natur og de mermeskelige behov ophacves af samfundsmaessiggorelsen

i begrebet forbrug. 1 forbrugets dagligliv fremmedgores forbrugeren fra reproduk-

tionens naturgrundlag. 1 stedet skabes og formes forbruget af vareudbudets

materialiserede intentionslitet.

Om brug af Marx' kategarier som okonornisk model

• Totalkapitalens akkumulation kan ikke på forhand antages at vzere faseopdelt, den

byder ikke nodvendigvis på skanker for fortsat akkumulation og er derfor ikke

nodvendigvis en brugbar "ramme" for analyser af enkeltkapitalers teknologiske

udvikling. Anvendes Marx' okonomiske kategorier og love som en "fundamental"

okonomisk model i forbindelse med analyser af konkrete produktioner reduceres

forståelsen af det konkrete ti1 disse begrebers specifikke samfundsmzssige

rationalitet. De kan dog alternativt - men kun med stor forsigtighed - anvendes

som en blandt andre idealtyper, der i analysen fungerer som katalysator for

begrebsliggorelsen.
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Den konkrete totalitet

• Det er ikke i sig selv problematisk at ville bestemme en specifik samfundsmaessig

totalitet, men det er problematisk, at begrebet for en specifik samfundsmcessig

totalitet totaliserer enhver konkret problemstilling. Det skal derfor understreges,

at i den konkrete totalitet er sporgsmålet om at skelne det vaesentlige fra det

uvaesentlige ikke givet på forhånd.

Om brug af drivkrazjter og spillerum

• Man undgår ikke strukturdeterminisme ved at erstatte Marx' okonomiske love

med upraecise metaforer som drivkrcefter og spillerum, der snarere understotter

abstrakte mekaniske verdensbilleder. Vi kan som udenforstående ikke fokusere

på forholdene og derved tro, at vi neutralt besternmer subjektets handlerum,

tvaertimod vil vi herigennem gribe ind i processen og objektivisere og dermed

storkne subjektets mulighed for subjektiv (frigorende) handlen.

På baggrund af ovenstående kritik af såvel realanalysens erkendelsesteoretiske

position, som af Marx' nutidige relevans reflekteredes der i kapitel 3 over, hvordan

den konkrete samfundvidenskabelige analyse gribes an.

3. Forslagene
Det erkendelsesteoretiske problem
Når vi påbegynder den samfundvidenskabelige analyse står vi med to forhold. En

erkendelsesinteresse og et genstandsfelt. Ser vi bort fra forskningsprocessens

materielle omgivelser fungerer erkendelsesinteressen i udgangspunktet, som den

motivator der saetter processen i gang, som det, der forer forskeren ti1

genstandsfeltet. 1 den forstand går erkendelsesinteressen forud for genstandsfeltet

og virker forudbestemmende. Men når analysen af genstandsfeltet påbegyndes,

indgår erkendelsesinteresse og genstandsfelt i forskningsprocessen på en måde, hvor

denne forudbestemmelse må ophaeves og hvor genstandsfeltets egen logik gradvis

må overtage rollen, som den der fremstiller de begreber, hvor igennem erkendelses-

interessen tilgodeses. Denne genstandssensitive metode er specificeret i nedenstå-

ende hovedpunkter:

Dialektisk dekonstruktion

• Retter sig mod at dekonstruere de urniddelbare former, som erkendelsesinteressen

og genstandsfeltet i forste omgang fremtrzeder i. Dekonstruktionen er dialektisk,
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idet den retter sig mod at dekonstruere de urniddelbare kategorier. Den forer

tanken fra det abstrakte ti1 det konkrete bagvedliggende, fra den tilsyneladende

urniddelbare vceren til dennes betingethed, som social konstruktion.

Kontioversiel rekonstuuktion

• Når dekonstruktionen oploser det urniddelbare og bevzeger sig over mod det

konkrete fortsmettes denne bevaegelse udover det konkrete og over i de almene

problemer, som har ansporet erkendelsesinteressen. Rekonstruktionen er derfor

baseret på det konkrete og rettet mod det kontroversielle i erkendelsesinteressen.

Der er ingen overgribende sandhed, der på forhånd seetter dagsorden for

rekonstruktionen.

Xationel konstruktion

• Dens udgangspunkt er rekonstruktionens forståelse af genstandsfeltet. På denne

baggrund udarbejdes konstruktioner, der er i overensstemmelse med såvel det

mulige, som det der onskes. Den rationelle konstruktion er grundlaget for den

forandringsproces, som analysen skal befordre. Dens mål er saette dagsorden, at

blive den forståelseshorisont, som forandringsprocessen tager afszet fra.

Hermed er fremlceggelsen af de metodiske og de erkendelsesteoretiske overvejelser

afsluttet. Tilbage står, at opsaxnle de spredte ansatser ti1 en bestemmelse af det

samfundsmaessige rum, der har vaxet fremlagt i form af illustrationer og ekskurser

igennem de forste tre kapitler.

Ansatser ti1 kontroversielle rekonstruktioner
Det er kemen i forste kapitel, at argumentere for at saxnfundet ikke automatisk skal

betragtes, som kapitalistisk. Tvaertimod vi1 det vcere et såvel politisk, som

institutionelt- videnskabeligt kampfelt at formulere sammenhzengende teorier om det

samfundsmaessige rum. Den samfundvidenskabelige dagsorden må og er derfor

flyttet fra de epokale sporgsmål, som kapitalisme centra socialisme ti1 det mere

pragmatiske om at afdazkke de forskellige reale produktionsmåder baseret på en

samfundsmaessige arbejdsdeling. Indenfor denne erkendelsesinteresse fremlzegges

en rcekke mere spredte refleksioner og ansatser:

Den j+ie meruzrdi

• "Arbejderen" som kapitalbesidder har negeret den traditionelle modszetning

mellem arbejder og kapitalist ved delvist at ophaeve produktionsforholdenes og
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fordelingsrelationens modscetninger, men bibeholde den kapitalistiske

produktionsmåde. Den mervzerdi, som arbejderen anbringer som kapital, kaldes

den frie mervcerdi.

Den klassebse kapitalisme

• Når arbejderen bruger sin lon ti1 at kobe aktier og ti1 at skyde penge ind i det

faellesskab, der tilvejebringer store dele af arbejderens reproduktionsgrundlag, så

ophazves det arbejderbegreb og den figur, der er alene kan reproducere sig selv

gennem salg af sin arbejdskraft. Når arbejderen bliver "pensionskapitalist"

ophzeves således den antagonistiske modsaetning mellem kapital og arbejde.

"Arbejderen" eller mere praxist borgeren må stille sig det mere pragmatiske

sporgsmål, hvordan sikres min reproduktion bedst muligt i kombinationen

mellem forskellige reproduktionsmåder: arbejde->lon, kapital->profit og

samfundsmcessig forsorgelse.

Udover disse refleksioner henvises ti1 de efterfolgende bilag. Saxligt bilag tre, der

indeholder en mere udfoldet rationel konstruktion af forholdet mellem miljo og

ekonomi.
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BILAG 1

Indikatoranalysen

1. Baggrund
I realanalyseprogrammets udvikling i 1970'erne står oparbejdelsen og anvendelsen

af de såkaldte indikatorer, som en af de mest markante trzek ved forsknings-

programmet. Her soges de begrebsmcessige afklaringer forenet med detaljerede

analyser af den konkrete udvikling i den industrielle kapital. De teoretiske over-

vejelser og anvendelsen af disse indikatorer er diskuteret i kapitel 2. Dette bilag soger

på et mere teknisk plan at diskutere selve indikatorernes statistiske grundlag.

2. Problemstillingen
Realanalysen vi1 som navnet antyder skrive den kapitalistiske produktions reale

historie. Hermed menes, at de prisformer som produktionens udvikling urniddelbart

kommer til udtryk i, som fx. lon, onwetning, investeringer olign. er at betragte som

et resultat af den reale udvikling - det der foregå i selve produktionen. Bortset fra, at

problemstillingen iii tider pakkes ind i hegelianske gevandter, hvor prisudtrykket er

et skin og vaesenet er den urniddelbare produktion, så er der ikke noget radikalt over

selve det problem at ideniificere statistiske udtryk, der kan give et billede af hvad der

foregår i produktionen. Fundamentalt set kan problemstillingen illustreres på

folgende vis: For penge kobes varer. Varerne anvendes i produktionen. Der skabes

nye varer. Disse varer szelges og pengene kan anvendes til kob af nye varer, hvorefter

kredslobet kan fortscette. 1 kob og salg opgores en raekke priser på varerne, der kan

anvendes som indikatorer på aktiviteten i produktionen. Disse priser afspejler

irrtidlertid ikke alene de begivenheder, der har fundet sted i produktionen, men også

varens omgang med andre varer på markedet. Derfor er det uanset, hvilken
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okonomisk teori man hcelder ti1 et problem at få et praxist billede af produktionen

ud fra kob af arbejdskraft og produktionsmidler og salg af varer.

I og med realanalysen baserer sig på en arbejdsvaerditeori, hvor varernes vc\-rdi ikke

afhacnger af markedets udbud og eftersporgsel, men af det i varen nedlagte

mermeskelige arbejde, bliver sporgsmålet om, hvad der foregår i produktionen

saerligt interessant. Indikatorsporgsmålet har derfor en szerlig central betydning for

realanalysens muligheder for at gennemfore sit forehavende om at fremstille den

kapitalistiske produktions virkelige historie.

I det folgende afsnit fremstilles de begreber som realanalysens indikatorer er

opbygget omkring. Derefter afproves og diskuteres de mest centrale indikatorer.

3. Forholdet mellem vaerdi og pris
I realanalysen opstilles forholdet mellem teori og empiri som forholdet mellem

vaerdiloven og dens fremtraedelse, der kan fremstilIes som relationen vaerdi-pris. Det

er forståelsen af denne sammenhzeng og isax de heraf folgende analytiske implikatio-

ner, som denne gennemgang behandler.

Realanalysen arbejder med en vcerdi-pris relation, der kan sammenfattes i neden-

stående model:

Arbejde
I

Varens vaerdi
1

(Forvandles via en kostpriskonkurrence)
1

Produktionspris
1

(Forvandles af vaxdilovens regulering af udbud og eftersporgsel)
1

Markedsproduktionspris
1

(Forvandles via talrige former for ikke-gennemsnitlig-rationel-adfzerd)
I

Den konkrete pris
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Denne model falger en både logisk udvikling og historisk konstitution af begreberne

og deres san-unenhzeng, men indebarrer ikke et saerligt storrelsesmaessige forhold

mellem vzerdi og pris, som kan udledes teoretisk. Tvaertimod ophaeves’ det abstrakte

begreb i det mere samrnensatte, således at for hvert skridt i r&kefolgen arbejde-pris

ophzeves det foregående begreb i det efterfolgende. Den logiske og historiske

udvikling af begreberne indebaerer således ikke, at begreberne ti1 enhver tid er

gyldige, hvilket ville vzere i modszetning til, at de er historisk specifikke. Om

eksistensen- og den konkrete storrelse af varens byttevaerdi forstået som en real-

abstraktion kan man fx. sige, at den er en nodvendig del af det vareproducerende

samfunds eksistensbetingelser. Uden et vzerdimål og uden en målestok vi1 varerne

ikke kunne udveksles. Det vareproducerende samfund er igen en forudscetning for

eksistensen- og fremkommelsen af penge, der igen er forudscetningen for eksistensen

og fremkommelsen af kapital osv. Men når denne historiske "modning" og logiske

udvikling af begrebeme og deres reale modstilling har etableret sig, medforer det

ikke, at en hver tidligere fases udviklingsdynamik stadigt er realt eksisterende og

lader sig åbenbare, som et realt faenomen i det nuvzerende samfund, blot ved en

tilstrcekkelig omhyggelig abstraktionsprocedure. Fx. er det vareproducerende sam-

funds lige varebytte ikke laengere en forudsaetning for kapitalisten, hvis krav til vare-

byttet er realiseringen af en profit, der skal modsvarer hans samlede kapitaludlzeg

snarer end den mzengde arbejde, der er nedlagt i varen.

3.1 Fra arbejdsvaerdi ti1 enkeltkapital.
En vares werdi svarer til maengden af arbejde, der er forbrugt ved dens fremstilling.

Den deles i en betalt del til reproduktionen af arbejdskraften og en ubetalt del nemlig

merværdien.

Betaling for arbejdskraft merværdi

Med udviklingen af det kapitalistiske samfund underlzegges arbejdsprocessen

kapitalens reproduktionsprotes, idet arbejdet nu skal tjene ti1 at foroge vaerdien af

den indskudte kapital. Derfor zendres opgorelsesformen fra at regne i arbejdsenheder

ti1 at regne i kapital. Vzerdien af en vare udtrykkes derfor ved hjaelp af kapitalbe-

greber.

1. Se i evrigt kapitel 3, hvor der i afsnittet om Hegel findes en fremstilling af begrebet
"ophcevelse"
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I den samfundsmazssige betragtning kan varens vaerdi herefter fremstilles sådan, at

de forskellige kapitalelementers bidrag til varens vaerdi bliver synlige:

Konstant kapital Variable kapital I Mervzerdi

mens varen for enkeltkapitalen i sidste ende betragtes som bestående af

Kostpris Profit

fordi alle kapitalelementer på nejagtig samme vis bidrager ti1 varens kostpris.

Varens vcerdi er altså stadig den maxtgde levende arbejde, der er gået ti1 dens

fremstilli.ng, men denne maengde arbejde er nu udtrykt på kapitalform. Varens vaxdi

stammer således fra:

1. Den konstante kapital [c], der kan opdeles i:

- cflYd dvs den maengde arbejde, der er gået ti1 fremstilling af varens råvare,

komponenter og hjaelpestoffer. (Dem der opbruges eller flyder 100 % gennem

produktionen hver gang, der frernstilles en vare.)

- cti dvs de maskiner mv. der ikke bliver forbrugt 100 % ved fremstillingen af en

vare, men er fixeret i produktionen. c,-bidraget til varens vzerdi svarer ikke ti1

hele maskinens vaerdi, men kun til den brokdel som den enkelte vare udgor af

alle de varer, der er blevet og vil blive produceret på maskinen i lobet af hele

dens produktive levetid.

Den forbrugte del af cti+cflYd kaldes her for cforbmgt.

2. Den variable kapital [v], der storrelsesmaessigt svarer til den mzengde arbejde, der

skal ti1 for at producerelreproducere arbejdskraften. Den kaldes variabel fordi

arbejdskraften kan levere en storre maengde arbejde end den betales for.

3. Mervaxdien [ml, der svarer ti1 den del af arbejdsmengden der ikke er betalt, dvs

ikke er nodvendig ti1 arbejdskraftens reproduktion.

Heraf kan folgende relationer frernstilles:

Merværdiraten: —
v

eller udbytningsraten som udtrykker delingen af arbejdsdagen. Det er en central

historisk pointe, at denne relation over tid primaxt er bestemt af omkostningerne ti1

reproduktionen af arbejdskraften i modsaetning ti1 en lokalt bestemt forogelse af

mervaxdien. Da arbejdskraftens reproduktion ikke bestemmes i den enkelte branche,
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men varierer nationalt og regionalt, er der primaert tale om en samfundsmcessigt

bestemt relation. De konkrete variationer fra det samfundsmazssige gennemsnit vi1

vzere bestemt af en lang rzekke faktorer, men isaer af lokal mangel på arbejdskraft

eller det modsatte, samt forskellige stigningstakter i produktiviteten, der muligg0rer

en overgennemsnitlig afl0nning.
Q

Kapitalens organiske sammerwztning: —
v

Målt som mzengden af konstant kapital, der anlzegges pr. variabel kapitaldel.

Produktionens organiske sammenscetning er et udtryk for kapitalens vaerdimaessige

sammensceining for så vidt den bestemmes ved kapitalens tekniske sammerwetning

og afspejler dennes zendringer. (Kapitalen:1.4:864)

Profitraten:
c+v

Varens kostpris, altså det som det koster kapitalisten at fremstille varen, svarende ti1

cforbrug+v. For kapitalisten er kostprisen en meget vigtig størrelse, for den saetter mini-

mumsgraensen for den pris han kan tage for varen og stadig realisere mervaerdien som

profit. Den realiserede profit fremkommer som forskellen mellem varens vaerdi og

kostprisen. St0rrelsen af den nyvaerdi, som bliver tilf0rt varerne og dens deling i

variabel kapital og mervaerdi er således både usynlig og i f0rste omgang ligegyldig

for den enkelte kapitalist. Hans profit afhaanger nemlig af forskellen mellem kost-

prisen og den vaerdi, der realiseres ved salget.

3.2 Konkurrentens 1. form
For at kunne fortszette udviklingen af begreberne og vise, hvordan konkurrenten

indenfor branthen forvandler varewerdier ti1 produktionspriser, antager Marx* at:

1. Den konstante kapital i alle brancher indgår på samme måde og for nemheds

skyld med 100 % i produktet, svarende til, at alle brancher har samme

afskrivningstempo nemlig 100 %.

2. Mervaerdiraten er ens i alle brancher. Merwerdiraten(m/v) udtrykker

arbejdsdagens deling i n0dvendigt arbejde og merarbejde. Da maengden af

rwdvendigt arbejde afhznger af prisen på arbejdskraftens reproduktion, vii denne

2. 1 indledningen til 3:l kapitel 9 "Dannelsen af en almindelig profitrate (gennemsnitspro-
fitrate)
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vaxe bestemt af udviklingsgraden i den sektor, der fremstiller konsummidlerne

og derfor ens for alle arbejdere manset, hvilken branche de er beskaeftiget i.

Vi skal nu undersege relationen mellem varens pris og dens vcerdi - altså på hvilken

måde priserne haenger sammen med vaerdien.

På dette trin i analysen forudsaettes endvidere en saxlig gennemsnitsprofitrate at

vzere lige stor i alle brancher. Dvs, at alle brancher har samme organiske sam-

mensaetning(c/v). Dette er naturligvis en ren midlertidig antagelse, for at kunne

betragte den simpelst mulige situation forst.

Med disse abstraktioner vi1 prisen og vaxdien på den enkelte branthes

kostpriselementer ikke falde fra hinanden, hvorfor branthens vaerdi og prisrelationer

kan analyseres uafhsengigt af påvirkninger fra andre brancher. Hermed er

laboratorieapstillingen faerdiggjort og analysegenstanden - den enkelte branthes

vzerdi-prisrelationer kan udforskes.

Forestiller vi os, at der i branthen findes forskellige sanunenscetninger af c og v (fx.

ved, at nogle virksomheder anvender en omkostningsneutral mermeskelig indsats

overfor råvarespild i produktionen), og for det andet, en lige deling af arbejdsdagen.

Ja så må resultatet blive, at branthen vi1 have forskellige varevaxdier ved samme

kostpriser, idet der jo tilfores forskellig maxtgde levende arbejde.

Illustration: To kapitaler med ens kostpris og ens udbytningsgrad, men forskellig

vcerdiindhold:

Konstant kapital Variabel kapital

Konstant kapital Variabel kapital

Mervaerdi

Mervaerdi

Skal kapitalisten med en hojere organisk sammerwetning have en gennemsnitlig

forrentning af sin udlagte kapital må det derfor kraeve, at profitten saettes i forhold

ti1 hele den udlagte kapital og ikke kun i forhold ti1 den producerede nyvaerdi.

Dette skyldes "..,at varerne ikke bliver udvekslet simpekhen som varer, men som
produkter af kapitalen, der g0r krav på menxwdiens totalmasse i forhold ti1 deres
stcw-relse." (ibid ~227).
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Vi kan heraf udlede en vares produktionspris, der må vaere lig kostprisen + hele den

udlagte kapital (dvs. den anvendte kapital i modsaetning ti1 den brugte) gange den

almindelige profitrate divideret med det antal vare, der produceres indenfor den be-

tragtede periode.(s205)

Produktionsprisen på et års samlede vareproduktion ser derfor således ud:

Totalkostpris Hele kapitalen * Gennems.profitraten

Det er endvidere klart, at denne produktionspris varierer fra produktion ti1

produktion alt efter st0rrelsen af kostprisen, st0rrelsen af hele den udlagte kapital og

dennes omslagstid. Konkurrenten indenfor branthen, gennem de enkelte producen-

ters kostprisreduktioner og formindskelse af omslagstider for den konstante kapital

etablerer en markedsproduktionspris. Denne markedsproduktionspris vil under for-

skellige udbuds- og eftersp0rgselsforhold svinge omkring de dominerende pro-

ducenters produktionspris. Således, at de vi1 kunne realisere ekstraprofitter, i form

af ikke realiseret mervzerdi fra undergennemsnitlige producenter.

Kostpris Profit Ekstraprofit
t t

Produktionspris Markedsproduktionspris

Et eksempel

For en enkeltkapitals årsproduktion kan f0lgende regnestykke illustrerer

konsekvensen af forskellige organiske sammenscetninger:
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Det antages, at f0rste raekke af tal repra-zsenterer et gennemsnit fx en gennemsnits-

produktion. Det ses således, at varens vaerdi(w) er lig v+cfly,+c,+m og at produk-

tionsprisen(pp) er lig med vzdiindholdet i den enkelte vare(w/stk). Der realiseres

således ingen ekstraprofitter(Ep=O) og den vaerdimaessige profitrate(p') svarer

st0rrelsesmzessigt ti1 gennemsnitsprofitraten(p'genn) og den faktiske
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profitrate(p'fak)3.

I anden rzekke ses en kostprisreduktion, der er opnået ved at anlazgge mere cti. Der

er ikke aendret på mervaerdiraten(=lOO), mcengden af cnYd pr stk(=O,l) og maskinemes

levetid(=lO år). Kostprisreduktionen er således opnået ved, at reduktionen i variabel

kapital pr stk. fra OJ tiI 0,02 = 80 % er storre end c,bidraget pr stk, der er steget fra

0,05 til O,O8 = 60 %. Den urniddelbare profitrate p ’=m/(c+v) falder drastisk, dels som

falge af halveringen i nyvaxdien, der skabes i produktionen og deles i m og v og dels

som falge af 4-doblingen af den anlagte konstante kapital. Dette er det samfunds-

messige resultat af kostprisreduktionen og den påvirkning som enkeltkapitalen har

på den totalkapitalens profitrate. Storrelsen af gennemslaget bestemmes af enkelt-

kapitalens andel af totalkapitalen.

Resultatet ser Ilnidlertid helt anderledes ud set fra den enkelte kapitals synsvinkel.

Idet det er forskellen mellem kostprisen og markedsproduktionsprisen, der bestem-

mer hvor meget profit, der gennemsnitligt kan realiseres. Hvis vi antager, at han

anlaegger kapitalen ud fra en forventning om en gennemsnitlig forrentning vi1 den

krzevede/kalkulerede produktionspris ligge under markedsproduktionsprisen,

hvorfor han kan opnå en ekstraprofit(Ep). Den faktiske profitrate(p'fA) er således

storre end gennemsnitligt.

Så laenge kapitalisten kan producere til en pris under markedsproduktionsprisen vi1

han foroge sin produktion, hvorved han for at komme af med den ekstra produktion

med tiden vi1 vzere nod ti1 at szenke prisen under markedsproduktionsprisen.

Hermed vil markedsproduktionsprisen falde indtil den når produktionsprisen. Har

de ovrige producenter kunnet reducere deres kostpriser til et tilsvarende niveau vi1

der nu vzre et for stort udbud af vare og markedsproduktionsprisen vil falde under

produktionsprisen indtil nogle producenter reducerer deres produktion, hvad enten

det er som falge af okonomisk tvang eller bedre muligheder indenfor andre

markeder. Denne protes kaldes for konkurrentens forste form eller konkurrenten på

kostpris.

Vi kan nu opsummere analysen af vores undersogelsesgenstand branthens kost-

3. Den faktiske profitrate må ikke forveksles med den konkrete profitrate, idet der både
abstraheres fra udvikling i udbud og efterspcwgsel og antages, at kapitalens vaerdi og pris
stemmer overens.
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priskonkurrence og konkludere, at vaerdi og pris storrelsesmazssigt falder fra

hinanden. Man kan altså ikke antage en tidsmaessig eller real adskillelse mellem

dannelsen af markedsvzerdi og produktionspris, men kun en analytisk adskillelse

aht. den logiske udvikling af begrebeme. Når de forst er etableret, hvilket modsvarer

udviklingen af den kapitalistiske produktionsmåde vil dannelsen af markedsvzerdi

og produktionspris falde sammen gennem samtidige bevaegelser af kapital og

kostprisaendringer. Herved forsvinder markedsvwdien, som den usynlige storrelse

markedsproduktionsprisen svinger omkring og erstattes med produktionsprisen dvs.

det samlede kapitaludlceg+det sanilede kapitaludlzeg*den gennemsnitlige profitrate.

(3:l kap.9)

Konsekvensen af denne betragtning er, at mervzerdi og profit storrelsesmaessigt

falder fra hinanden. Men når mervaxdi og profit ikke storrelsesmazssigt stenmer

overens vil kostprisens vaerdi og pris ligeledes falde fra hinanden, idet prisen for den

konstante dels vedkommende vi1 afvige fra vaardien med en storrelse svarende ti1

forskellen mellem mervzerdien og profitten i den sektor, der har produceret produk-

tionsmidlet. Tilsvarende vi1 prisen og vaerdien af arbejdskraftens reproduktions-

midler falde fra hinanden. (Ibid s 209).

Konsekvensen heraf er, at der kun på totalkapitalniveau kan antages en storrelses-

maessig sammenhaeng mellem vzerdi og pris. Dette skyldes, at de enkelte produk-

tioner bidrager til den samlede vzerdimasse ud fra maengden af levende arbejde der

tilfores, mens de beslaglzegger en del af mervaxdien ud fra storrelsen af hele den

anlagte kapital. Falgen er, at arbejdsintensive produktioner afgiver mervaerdi ti1

maskinintensive produktioner (forudsat en gennemsnitlig profitrate). Denne omfor-

deling forer ti1 en udligning på totalkapitalniveau, således at der fremkommer en

balante mellem den samlede mzengde levende arbejde, og det der af ny frembragte

totalprodukts deling i variabel kapital og mervaxdi.

Den realanalytiske konsekvens er, at branthen forstået som det marked, hvor

vaerdien af over- og undergennemsnitlige produktioners arbejdsforbrug udlignes via

dannelsen af markedsvaerdier ikke eksisterer realt, som falge af, at allerede kostpri-

sen ikke modsvarer dens vcerdimzessig indhold, hvorfor varebyttet ikke fremkommer

som et bytte mellem lige werdistorrelser, men som bytte af forskellige produkter af

kapitalen.



204

Derfor må vi ophaeve vores tidligere antagelse om et storrelsesmaessigt sammenfald

mellem vaxdi og pris på de kapitalelementer, der indgår i branthens kostpriser. Vi

ser herved, at pris og vaerdi falder yderligere fra hinanden. Med inddragelsen af

korikurrencen bliver det altså urnuligt at identificere de vaerdimressige storrelser på

et brancheplan eller for den sags skyld på enkeltkapitalplan.

3.3 Konkurrentens 2. form.
Den kapitalist, der i udgangspunktet havde en kostprisfordel og derfor forogede sin

produktion, anlagde således en tillcegskapital. Denne tillaegskapital bliver altså anlagt

i en overgennemsnitlig profitproduktion, hvorfor den gennemsnitlige profitrate

foroges indtil markedsproduktionsprisen er faldet ti1 produktionsprisen og

ekstraprofitterne dermed er bortfaldet. Bevzegelsen forstzerkes såfremt den anlagte

tillzegskapital overstiger profitten fra det foregående kapitalomslag, hvorved der

med andre ord vi1 vsere tilfort kapital. Kapitalen har altså bevceget sig fra en under-

gennemsnitlig ti1 en overgennemsnitlig produktion. Denne protes er blevet kaldt

konkurrentens anden form eller lidt misvisende konkurrenten mellem brancher.

Som denne konkurrenceform er fremstillet her fremgår det klart, at branthen ikke

udgor nogen afgraensning for kapitalbevzegelserne fra de undergennemsnitlige til de

overgennemsnitlige enkeltkapitaler, idet der ud fra en stringent korikurrencemzessig

synsvinkel lige såvel kan vaere tale om, at bevaegelsen foregår mellem kapitaler

indenfor en branche. Om end Marx anvender branthen til at afgrzense konkurrenten

på en vare, så er det for så vidt ikke i modstrid med Marx, at den anden konkurrence-

form ikke afgraenses ti1 en kapitalbevaegelse mellem brancher, idet hans pointe i

hojere grad går på at fastslå, at udligningen af profitraten, også foregår ved kapital-

bevaegelser.

Med hensyn til dannelsen af ekstraprofitter kan man tilsvarende indvende, at de lige

såvel kan dannes ved en produktdifferentiering, således at kostprisfordelen opnås

ved at konkurrere med produktioner udenfor den branche, hvori produktionen er

etableret. Da Rockwool eksempelvis begyndte at producere produktet "Agrodan"

som basis for dyrkning i vaeksthuse på det samme produktionsanlaeg, som der fortsat

produceres isoleringsmåtter, mister brugsva3rdibrancheaf grzensningen og dermed

markedsvcerdidannelsen sin realanalytiske relevans. Kostpriskonkurrenten oploser

således brancheafgraensningen og bliver tendentielt et totalkapitalfaenomen.
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Dette er imidlertid kun den ene halvdel af forklartigen. Når kostpriskonkurrenten

ikke kan betragtes som et brancheafgraenset ftenomen, men som et totalkapital

forhold skyldes det substitutionskonkurrenten mellem totalt forskellige brugs-

vzerdier og dermed behov. Fx. kan man substituerer en god cykel med en pc'er, fordi

pc'erne nu er blevet tilstrzekkeligt billige til at vcere mulige at anskaffe. Kostpris-

reduktioner f0rer således ti1 substitutioner mellem behov, hvorfor tendentielt alle

produktioner uanset markedsproduktionsprisdannelser deltager i samme kost-

priskonkurrence .

Produktdifferentieringer og behovssubstitutioner f0rer således til, at der tendentielt

dannes en markedsproduktionspris omkring hvert enkelt produkt, snarere end, at

alle produkter konkurrerer omkring en gennemsnitlig eller dominerende

markedsproduktionspris. Kostprisen og reduktionen af denne er stadig den

afgørende st0rrelse og bevazgelse, men den foregår nu både som en direkte priskon-

kurrence og en produktdifferentiering. Hvor produktdifferentieringen kan have to

former enten indenfor samme brugsvaerdi eller indenfor andre brugsvazrdier, hvor

der findes en kostprisfordel.

3.4 Opsummering på fremstillingen af konkurrentens former
Branthen har fra den udviklede kapitalismes logisk-historiske synsvinkel kun en

szerstatus for så vidt den anvendes til at udvikle begreberne, men når furst disse er

udviklet modsvarende, at der historisk har udviklet sig flere brancher kan der ikke

abstraheres fra forskellige organiske sammenwtninger i forskellige brancher og

hermed falder vzrdi og pris fra hinanden allerede ved forskellige kost-

prissammensztninger .

Det samfundsmzessige resultatet af hver af konkurrenceformerne er ve1 at mzerke

stadig en kostprisreduktion. Der er således ikke tale om et opg0r med Marx's

konkurrencebegreb, men om en videre udfoldelse af begrebet analogt med

korikurrencens 2 grundliggende former får nye udtryk, afhzengigt af de konkrete

ornstazndigheder.

4. Fremstilling af indikatorerne
Formålet med dette afsnit er at fremlzegge nogle af de overvejelser jeg har gjort i forbindelse

med den empiriske/statistiske analyse af den industrielle udvikling. Der er tale om
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diskussioner af forskellige metodiske, kildemoessige og mere teoretiske overvejelser i

forbindelse med indikatoranalysen, snare end en egentlig analyse af udviklingen.

Formalet med indikatoranalyserne er at danne et tilstrzekkeligt klart billede af den samfirnds-

maxsige akktmwlation ti1 at dette kan anvendes som udtryk for de samfundsmaxsige

produktionsbetingelser (se kapitel 2).

Den furste arbejdstese var at undersege, hvor praxist det var muligt at fremanalysere den

industrielle cyklus - eller sagt på en anden måde - hvor godt var det muligt at gennemfore

analyserne på baggrund af de metoder og statistikker, der var tradition for at anvende4.

Udgangsptmktet for arbejdet var således en grundlszggende forventning om, at der kunne

etableres en rimelig fornuftig fremstilling af de reale bevzgelser.

Med dette udgangspunkt er der foretaget en rzekke test af forskelligt statistisk materiale og

forskellige indikatorer. Dette har forlobet som en vekselvirkning mellem formulering af

forskellige teser mht. udformningen af indikatoranalysen og testning af de kvantitative

udtryk for disse teser. Denne arbejdsform, som beror på anvendelse af regnearkssimu-

leringer af udtrykkene, har så vidt jeg kan se frembragt en r&ke yderst overraskende resul-

tater i forhold ti1 de analyser, der hidtil har vaxet fremlagt.

Falgende punkter vi1 blive diskuteret:

• Forskellen mellem kapitaludlzg og produktionsomkostninger

• Matematikken bag indikatoreme. Om variablenes sarnmensazning og deres forskellige

kvantitative betydning.

• Diskussion af deflatorer og omslagstider og problemer med anvendelse af disse, herunder

en diskussion af problememe med i at skabe et udtryk for C,,.

• Profitrateindikatoren (Pi) og dens bestanddele: Om forskellen mellem kapitalforrentning

og omkostningsbetragtninger.

Det er i de senere år blevet vzsentligt at fokusere mere på forskellen mellem kapitaludlzg

og produktionsomkostning. Traditionelt fremstilles forlobet: p - v - p' hvor p er penge, v

= kapitaludl~gget ti1 variabel kapital+C,,,+delvist C,, og p' er den forogede penge-

4. Den primaxe kilde er "Den industrielle udvikling" bind 1 og 2 af Allan Andreassen og
Tyge Kjazr fia 1980. Heri redeggres for begregningen af indikatoreme og indikatoreme er
fremstillet i tabelform.

5. Kildematerialet er Danmarks Statistiks "Statistisk Ti-årsoversigt" og DSTB, henmder isaz
industristatistikken og nationalregnskabet.
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mamgde. Bevazgelsen p-v-p' udtrykker således pengenes forvandling ti1 kapital, idet kapital-

begrebet jf. den mest grundliggende form i Kapitalen 1.1, netop konstitueres i valoriserings-

processen. Kapitaludheg og produktionsomkostninger er her analoge, idet hele pengebel0bet

forvandles ti1 kapital i og med det anvendes med valorisering for Oje. Denne abstraktion må

imidlertid ophzeves når analyseme bliver mere konkrete, i ssxdeleshed i perioder, hvor

virksomhedemes konkrete produktionsomlzegninger specifikt tager sigte på at reducere den

mzngde "kapital", der er bundet i produktionen ved at fokusere på kortere genneml0sbs-

tider, mindre lagre o.lign. Kapitalbegrebet er således mere konkret det pengebeløb, som

ti1 enhver tid eller gemremsnitligt er bundet af produktionen.

Et merliggende problem er spsrgsmålet om Cfix's bidrag, altså om omslagstiden for C , , Det

sprmgsmål har aldrig furidet en tilfredsstillende besvarelse idet man i praksis har valgt en ens

omslagstid for hele den unders0gte periode. Fx en 7, 8 eller lo-årig omslagstid. Det skyldes

selvf0lgelig, at det statistiske materiale ikke giver mulighed for at beregne et udtryk for den

faktiske omslagstid. Sp0rgsmålet som skal s0ges belyst her er, hvilke konsekvenser denne

begramsning i det statistiske materiale har for de beregnede udtryk ?

For at belyse disse problemer må beregningen af de 0vrige kapitalelementer urridlertid

przsenteres f0rst.

4.1 Beregning af C , , og v.
I teoriens mest abstrakte model vi1 kapitaludlzgget ti1 cnyd og variabel kapital omszttes

fuldtud ved hvert omslag@ - v - p') og skal derfor ikke "afstives" som c,,. Problemet ved

det statistiske materiale er imidlertid som påpeget hos Allan Andreassen6, at det er baseret

på årsopg0relser, dvs at opg0relseme af hm og materialeudgifter ikke tuniddelbart kan

anvendes som udtryk for kapitaludhegget ti1 c8yd og variabel kapital, idet det jo ikke kan

tages for givet at der kurr forekommer et omslag pr. år. Dvs, at den produktionsomkostning,

der er apgjort som betalmgen af materialer og l0n ikke er identisk med kapitaludlczgget ti1

C,,, °g variabel kapital. Det kan konkret illustreres med f0lgende eksempel:

Anszttes der 1 arbejder, som er efterbetalt 14dagshmnet vi1 hun arbejde uden anlazg af

variabel kapital i de f0rste 14 dage. Hvis den totale omslagstid for de producerede vare er

mindre end 14 dage vi1 der ikke forekomme et udlzg af variabel kapital på noget tidspunkt,

hvorimod hvis omslagstiden er sterrre end 14 dage vi1 der årligt vaxe et udlzeg ti1 variabel

kapital, svarende til:

6. "Regnskabsanalyse" s.88-89 ff
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Figur 1: Perioden 1950-64 er beregnet som en simpel forkngelse på baggrund af tendensen de

efterfalgende år.

7. Se bilag 2, hvor årsregnskabet, herunder forskellige principper og regnsskabspraksis for
lagervzrdianszettelser diskuteres mere detaljeret
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2. Det antages, at omslagstiden ikke aendrer sig vsesentligt fra år ti1 år. Kapital-

udlzgget kan derfor saettes lig omkostningeme, idet interessen koncentreres om

forskydninger i selve udviklingen fra år til år og ikke det niveau kapitaludlcegget

har.

I Ti-årsoversigten angives oplysninger på lagrenes storrelse ved årets udgang’. Som

det ses på figur 1 er tale om en forholdsvis entydig bevaegelse. Det er derfor rimeligt

at antage, at de fejlkilder, der knytter sig til virksornhedsregskabemes lageropgorel-

ser udviskes i opgorelsen af den samlede industri. Den generelle stigning i

lageromsaztningstallene afspejler jf. figur 1, at den kapital der er bundet i lagret slår

om stadig flere gange pr. år. Såfremt statusopgorelserne ved årets udgang over tid

er lige reprsesentative som gennemsnit for, hvad der er på lager hvilken som helst

dag i lobet af året, vil lageropgorelserne kunne reprzesentere, hvor meget CflYd og

variabel kapital, der er akkumuleret i produktionen.

Når det antages, at produktionsvaxdien indeholder samme forhold mellem v og cnYd

som faerdigvarelagret vil fzerdigvarelagrets onxxetningstal kunne anvendes som et

udtryk for antallet af omslag af variabel kapital, mens antallet er omslag af CflY, er

udtrykt gennem det samlede lagers omsaetningstal, der også indeholder råvarelagret.

Når udlcegget ti1 C , , og variabel kapital herefter skal beregnes sker det ved at

dividere de enkelte års omkostninger til lon og materialer med henholdsvis antallet

af omslag for fzerdigvare og det samlede lager.

Der er således i kvantitativ henseende en meget stor forskel på udlzgget ti1 variabel

kapital og CflYd og omkostningerne til lon og materialer. 1 kvalitativ henseende er der

som bekendt tale om at kapitaludlaegget skal forrentes, hvorimod omkostningerne

af betydende for opnåelse af ekstraprofitter. Der er således tale om afgorende

begrebslige og kvantitative forskelle. Da der endvidere og ikke kan forudsaettes

parallelitet mellem vaxdi og pris, vil man med fordel kunne anvende nedenstående

definition i de videre beregninger.

For perioden 1964-75 opdeles der på rå-vare og fzerdigvare lagre, mens der i perioden
1971-1986 opgcwes på det samlede lager. På den baggrund er udviklingen i det samlede
lager og fcerdigvarelagret bereget ved simpel regressionsanalyse for perioden 1950 - 64.
Desuden er opgcwelsen af faerdigvarerlagret forkenget 1976 - 89 ved at antage samme
fordeling, som et gennemsnit af årene 72 - 74.
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1. En vares vaerdi er sammensat af f0lgende:

Cflyd+Cfix
bidras+v+m

2. En vares kostpris er sammensat af følgende:

Lsn+Materialer+"realafskrivning" på maskiner og bygninger

4.2 Profitratediskussion
Vi har som udgangspunkt:

Der kan beregnes som:

omsaetning-omkostninger
Pi=

kapi taludhg

Som det fremgår er Pi på to måder afhazngig af den del af omkostningerne, der

samtidig udgcw en del af kapitaludlzegget eller sagt omvendt en stor del af 10nnen og

materialeomkosiningeme optraeder kun som omkostninger og ikke som kapitalud-

lzeg, jf. ovenstående diskussion. Kostprisreduktionerne med 10n og materialer kan

således fcze til en stigning i p, uden den samlede stcxrelse eller fordelingen mellem

kapitalelementerne benxes. Dvs, at bevaegelsen i Pi kan udtrykkes ved f0lgende

omregning:

oms=tning omkostninger
Pi= -

kapitaludlq kapitaludhg

Pi er altså afhaxtgig af kapitalproduktiviten og omslagstiden for den udlagte kapita19.

Ekskurs: Om sammenhangen mellem produktivitet og gennemldxstid.
Omlqningen af produktionen fia lagerproducerende fil ordreprodukfion baseref på
hurtige genneml0bsfider f0rer fil en hurtigeve omslagstid, idef ordreproduktion i
forhold fil lagerproduktion vi1 reducere omslagsfiden i cirkulationen og den hurfigere
gennemltibstid i produktionen reducere den produktive omslagsfid. Deffe betyder, af
dr$%omkosfningerrze vi1 binde mindre kapifal, fi vi1 eksfra arbejskra~anvendelse ikke
wdvendigvis påvirke kapifaludlzggef. Def er derfor muligf af @ge Pi samtidig med

9. Idet antalIet af omslag pr år for den samlede udlagte kapital, udtrykkes ved at dividere
årsomkostningerne med den anlagte kapital. Omslagtiden=365 dage/antallet af omslag.
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en faldende arbejdsproduktivifef(produktion/arbejder), såfemf reduktionen i
omslagstiden er sfsrre end stigningen i omkosfningerne. Hermed understreget, at en
faldende produktivifef kan have en årsag i en rentabel projfproduktionssfrategi.
Dermed ikke sagt, at produktivitetsfaldef ikke udgør en direkte negativ påvirkning af
profitraten, men at det er den endelige nettopåvirkning, som er afgørende.

4.3 Beregning af Cfix

Med disse bemaxkninger om omslagstiden for Cfl@ og V vi1 jeg nu vende tilbage ti1

diskussionen af C , . Problemet er her, at der ikke findes en indikator for dennes

omslagstid. Den har derfor vzeret sat konstant i de hidtidige analyser. Konsekvenser-

ne af denne fremgangsmåde vi1 nu blive belyst kvantitativt ved en diskussion af

hvilke variable i Pi, der får den i bevzegelse.

Pi er i tidens 10b blevet beregnet på utallige måder. På baggrund af ovenstående

diskussion vi1 det urniddelbart vaare mest lige for at vrelge f0lgende:

p omsaetning-omkostninger
P’=--—-P => pi= =>

K+v kapitaludhg

Hvillcet med udgangspunkt i nationalregnskabets opgarelse giver fnrlgende udtryk:

produktionsvaerdi -materiale-subsidier-hisn-forbrug af fastkapital
H S ^ — — ̂  —niw————M——————» — — — — — — • • • - • - - - - . - — — — — — — — — — ——»————^ — —.» — — _-.— _ _ —

materiale/omslagstid + l@n/omslagstid + Akkumulerede investeringer

Ulempen ved denne fremstilling er naturligvis at forklaringen på Pi's bevzgelse

forsvinder i forhold til den teoretiske erkendelse. Dvs., at den forventede årsag ti1

profitratefaldet under den intensive kapitalakkumulation nernlig den stigende

organiske sammensartning ikke fremstår som isoleret komponent i profitrateudtrykket.

Dette zendrer dog intet ved udtrykkets beregningsmsessige kvalitet i forhold ti1 det

statistiske udgangspunkt.

Bortset fra kategorierne "omslagstid","forbrug af fastkapital" og "akkumulerede

investeringer" er der tale om opgørelser, der findes i nationalregnskabet. Beregningen

af omslagstiden er allerede gennemgået ovenfor, hvorfor C , udtrykkene skal

gennemgås i det f0lgende:

er i "Den industrielle udvikling" blevet beregnet således:
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å 0
Cfi*<år_O> = i =2__10 ( Y o " ( _ >

Når den forventede gennemsnitlige levetid for investeringen er 10 år.

Problemet ved denne metode er, at den er falsom overfor meget store enkeltinvesterin-

ger saerligt ved opfcwelse af nye produktioner, hvor den manglende differentiering af

investeringernes levetid slår uheldigt igennem.

FDlgende model kan opstilles:

å*, 0 n

Gix(år -0) = .rBu ( ~ 7 * Investeringerne(år

Hvor år -u = det fczste år, hvor der findes opgjorte investeringer.
n = halvdelen af den forventede gennemsnitlige levetid for investerin-
gen svarende til (10/2) år, som i det ovenstående eksempel.

Udgangspunktet for denne opstilling er, at den akkumulerede va3rdi af C , halveres på

det samme antal år som i eksemplet fra "Den industrielle udvikling". Der vi1 derimod

fremkomme en rest efter de fx 10 år som den gennemsnitlige levetid er anslået til.

Problemet ved ovenstående model er, at nedskrivningshastigheden på denne rest,

urniddelbart forekommer for langsom i forhold ti1 den vurderede levetid. Det kan

derfor vzere relevant at resten af investeringen nedskrives hurtigere:

Cfix(åE_0) = ^ _ u ("T^TTr * Investeringerne(åt_±))

n = den gennemsnitlig forventede levetid.

Herved kvadreres resten i 10bet af n-år.

Som det fremgår heraf, er der tale om betydelige, men forudsigelige forskelle. De to

sidste vi1 over tiden frembringe et stadigt stcwre C , sammenlignet med metoden fra

"Den industrielle udvikling", der vi1 frembringe kraftigere reaktioner på udsving i

investeringeme. Anvendelsen af de sidste to metoder åbner på den baggrund op for at

inddrage bygningsinvesteringer som en bestanddel i C&, hvilket de jo i realiteten også

er. Argumentet er, at de ikke lige store andele i de årlige nedskrivninger af den samlede

investeringssum afspejler forskellige levetider. Således vi1 resten udover de fx 10 år

kunne repraesentere de bygninger, der har en lcengere nedskrivningstid.
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Der er hermed redegjort for forskellige beregningsmuligheder af samtlige elementer i

Pi. Vi skal derfor se på storrelsesforholdet mellem de forskellige elementer i Pi og

betydningen heraf. Dvs en diskussion af kvantiteterne i den faktiske udvikling og

dermed hvilke variable i Pi, der fremkalder udsvinget i Pi's bevzegelser. Det som her

Pi - Iabende priser
- med omslags-tider for aiie ankgsdeie

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986
år

Figur 2: Viser udviklingen i indikatoren for profitraten. Kurven er udjawnet, som tre-&&bende gennemsnit.

Investeringerne er furst defalteret, herefter er C-fix beregnet og tilsidst er der reflateret.

er til diskussion er, om udviklingen i Pi kan fares tilbage til dens specifikke kapitalisti-

ske årsag, hvor på den ene side en stigende organisk sammensaetning fremkalder et

profitratefald og på den anden side en braklangning af kapital eller en billiggorelse af

den udlagte kapital forer ti1 en stigning i profitraten. Som det ses af figur 2 udviser Pi

en faldende tendens, under den "intensive kapitalakkumulation" fra slutningen af

50'erne ti1 krisegennemslaget i midten af 70'erne. Det vi skal forsoge at opspore er

hvilke udsving i kapitaludlzegget, der ligger ti1 grund for Pi's udsving.

I figur 3 ses kapitalelementernes anlzegsfordeling. Selvom det ikke ses så tydeligt på

figuren er der tale om en markant formindskelse af v i forhold ti1 C , , og saxligt C, .

Man kan endvidere se, at det forst er efter 1960, at der cendres radikalt på anlcegs-

fordelingen. Den samme udvikling er sagt fremhcevet i fig.4, hvor den årlige stigning
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Kapitalens anlægsfordeling
udfra løbende priser og omslagstider

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986

Figur 3: Kapitalelementerne er beregnet som en proæntvis fordeling af den samlede anlagte kapital. Dvs. at

størrelsen af kapitalelementerne er fastsat udfra kapitalelementets omslagstid og anlæggets størrelse.

(C-fix+C-flyd)/v

i '-• i i i i • i i i i i i i i i i i

1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986

Figur 4: Den organiske sammensætning er udregnet i løbende priser og udjævnet, som 5 års løbende gennemsnit
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i udtrykket for den organiske sammensaatning indicerer et akkumulationsforlob med

hoje og stigende vzekstrater fra slutningen af 1950'erne til midten af 70'erne, hvorefter

krisens udrensende effekt setter sig igennem.

Der er således en nogenlunde overensstemmelse mellem tidligere udforte analyser af

totalkapitalens akkumulationsfaser og udviklingen i P i ” og de beregninger, som er

fremstillet her.

Det er dog et sporgsmål om ikke skinnet bedrager. Sammenholder vi fig.1, der er

udgangspunktet for omslagstallene for V og C, , , med fig.5, som viser omkostningsfor-

delingen, ser vi at forskydningerne i kapitalens anlaegsfordeling alene frernkommer

som falge af, at C , beregnes med en konstant nedskrivningsfaktor, hvorimod faldet i

CBY,'s °g v ' s andele fremkommer pga. en stigning i antallet af omslag, beregnet ud fra

udviklingen i lageromszetningen. Fremstillingen af Pi og den organiske sarnmenszetning

beror således på beregninger, hvori de kendte variable er meget stabile, mens de

"skonnede" eller manglende tal stort set er alene om at vzere udslagsgivende i

Omkostningsfordeling
riser

Figur 5: Omkostninger til bn, materialer og investeringer i procent af de samlede omkostninger

10. Se fx. "Krisen og venstretlejens handlernuligheder", Kurasje nr. 21, 1979 af Allan
Andreassen og Tyge Kjzer. Ariiklen blev fulgt op af Allan Andreassen i 1985 i artiklen
"Fra krisegennemslag til ekstensiv akkumulationsf ase".
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indikatorernes bevzegelse. Det må derfor konkluderes, at det ikke er muligt at se bort

fra udviklingen i C, 's omslagstid, idet det har store konsekvenser for enkelte af de

udtryk C , indgår i, i fcxste omgang og vcesentligst for den organiske samrnens&ning.

Det forholder sig ganske anderledes med Pi, der er foruroligende uf0lsom overfor stort

set alle C , beregninger. Det viser sig nemlig, at udtrykket for profitmassens storrelse

stort set alene bestemmer kurvens forløb.

Dette kan belyses ud fra fig.6, hvori materialer, løn og BRI er stillet i forhold ti1

produktionsvzrdien og fig.5, hvori omkostningsfordelingen er opstillet.

Det ses for det furste af fig. 5, at Cfiy's bidrag ti1 varens kostpris er ubetydelig, hvorfor

Pi's tceller alene bestemmes af de i fig.6 fremstillede stcxrelser. Her er det markant, at

bevaegelserne i 10n og materialer stort set neutralisere hinanden, samtidig med at BRI

frembringer langt de kraftigste relative bevargelser. Sammenlignes der med Pi fra fig.2

og stigningstakteme i C , fra fig.3 ses det, at retningen i Pi's udsving primaxt fremstår,

Andel af produktionsvaerdien

130

Materialer

L0n

BRI

60 - 4 —
1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986

Ar

Figur 6: Omkostningen til materialer og bn , samt BRI er farst sat i forhold til deres andel af
produktionsvwdien og derefter indexeret i forhold til gennemsnittet for hele perioden.
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som falge af BRI, hvorimod udsvingets storrelse bestemmes af den samlede anlagte

kapital.

5. Sammenfatning
Formålet med dette bilag er at belyse de statistiske udtryk, som er blevet anvendt i

mange realanalysers fremstilling af den industrielle kapitals akkumulationsmcnster.

Forhåbningen var i sin tid, at man via brugen af regnearksmodeller generelt kunne

skzerpe de statistiske udtryk og få et mere prazcist billede af undersogelsesgenstanden.

Dette har ikke vist sig muligt. Tv~rtimod har den ncermere analyse af indikatoren for

profitraten, af indikatoren for den organiske sammensaetning og af C , vist, at der

udestår endnu flere problemer end forst antaget.

Udviklingen i C , kan ikke indiceres tilfredsstillende
Med det eksisterende statistiske materiale har det ikke vaeret muligt at fremstille en

tilfredsstillende losning på problemet CD:

• Der er ikke fundet en fornuftig indikator for omslagstiden for c t

• Alternativt er den tidligere foreslåede losning med en konstant nedskrivning over

10 år suppleret med yderligere to modeller, der giver mulighed for en mere

"realistisk" afskrivningsprofil, samt giver mulighed for at inddrage bygningsinve-

steringer uden at disse får CD- kurverne ti1 at tilte.

Indikatoren for den organiske sammensaetning afspejler ikke udviklingen i den
tekniske sammensaetning.
Jf. kriseteorien har den kapitalistiske produktionsmåde indlejret et tendentielt

profitratefald som f0lge af, at en stigende organisk sammensaetning mindsker antallet

af produktive arbejdere og dermed den vaerdimzengde, der skal forrente den anlagte

kapital. Dette gcelder for så vidt, den vaerdimzessige sammens&ning afspejler den

tekniske sarnmerwetning. Det har imidlertid ikke kunnet eftervises, at udviklingen i

den organiske sammens&ning afspejlede udviklingen i den tekniske samrnensaeting.

Den traditionelle lwning at udarbejde et mzengdeindeks for investeringerne giver ikke

en tilfredsstillende lwning i og med produktionens tekniske sammensaetning ikke

afhzenger af antallet af kobte maskiner, men af maskinernes anvendelse. Der er altså

behov for en indikator for, hvor hurtigt den teknologiske fornyelse foraeldre de

eksisterende maskiner. Denne problemstilling frernstilles af Marx, som en modgående

tendens i forhold ti1 profitratefaldet. Kravet ti1 en tilfredsstillende losning på
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indikatoren for den organiske sammensaetning må derfor vcere, at den kan afspejle

såvel den generelle tendens som de generelle modgående tendenser.

Udsvinget i Pi afhaenger alene af profitindikatoren(BR1)
Som falge af ovenstående problemer afspejler udviklingen i profitrateindikatoren Pi

ikke den generelle tendens til en modsatrettet udvikling i delelementerne i profitraten,

men alene udviklingen i indikatoren for profitten(BR1). Uanset det teoretisk kan

begrundes, at profittens storrelse på den ene side presses af en stigende organisk

sammenscetning og på den ene side modvirkes presset af en teknologisk bestemt

stigning i mervwdiraten, så kan denne udvikling ikke indiceres statistisk som falge af

den manglende losning på problemet med at indicere den modgående tendens.

Alt i alt må det således sammenfattes, at der stadig udestår en raekke problemer, som

ikke har fundet en endelig losning for, at det realanalytiske forehavende om at

fremstille den industrielle udvikling på sit specifikke kapitalistiske begreb, er lykkedes.



BILAG 2

En dekonstruktion af
årsregnskabet

1. Indledning

1.1 Formål
Virksomhedernes eksterne årsregnskab er det vcesentligste kildemateriale, når

interessenter uden for virksomheden skal bedomme, hvordan den klarer sig

okonomisk. Derfor er et vist kendskab til årsregnskabets konstruktion nodvendig for

at kunne foretage en sådan virksomhedsbed!xru-nelse.

Dette bilags dekonstruktion af årsregnskabet har dels baggrund i de tidligere

regnskabsanalyser indenfor realanalyseprogrammet, som er omtalt i kapitel 2 og dels

i den tradition for regnskabsanalyse, der er opbygget for risikovillige investorer,

banker og andre traditionelle interessenter. I forhold ti1 realanalyseprogrammets

regnskabsanalyser er der her lagt vazgt på den enkelte branthes og virksomheds

konkrete konkurrencemaessige situation, snarere end at fremstille situationen i

markedsproduktionspriser. Perspektivet er således rykket fra Tek-Sammetodens

"studie af den materielle produktion, dens forudsztnirzger og dens konsekvenser"(Andreasen

1985:9) til det mere brede sigte at få mulighed for at bedomme, hvordan den enkelte

virksomhed eller branche placerer sig og klarer sig i konkurrenten. 1 den forstand

indskriver bilaget sig i langt hojere grad end tidligere realanalyser i den traditionelle

litteratur om regnskabsanalyse. 1 forhold til den traditionelle regnskabslitteratur
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belyser bilaget via en såkaldt fokuseringsmodel sporgsmålet: Hvordan får

brancheanalytikeren en indgang ti1 regnskabstallene, således at det bliver lettere at

skelne det vzesentlige fra det uvzesentlige ? Det har således ikke vaxet hensigten, at

tilfoje flere nogletal eller indikatorer til det i forvejen enorme arsenal, der findes i

litteraturen, men derimod at afhjaelpe problemet med at valge de indikatorer/

rwgletal, der giver det bedste overblik ti1 at begynde med. Det er et overblik, som

snarere skal rejse sporgsmål end give svar.

1.2 Regnskabsanalysens "andre" interessenter
Udviklingen af den industrielle produktion foregår i et samfund, hvor mange

forskellige interesser spiller ind på de beslutninger, der bestemmer hvilken

udviklingsretning den erikelte produktion tager. Uden for produktionens daglige

ledelse finder vi en lang raekke private- og offentlige institutioner, interessegrupper,

kunder, leverandorer, naboer og mange andre, der med vidt forskellige formål,

baggrund og foruds&ninger sager indflydelse på virksomhedernes teknologiske

valg. Påvirkning af produktionens teknologiske udvikling er således et direkte mål

for mange forskellige menneskers aktiviteter udenfor den snzevre kreds af ejere og

ledere, der normalt betragter produktionen, som deres private ansvarsområde.

De offentlige institutioner wger at regulere produktionen ud fra mangesidede

politiske målsaetninger og der-til-horende magtbefojelser og sanktionsmuligheder.

Enkelte pensionskasser forseger at agere som "Granne investorer" ved at udnytte

deres aktieposter, ti1 at regulere produktionen i en mere miljovenlig retning.

Forbrugere påvirker i stigende grad virksomhedernes valg af teknologi ved at kobe

vare, der anses for at vaxe produceret på et mere miljovenligt grundlag. Detailhand-

len anvender ord som "grant" og "miljovenlig" i markedsforingen og profilerer sig

overfor kunderne ved at lsegge pres på producenterne for at foretage "miljorigtige"

teknologiske valg.

Her, som i mange andre tilfzelde er der stort behov for at kunne forstå hvilken

udvikling virksomhederne er i gang med og hvilke konsekvenser denne udvikling

har for miljoet, beskaeftigelses- og kvalifikationsbehovet mv. Der er dog ikke blot tale

om "passive" konsekvensanalyser af en given udvikling, men der er i stigende grad

behov for en planlaqning af konsekvenserne i form af valg af fx. miljopolitiske

styringsmidler ud fra såvel miljo- som erhvervspolitiske konsekvensanalyser.
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I offentlige forvaltninger, som Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Arbejdstilsy-

net, Arbejdsformidlingen, kommunerne og hos Told & Skat findes tilsvarende og

andre offentlige interesser i at falge udviklingen i virksomhedernes ekonomi og

teknologi. Der eksisterer således et behov for analytiske redskaber, der kan give de

eksterne interessenter en tilstr&kelig forståelse af sammenhzengen mellem virk-

somhedens rentabilitet, konkurrencebetingelser og produktionens teknologiske

udvikling.

1.3 Regnskabsanalyse som vazrkterj i realanalysen
Bilagets regnskabsanalyse af jernstoberibranchen, skal ses som et eksemplarisk forsag

på dels at frernlzegge nogle generelle erfaringer med dekonstruktion af årsregnskabet

og dels mere specifikt at afprove årsregnskabet, som informationsgrundlag for en

rentabilitetsanalyse. Rentabilitetsanalysens formål er at vise det okonomiske resultat

af forandringeme i stoberiemes konkurrencemiljo og de strategiske og operationelle

aktiviteter, der ivaerksaettes i branthens virksomheder. 1 den forstand kan analysen

af rentabilitetsudviklingen fx. indgå, som et vaesentligt grundlag for de virksomheds-

okonomiske konsekvensvurderinger, der b0r foretages i forbindelse med forskellige

former for regulering af produktionen eller produktionsbetingelserne.

Perspektiv

Dette bilag om jernstoberibranchen har som perspektiv

• at belyse årsregnskabet som et kildemateriale, herunder

• at fremlzegge alment forekommende forhindringer og overvejelser, som må

gores i forbindelse med anvendelse af dette kildemateriale,

• at rekonstruere udviklingen i jernstoberiernes rentabilitet, med fokus på

produktionsprotes-sen som kilde ti1 forrentning af den samlede investerede

kapital og virksomhedens egenkapital.

Bilagets sigte er således på ene side det metodeudviklende og diskuterende i forhold

til andre regnskabsanalyser på den anden side er det konkret og empirisk af provende

i forhold til jernst0beribranchen. Der er derfor ikke tale om en generel metodeudvik-

ling i den forstand, at de konkrete metode erfaringer, der her produceres vi1 kunne

anvendes ti1 at fremanalysere et daekkende billede af konkurrenceforholdene i alle

typer af brancher. De generelle erfaringer i det metodeudviklende arbejde består - i

hojere grad - af de diskussioner, der retter sig mod afgraensningen af analysefeltet.
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Det vi1 blive uddybet i det folgende.

Metodisk, arbejdes der med sammenhaengen mellem to traditioner, nemlig

regnskabsanalysen og de virksomhedsstrategiske analyser. Disse traditioner er

udviklet indenfor en erkendelseshorisont, der på linie med den ovrige erhvervsoko-

norniske tradition er domineret af ensket om at opnå en prof itmaximering. Men da

formålet med hervaerende analyse ikke er at frembringe det vidensmzessige grundlag

for den optimale kapitalanbringelse eller virksomhedsstrategi, har det nogle

konsekvenser for den måde regnskabsanalysens og de strategiske analysers metoder

anvendes på.

Det drejer sig i et vist omfang om at udvikle de relevante analytiske vaerktojer, men

da regnskabsanalysen og de strategiske analyser på det mermeste har karakter af at

vzere en omfattende listning af forskellige werktojer, retter opgaven sig hovedsagelig

mod fremsiillingen af de sammenhzenge, der begrunder de konkrete valg af vzerktoj.

Disse sammenhaznge optraeder i arbejdsfeltet mellem problem og empiri. Altså når

problemet eller sporgsmålet soges besvaret ud fra den foreliggende empiri. Det kan

fx. vaere diskussioner af hvilke nogletal - blandt de mange der er udviklet indenfor

regnskabsanalysen -, der mest prcecist viser rentabiliteten i jernstoberibranchen, som

funktion af produktionsprocessens udvikling. De metodiske pointer ligger altså ikke

i selve nogletallets sanunens&ning, men i de overvejelser, der beg-runder dets

anvendelse i analysen.

Michael Porter har beskrevet et omfattende batteri af konkurrencevariable, der er be-

stemmende for konkurrencemiljoet i en branche’. Det taler på den ene side for

Porters metodik, at de saerlige okonomisk/stoflige betingelser hvorunder de enkelte

konkurrencevariable vii vsere dominerende, ikke er SE@ generaliseret. På den anden

side giver de manglende forklaringer af sammenhaengen mellem de okono-

misk/stoflige strukturer i en branche og de dominerende konkurrenceformer

mulighed for at finde belaeg for hvad som helst i Porters arbejde. Hans analytiske

modeller fremtraeder i den forstand som vaerende meget generelle og samtidig

teorilwe, idet der ikke er gjort rede for, i hvilke sammenhaenge modellemes konkur-

rencevariable kornmer ti1 udtryk.

Analysen af sådanne sarnmenhaenge mellem de strukturelle forhold i jernsto-

1. "Competetive Strategy" kap.l:"Structural analysis of industries"
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beribranchen og de eksisterende konkurrenceformer, udgor derfor det metodiske

sigte i relation til etablering af strategisk sande konstruktioner, som grundlag for en

mere offensiv miljoregulering. Mulighederne for at bruge erfaringerne fra dette bilag

i en anden sammenhaeng aflxenger naturligvis af om problemstilling og case i ovrigt

har relevans. 1 denne sammenhaeng indeholder jernstoberibranchen nogle saxlige

analytiske muligheder, idet produktionsprocessens teknologiske udvikling på

markant vis dominerer konkurrencebetingelseme indenfor branthen. Dette giver en

mindre kompliceret adgang til, at opbygge erfaringer om sammenhcengen mellem

konkurrenceforhold og teknologisk udvikling. Det er derfor mit håb, at de mange

konkrete metodiske overvejelser, kan anskueliggore kapitel 3's mere metametodiske

anvisninger.

2. Przesentation af jernst0beribranchen
Der er ca. 26 jernstoberier i Danmark, spredt udover hele landet. Jernstoberierne er

en rigtig gammel industri, hvor mange af de nuvaxende støberier er etableret for

mere end hundrede år siden. De er ofte blevet etableret som lokale leverandorer ti1

kobstadens eller egnens maskinfabrik. Det lokale perspektiv er dog forlaengst aflost

af en såvel national som stigende international orientering, både hvad angår ejerskab

og markedsstrategi.

2.1 Afgraensning af Jernstaberibranchen
Brancheafgrzensning er et traditionelt og komplekst problem i de fleste industriana-

lyser. Brancheafgraensningen skal b1.a. forsege at svare på sporgsmål som: Hvilke

virksomheder skal inddrages ?, Hvomår konkurrer virksomhederne med hinanden

?, Er virksomhederne i samme branche blot fordi de konkurrere på det samme

marked? osv... Det svaere består i at skulle afgrcense netop de produktioner, der

kendetegnes ved netop deres felles unikke teknologiske karakteristika og som enten

direkte eller indirekte konkurrerer på et faelles marked.

Problemet består i praecist at kunne redegore for, hvornår der er tale om en egentlig

brancheafgrzensningen, en produktsubstitution eller en markedssegmentering.

Formuleret i dialektiske begreber er det et sporgsmål om, hvornår en branthes

10bende produktions- og produktudvikling går fra at kunne betegnes som en

markedssegmentering eller når et så "markant niveau", at kvantiteten slå over i en
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kvalitativ forskel og der derfor ikke lzengere er tale om en markedssegmentering,

men forskellige brancher. Derudover findes et rent empirisk problem med at tilveje-

bringe informationer på et tilstr&keligt detaljeret niveau ti1 kunne foretage denne

kategorisering.

I forbindelse med jernstoberierne er det, som i mange andre tilfzelde ikke de formelle

definitoriske diskussioner i forhold til hvilke produktioner, der indgår i en given

branche, der giver den vzesentligste ledetråd til brancheafgrznsningen. 1 stedet giver

sammenstillingen af de konkrete produktionsforhold med formålet med analysen,

i sig selv den mest enkle og operationelle afgrzensning. 1 og med bilaget Legger

vzegten på metodiske problemstillinger i forhold til årsregnskabet som sådan, er der

derfor ikke grundlag for meget praxise afgraensninger, som en mere kontroversiel

problemformulering ville kunne bidrage med.

I det folgende struktureres brancheafgraensningen ud fra de ovennazvnte metodiske

problemer, og vil derfor fokusere på folgende sporgsmål:

• Hvor går graensen mellem den produktionsteknologiske afgraensning af

branthen og den produktionsteknologiske differentiering indenfor branthen ?

• Hvordan defineres markedet og hvordan skelnes der her mellem brancheaf-

graensning og markedsdifferentiering ?

• Hvordan tilvejebringes empirien ?

2.2 Brancheafgraensning og produktionsteknologisk differentiering.
Jernstoberierne er sammenlignet med mange andre brancher forholdsvis simple af

afgrzense ud fra et produktionsteknologisk perspektiv. Kombinationen af de centrale

processer, at smelte og formstobe emner af jern i sandforme, samt f orberedelsespro-

tesen med fremstilling af sandformene, er fzelles for alle jernstoberierne. Jernstoberi-

erne afgraenser sig således fra branthen af metalstoberier ved alene at stobe i jern,

hvor metalstoberierne stober i alle andre metaller. Jern-, stål- og metalvaerker horer

ligeledes til i en anden branche, idet vazrkerne stober de jernblokke, som jernstoberi-

erne b1.a. anvender som råvare i deres processer. Ornend vaerkerne således også kan

siges at smelte og stobe i jern er der tale om ganske andre stobeprocesser. For

jernstoberiernes vedkommende er netop formfremstillingen en teknisk kompliceret

protes, hvor formens udforutning på afgorende vis bestemmer stobegodsets brugs-

vaerdi. For jemvaerkernes vedkommende er der ikke tale om en egentlig formgivning
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af de jernblokke jernet saelges i. Det afgorende for brugsvzerdien af jernblokkene er

de kvaliteter og legeringer, der er skabt i stobeprocessen.

Sandregenerering

Sand

For;rlng

Kerneisætning

Sværtning

Støbning

Udslagning

Rensning

T
Efterbehandling

Modelfremstilling

-kernefremstilling

Smeltning

Figur 1: Produktionsprocessen i et jernstaberi

Den produktionsteknologiske differentieringen indenfor branthen finder sted

indenfor de viste processer ved en variation af storrelsen og kompleksiteten i de

enmer, der teknisk og okonomisk kan produceres på de enkelte anlzeg.

Branthen spaender på den ene side meget vidt mht. mekanisering og automatisering

af de forskellige processer på den anden side benytter de centrale dele af branthen

sig af samme maskiner. Det gzelder iszer for de små stoberier, der via en markeds-

mzessig niche tilsyneladende ikke har vaxet underlagt samme krav ti1 udviklingen

i produktivitet, hvorfor de stadig kan producere i meget manuelle processer. Neden-

stående oversigt, er hovedsageligt lavet på baggrund af publikationen "Medlemsliste

og produktionsoversigt" udgivet af Danske Stoberiers Brancheforening. Publikatio-

nen praesenterer de enkelte stoberiers produktionsfaciliteter, i form af en detaljeret

gennemgang af deres produktionsudstyrs fabrikat og kapacitet. Dette er ret unikt for

en brancheforening. For stoberieme er det derimod en naturlig falge af, at netop pro-
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duktionsprocessen er den vazsentligste salgsparameter.
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2.3 Brancheafgrzensning og produktet jernstøbegods
Langt hovedparten af alt stobegods produceres som ordreproduktion efter detaljeret

specifikation fra aftager. Man kan derfor kun i begrarnset omfang tale produktudvik-

ling i traditionel forstand. Produktet er så at sige produktionsprocessen, nemlig at

kunne producere et emne, der lever op til specifikationen mht. såvel de geometriske

data, brudstyrke, sejhed, hårdhed, varmebestandighed, korrosionsbestandighed,

overflade mv. samt ti1 den rette pris og under de aftalte leveringsterminer. Det er

direkte på produktionsprocessen, at stoberierne konkurrerer. Segmenteringen af

markedet er således i meget hoj grad et sporgsmål om forskellige udforrnninger af

produktionsprocessen, om hvor store og komplekse emner stoberiet kan maskinfor-

me (- underforstået fremstille med lave omkostninger).

2.4 Brancheafgrcensning og substitutioner
Jemstoberierne deler et ude fra set svaart definerligt marked med fx. metalstoberierne

dele af plastindustrien samt svejse- og presseproduktioner. De forskellige branchers

gensidige substitution af hinandens produkter giver sig dog primazrt tilkende i et

laangeresigtet perspektiv, end der tages op i denne sammenhzeng. Der er over de

sidste 100 år sket en vaesentlig substitution af jernstobegods, men set i et kortere

perspektiv vinder jernstobegodset pt. markedsandele indenfor områder med store

krav til brudstyrke. Dette er b1.a. et resultatet af bedre styring af smelteprocessen og

sammens&ningen af legeringerne. Man kan dog i praksis tale om et for storste delen

afgrcenset marked for jernstobegods og dermed om en branche af jernstoberier, der

er baseret på en karakteristik af såvel produktionen som produktet.

2.5 Brancheafgraensning og kilder

Ved opsporing og afgraensningen af hvilke virksomheder, der medgår i jernsto-

beribranchen er der taget udgangspunkt i de virksomheder, der er apfort i Kompass

Danmark 1989 eller "Hvem lever hvad?" fra KRAK. Det er folgende:

Officielle navn Navn i bilaget

Bim.Vald A/S Birn
Borup Jernstaberi ApS Borup
Dania Jernstøberiet A/S Dania
De Forende Jernstøberier A/S DFJ
FE staberiet,Herning A/S FE
G.H.Støberierne af 1986 A/S GH Holbæk
Gørlev Jernstøberi A/S Gørlev
Holstebro Jernstøberi Holstebro
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Kerteminde Jernstaberi A/S Kerteminde
Kongeaa, Jernstaberiet A/S Kongeaa
Midtfyns Jernstaberi A/S Midtfyn
Morsa,(Christensen og &, Aktieselskabet N.A) Mors0
Nyborg Jern ALS Nyborg
Naastved Jernstaberi ALS Nasstved
Randers Jernstaberi ALS Randers
Rosenkilde Stcrberi ApS Rosenkilde
Sabroe Staberi Sabroe
Skagen Jern- & Metalstaberi A B Skagen
Skalform, Dansk A/S Skalform
Slagelse Jernstaberi ApS Slagelse
Sundby Thy Jernstaberi Sundby Thy
Uldall AIS Uldall
Thrige Agro AIS Thrige
W u n d AIS Valund

I alt 25 Jernstoberier. Herudover findes jernstoberiet Alpha-Diesel i forbindelse med

vcerftet. Alpha-Diesel er medlem af Danske Stoberiers grancheforening.

Af disse jernstoberier har det vzeret muligt at skaffe regnskaber fra Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen for 21 ud af de 26 opgjorte stoberier. Årsagen til at enkelte stoberier

ikke er registrerede selskaber er enten, at de er en ikke-regnskabspligtig del af en

storre virksomhed, eller at der er tale om en mindre virksornhed, som ikke anvender

en ejerform, der er omfattet af årsregnskabslovgivningen. Det drejer sig om folgende

stoberier:

Sabroe St&eri er forst blevet et selvstaendigt A/S i 1989 udskilt fra Sabroe Koncernen,

i hvis regnskaber det har optrådt som en ikke regnskabspligtig division.

firige Agro A/S er i Kompass apgjort som vaxende producent af jernstobegods. Deres

primaxe produkt er landbrugsmaskiner, hvor stoberiet muligvis er en del af pro-

duktionsprocessen. Det er ikke fundet omtalt i andet kildemateriale.

Sundby Thy Jems&eri er ikke et selskab og er ikke regnskabspligtig.

Vhuzd A/S har som Thrige Agro kun jernstoberi i forbindelse med anden produktion

og opgores ikke selvstazndigt.

AZph.a-DieseZ fra Frederikshavn er den del af MAN-B&W. De fungerer primaart som

underleverandar.

I forhold ti1 at skulle dzekke hele branthens konkurrenceforhold har de manglende

regnskabsoplysninger selvfolgelig en vis betydning for praxisionen i analysen. Jeg

vi1 dog fremhzeve folgende argumenter for, at analysens kildegrundlag er rimeligt

daakkende for branthen:
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Set i fht. onwetningen dzekker de virksomheder, der har offentliggjort regnska-

ber, skonsmcessigt mindst 85 % af hele branthen.

Da brancheanalysen i hoj grad udfores ved at sammenligne fordelinger af nogletal

beregnet på de enkelte virksomheder fremfor på branchesummer, vi1 storrelsen

af de udelukkede virksomheder ilske spille ind. Mht fordelingernes reprazsentati-

vitet gzelder, at virksomheder med samme storrelse som Sundby Thy er dzekket

rimeligt ind. Derimod er Alpha-Diesel som producere de meget tunge godstyper

ikke dzkket ind i analysen. Det har imidlertid ikke videre betydning for de

forestående analyser.

2.6 Sammenfatning af brancheafgrzensningen

Der er et udprzeget sammenfald mellem det årsregnskabspligtige selskabs

rapportering og stoberiaktiviteten, idet selskaberne med enkelte udeladte undtagel-

ser er bygget op omkring stoberivirksomhed. Afgrasnsningen af branthen falder

derfor samrnen med en afgrzensning af selskaber/virksomheder.

Branthen kan i sm helhed analyseres ud fra årsregnskaberne. Henred kan strukturel-

le trask i branthen analyseres, der ellers vii vzere urnulige at påvise i traditionelle

branchestatistikkers surmnerede opgsxelser.

Branthen er både produktions- og produktteknologisk karakteristisk og homogen.

Dvs. at jemstoberierne i udgangspunktet konkurrerer på de samme markeder ud fra

de samme nationale produktionsbetingelser, hvorfor brancheinterne udviklingspara-

metre alt andet lige vi1 fremstå tydeligere.

Konklusionen er, at jernstoberibranchen er let at afgraense og derfor - alt andet lige -

rummer ideelle betingelser for at gore erfaringer med brugen af årsregnskaber, som

kilde for analyser af en produktions udviklingsbetingelser og muligheder.
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2.7 Oversigter over branthens nuvaerende2 struktur
Fordeling efter størrelse

4 2 1
2 5 0

2OO -

1OO™ -

Figur 2 Antallet af ansatte i jernstaberierne i 1998

Jernstoberibranchen kan opdeles i 4 grupper efter storrelse:

Bh-n:

Med 421 ansatte beskzeftiger Birn alene en 1/4 af branthens ansatte og udgor en

gruppe for sig.

De tre store:
Dania, Morso og Tasso: Har tilsammen ansat 680 i 1989. Sammen med Birn udgor

de 2/3 af branthen målt på antallet af ansatte.

Midtergruppen:
Herefter fmdes den store midtergruppe på 11 virksomheder fra ca. 2030 ansatte og

op ti1 70.

De små staberier
6 små stoberier, der ikke har haft over 30 ansatte på noget tidspunkt i lobet af

80'erne.

2.8 Jernstsberiernes vertikale tilknytning
Uleindustrien
Sabroe Koncernen:

2. Arbejdet med jernst0beriernes årsregnskaber blev afsluttet i 1991 og har derfor ikke
nyere regnskabstal end 1989.
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Sabroe Stoberi A/ S (Udskilt i 1989100 % ejet)

Jernstoberiet Dania A/S (Udskilt i 1987 40 % ejet)

Gorlev Jernstoberi A/S (Opkobt i 1990100 % ejet)

Klinge Koncernen:

Kerteminde Jernstoberi og maskinfabrik A/S (Aktiemajoritet i 1983)

De Forende Jernstoberier A/S (Kobt af privat ejer i 1987)

GH-Stoberiet i Holbaek

Nyborg Jernstoberi A/S (kobt fra Volund Koncernen i 89)

Gram Koncernen:

Jernstoberiet Kongeaa A/S

Landbrugsmaskiner
Thrige Agro:

Holstebro Jernstoberi A/S (Solgt fra i 1986 20 % ejet)

Konsumvarer
Morso Jernstoberi A/S (Pejse og Kokkentoj)

Rosenkilde Stoberi ApS (Nogler)

Uden fast vertikal tilknytning
Vald. Birns Jernstoberi A/S

Tasso Jernstoberi A/S

Branthen har vaaret igennem en raakke ejerskift, hvor 2 forskellige strategier indenfor

koleindustriens dominerende koncerner har haft afgorende betydning. Sabroe

koncernen har outsourcet stoberiaktiviteten og satset på sin primaxe aktivitet

indenfor koleindustrien. Dette har foregået over flere trin begyndende med en

divisionering efterfulgt af en overgang til selvstaendige aktieselskaber, der for Danias

vedkommende er delvist solgt ti1 L0nmodtagernes Dyrtidsfond. I1990 har Sabroe

Stoberi A/S dog opkobt det mindre stoberi Gorlev Jernstoberi A/S. Begge stoberier

er kendetegnet ved en specialisering i håndformet stobegods, hvorfor der forventes

et vist produktionsmoessigt samarbejde.

Klinge koncernen har haft noget nær den modsatte strategi. Klinge overtager i 83

aktiemajoriteten i Kerteminde jernstoberi, i 1986 bliver det f amilieejede DFJ overtaget

og ornlavet til A/S, i 89 overtages Nyborg Jernstoberi og endelig sammenlaagges al
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stoberiaktiviteten under navnet De Forenede Jernstoberier pr. l/S-90. Hermed skal

der skabes en koncentration indenfor stoberibranchen, der kan fors0ge at tage

konkurrenten op med den forende stoberikoncern, Birn.

3. Konvertering af regnskaberne
o

Årsregnskabsloven siger, at der skal udarbejdes et årsregnskab bestående af en

balante, resultatopgorelse, noter og en årsberetning. Årsregnskabsloven Stiller

desuden en lang razkke formkrav til, hvordan de forskellige dele af årsregnskabet

skal beregnes og opstilles. Ti1 trods for disse meget detaljerede krav kan man langt

fra sige, at selskabemes årsregnskaber urniddelbart er sammenlignelige. Derfor har

det vist sig nodvendigt at konvertere de foreliggende regnskaber til to standardisere-

de regnskabsmodeller, således at oplysningerne i disse modeller er direkte

sammenlignelige. Dette afsnit gennemgår den lange raekke af indledende - og

forholdsvis kedelige ! - undersagelser, som ligger til grund for konverteringen. Når

jeg alligevel har valgt at fremkegge dem skyldes det dels ensket om at dokumentere

grundlaget for beregningeme og dels, at der i konverteringen ligger nogle generelle

erfaringer mht. problemer vedr. sammenlignelighed og mulighederne for at

overvinde disse problemer. Endeligt er det jo frit for laaseren at springe til afsnittet

over såfremt du onsker at gå direkte til analyserne.

3.1 Støberiernes skemavalg
Det er generelt ikke den store informationslyst som pratger jernstoberiernes

regnskaber. Som oftest er regnskabet begrcenset ti1 årsregnskabslovens absolutte

minimumskrav - dvs:

• En årsberetning, der udover overskudsdisponeringen kun oplyser " ..at der ikke

siden regnskabsafslutningen er indtruffet begivenheder, som vzsentligt kan påvirke

selskabets okonorniske stilling."

• En halv side regnskabsprincipper, der dog ofte indeholder vaesentlige oplysninger

om forventede brugstid for anlazgsaktiver og lagervcerdianszettelsesprincipper.

• Samt i alt 5-6 sider til resultatopgorelse, balante og noter.

De 104 regnskaber som denne gennemgang primcert bygger på Stiller således ganske

store krav ti1 regnskabsbrugerens evne til at danne et billede af hvilke reale forhold,
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der har ligget til grund for de regnskabstal, der foreligger.

Der er i vidt - og desvaerre stadigt stigende - omfang gjort brug af årsregnskabslovens

muligheder for ikke at fremkomme med et sammenligneligt og indholdsfyldt

regnskab. 5 virksomheder har valgt at anvende de ekstra muligheder for at begraense

oplysningerne ti1 regnskabsbrugerne, der opstår ved anvendelsen af årsregnskabs-

lovens 9 25, hvori det hedder: "Når sazrlige konkurrencemcessige hensyn tilsiger det

kan.." mindre selskaber undlade at opgive orns&ning og produktionsomkostninger.

Årsregnskabsloven giver mulighed for at vaelge mellem to typer af resultatopgorel-

ser: det artsopdelte og det funktionsopdelte. Allerede ved resultatopgorelsens

skemavalg fremstår noget som fra brancheanalytikerens synsvinkel ligner "aftalt

spil" selskaberne i mellem; således har 10 selskaber besluttet sig for det artsopdelte

skema, mens de resterende 9 har valgt det funktionsopdelte skema. Altså så blandede

kort som overhovedet muligt.

3.2 Sammenlignlighedsproblemer.
San-unenligningsproblemerne kan erfaringsmcessigt opdeles i to kategorier:

1. Samrnenligninger fra år ti1 år. Fx:

- brud på regnskabsprincipper

- periodisering af indtaegter og udgifter

- inflation

2. Sammenligninger mellem virksomheder. Fx:

- forskellige regnskabsprincipper

- forskellige regnskabsopstillinger

- forskellige regnskabsår

De vaesentligste problemer i forbindelse med jernstoberierne har vist sig, at vedrore

sammenligningerne mellem virksomheder. Jeg vi1 derfor i det folgende diskuterer

forskellene i regnskabsprincipperne og i regnskabsårenes forskellige begyndelses

datoer, deres betydning og hvilke korrektioner, der er foretaget på den baggrund.

Herefter kan der fremstilles nogle konverterede regnskaber, med den storst mulige

sammenlignlighed.
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3.3 Forskellige regnskabsår
Udover de generelle sammenlignIighedsproblemer, der stammer fra, at års-

regnskabsloven tillader forskellige skemavalg, besvzerliggores den nojagtige sam-

menhgning af forskellige regnskabsår. Der gores således status den 31/12,30/4,31/5

og den 30/6. Eangt de fleste(12) falger dog kalenderåret. Derfor er det kalenderår,

hvor et regnskab påbegyndes anvendt som sanunenligningsåret. Dette giver

selvfolgelig sammenhgningsproblemer ved store svingninger mellem årene isax for

FE-Herning, Gorlev, Rosenkilde og Skalform, der anvender l / 7 som regnskabsårets

forste dag. Når der ikke er foretaget en ombrydning ti1 kalenderår skyldes det dels,

at tidsserieme herved bliver endnu kortere eller kraever flere regnskaber og derved

mere arbejde, dels at der ikke foretages så skarpe sammenIigninger på det enkelte år,

at der ikke kan tages de nodvendige forbehold.

Et andet problem vedrorende de forskellige datoer for regnskabsårets afslutning,

fremkommer ved opgorelsen af balancen. Der kan forekomme saesonudsving, der

påvirker balancen i forskellig retning, som der ikke på årsplan er et driftsmaessigt

belaeg for. Problemet er centralt da balaxen i de fleste nogletalsberegninger tages ti1

indtaegt for et gennemsnitligt eller for året normalt udlazg ti1 kapital/billede af

aktivernes vaerdi. Man kan forestille sig, at stoberierne, der er ordreproducerende

med en kort gennemlobstid i produktionen, vil vaxe påvirket af industriens sommer-

ferie og derfor har et lavere aktivitetsniveau omkring den 1/7. Dette vil indvirke i

negativ retning på opgorelsen af driftens omsaetningsaktiver, da der vi1 vaere faerre

vare i arbejde. 1 det omfang driftens on-tzzetningsaktiver finansieres af den kortfriste-

de gzeld(-trcek på kassekreditten) vil der fremkornme en lavere balancesum. 1

modscetning hertil vi1 balancen vzere upåvirket, såfremt omsztningsaktiverne

finansieres via trzek på de likvide midler, der ved lavere udlazg til oms&ningsaktiver

vi1 foroges tilsvarende.

Der kan muligvis tages hojde for sådanne szesonmzssige påvirkninger, ved at

indregne de likvide midler i driftskapitalen. Det er dog ikke praktiseret, idet de

likvide midler udover at finansiere omszetningsaktiverne også fungerer som

midlertidig konto i forbindelse med betaling fra kunder eller efter optagelse af

langfristede lån ti1 forskellige anlzegsinvesteringer.

I praksis er det desvaxre urnuligt, at efterspore de forskellige opgorelsestidspunkters

indflydelse på balanceposterne, idet variationerne mellem virksomhederne i wrigt
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er vzesentlig storre. Der er derfor ikke foretaget korrektioner i balanceposterne på

denne baggrund.

3.4 Forskellige regnskabsprincipper.
Gennemgangen af regnskabsprincipperne bygger dels på de oplysninger, som er

opgivet under "Regnskabsprincipper" i regnskaberne eller som kan laxes ud af noter

og andet materiale. 1 nedenstående principoversigt findes en samlet opgorelse over

de regnskabsprincipper, der vedrorer driften og skat. Skemaet angiver endvidere en

rcekke forskelle i posteringsvalg rnht. de "Ekstraordinzere poster". Der er derimod

ikke medtaget en oversigt over vzerdianszettelsesprincipper for de finansielle aktiver.

Dette skyldes for det forste at det kun er ganske få virksomheder der råder over

finansielle aktiver af en nzevnevaxdig storrelse og for det andet, at analysen primaert

er rettet mod de rentabillitetsmaessige og finansielle konsekvenser af konkurrenten,

som finder sted mellem jernstoberierne betragtet som producenter og leverandorer

af stobegods og ikke som investeringsforeninger.

Jeg vi1 i det folgende diskuterer hovedpunkterne i de forskelle som fremgår af

nedenstående principoversigt.

Regnskabsprincipper
Firmaer:

Kontinuitetsbrud
INDTÆGTSKRITERIUM:
- Fakturering
- Levering
EKSTRAORDINÆRE POSTER

- Tab på deb.
- Tab/gev. på salg af aktiver
- Aktiveret resewedelslager

- MiljBudgifter
AFSKRIVNINGSSATSER:
- Maskiner

- modekidstyr
- Elektriske smelteovne
- F.auto.støb.anl.eks.sandanl.
- F.auto.st@b.anl.sandanlazg

- BYgninger

- Lejede bygninger

- Driftsmidler
-FoU
VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP

- Anska.sum+opskriv-afskrivn.
- Straksafskrivningsgrz+nse
VAREBEHOLDNINGER

Dania FE G0rkN Kette- Midt- NY- Fan- ska- Slag- Uldal
minde fYn borg ders gen eke

antal Bim DFJ HOI- HOI- Kong MIX- Nast- RO- Skal- Tass0

ba?k e B eå SB ved senk. form

5 86 88 8 8 86

2 ja ia

1 Ja

nej nej alle alle akk. alle alle nogle alle alle alle nogle alle alle nej alle alle alle 1 år alle

8 ja ja ja ja ja ja ja ja

2 ja ja

1 ja

15 5-8

2

2

1

2

14 40

2

11 5-8

2

2 ja ja

0

10 5

3

20-50 25

5

5 5

3-5 (1)

15

40

10

5-10

25

5

1 ti-
is

20

3-10

10

25

10 3-10

20-40

3-5

10

25

13.5

13.5

6.25

20.5

7.67

5

25

5

10

20-32

5

5

5

10

5-10

5-0

40

8-12

16.6

4-8
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- rv:Kostpris el. dagspris hv.lav
- rv:Kostpris/ansk.pris
- rv:FIFO
BIDRAGSPRINCIPPET
- ALLE:direkte kostpris el. lav.
-VIA:slagspris-genn.dakningsgrad.
-VIA:Råvare+kalk.len+eft.behandl.

- VlA+FV:Direk.medgå.w+l0n+hj.mat.
SELVKOSTPRINCIP og andre
- ALLE: Kalkuleret kostpris
- FV:Solgte FVsalgspris
- FV:Salgspris-beregn.avance
- FV:Salgspris-30%
VAREDEBITORER
- opfert efter tab er afskr.
- hens&ti l tab på usikre deb.
SELSKABSSKAT/EVENTUALSKAT

- Mat.anl. aktiv
- ikke grunde og bygninger

- sambeskattet
LEASING
- Aktivering af leaset udstyr

11

5

2

1

1

1

10

1

1

2

1

3

3

14

1

4

0

ja ja

1a

ja

ja

ja

ja ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja ja

ja

ja Ja ja ja ja ja ja

Ja ja ja Ja ja

la 1a

ja ja ja ja ja ja ja ja la ia

ja

ja

ja ja ? 3 ja ja ja ja ja ja

ja ja

3.5 Anvendelsen af ekstraordinaxe poster.
De posteringer der er fundet under "ekstraordinaere poster" kan opdeles på falgende

to kategorier:

• Tilbagevendende eller regelmazssige indtcegter og udgifter, der ikke kun har

relation til det enkelte regnskabsårs drift. Fx:

-1ndtaagter vedr. andet regnskabsår
-Tab/gevinster på salg af anlazgsaktiver
-Tab på debitorer
-MiljBudgifter
-Produktudviklingstilskud

• Usaedvanlige begivenheder, der ikke kan forventes at optrzede jazvnligt. Fx:

-Brand
- Regnskabstekniske aandringer
- Flytteomkostninger

De "usaedvanlige begivenheder" er at betragte som forstyrrende elementer, der kun

har en interesse fordi de indvirker på den mzengde penge, som er tilrådighed. De

bliver derfor ikke indregnet i driftsanalysen.

For de "tilbagevendende ekstraordinzere poster" gazlder, at de vi1 virke misvisende

på sammenhgninger mellem de enkelte år og derfor ikke b0r indvirke på de agletal,
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der er viser udviklingen over de enkelte år. De vedrorer dog den almindelige drift

og må derfor forventes at vzere tilbagevendende, hvorfor de må indgå i det samlede

billede af stoberiets driftsindtjening. Isax hvis den historiske analyse skal kunne

fungere som et grundlag for fremstilling af en prognose for den fremtidige udvikling.

I figur 3 er vist en fordeling af de ekstraordinzere posters samlede påvirkning af det

primaxe driftsresultat for de anvendte regnskaber i perioden 1983-89. Udover de

viste 15 selskaber havde de 4 ovrige selskaber ingen ekstraordinaxe poster i

perioden. De fire forste virksomheder har også i absolutte tal de storste ekstraordi-

ncere poster. Ser man bort fra disse 4 virksomheder, der virkelig har vaxet udsat for

vzesentlige ekstraordinzere begivenheder3 med store okonomisk konsekvenser,

gzelder det for jernstoberibranchen at det primzere driftsresultat under normale

omstrendigheder vil blive påvirket med under +- 20 %. Det er trods alt en betydende

Ekstraordinære poster 1989—83
i % af primært driftsresultat

LED

S LDD "

il
X S D -

nrp ann.
LJ

KBr%ecniD.de ECoixgea M U t f y n FIS Randers Slcageo. TaBsa Slagelse
DFJ Noestvsd H o l s t s l n SfcaUorai Nyborg Carter Koni

Figur 3 De ekstraorditxere posters summerede påvirkning af summen af primazre driftsresultater
fra de anvendte regnskaber i perioden 1989-83. NB: De ekstraordincere poster er ikke indregnet i
det primaxe driftsresultat!

faktor, hvorfor de ekstraordinzere poster bor saettes i relation ti1 driften og betragtes

som driftrnzssige poster* i alle sammenligninger over flere år. Derimod kan de ikke

retvisende henfares til det enkelte års drift, men indgår som forudszetning eller

3. DFJ har haft en stor brandskade erstatning. Kongeaa har i 4 år haft konstant store
underskud med et negativt indtjeningsbidrag og har i 1989 solg-t stort ud af
maskinerne for at bedre resultatet.

4. De i figuren medtagne ekstraordinaere poster er korrigeret for regnskabstekniske
omlzqninger.
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konsekvens af det langsigtede projekt, at producere og saelge stobegods.

3.6Lagervzerdiansazttelsesprincipper
For at kunne vise virksomhedens omkostningsvariabilitet må varelagret vzerdianscet-

tes efter bidragsprincippet til det medgående stykomkostningsforbrug. Sådan lyder

teorien i hvertfaId. 1 det folgende vil jeg redegore for de praktiske implikationer ved

sammenligninger af resultatopgorelser og balancer mellem selskaber, der anvender

forskellige vaerdiansaettelsesprincipper indenfor jernstoberibranchen.

Dette indbefatter en opdeling af vzerdien af varelagret i vaerdien af råvarelagret

og i vaerdien af fcerdigvare(fv) og vare i arbejde(via).

3.7 Vzerdians&telse for råvare
Fordelingen på de forskellige vCerdians&telsesprincipper for råvarelagrerne ser

således ud:
Bim Dania DFJ FE Holbzek Garlev Holste- Kertem. Kongeaa Midtfyn

Kostpris el. dagspris hv.lav ja ja ja ja ja ja

Kostpris/ansk.pris ja

FIFO

Mors0 Nyborg Na%stved Randers Rosenk. Skagen Skalform Slagelse Tasso Uldall I alt

Kostpris el. dagspris hv.lav ja ja ja ja ja 11

Kostpris/ansk.pris ja ja ja ja 5

FIFO ja ja 2

Hensynet til forsigtighedskonventionen er tydeligvis dominerende for alle branthens

virksomheder. Sarn.menligningsproblemet er derfor hovedsageligt afhzengig af

fluktuationernes storrelse på råvarepriserne. Disse har vazret stabile i den undersogte

periode.

I forbindelse med en rentabilitetsanalyse får variationen i råvarelagervaerdi-

anszettelsen storst betydning for de nogletal, hvori driftskapitalen indgår, fx

afkastningsgraden, men i sazrdeleshed for nogletal der arbejder med driftens

omsaetningsaktiver. Råvarelagrernes andel af driftens omsaetningsaktiver (arbejd-

skapitalen) vi1 derfor illustrerer storrelsen af den maksimale fejlkoefficient.
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Fordeling af steberier
ph RV—lagerets del af arbejdskapitalen

Procent grupper

Figur 4 Fordelingen af st@berierne ud fra deres råvarelagers andel af arbejskapitalen afslmer to
grupper.

I den storste gruppe har 3/4 af stoberierne under 17 % af deres arbejdskapital

liggende på råvarelagret. Derudover har 4 stoberier 20-25 %.5 Der er tale om så små

andele, at variationerne i vzerdianscettelsesprincipperne for råvarelagret ikke får en

naevnevzerdig betydning for nogletallene.

3.8 Vzerdiansaettelsesprincipper for vare i arbejde og faerdigvare
De vzesentligste problemer med lagervaxdianszettelsen vedrorer faxdigvarelagre og

vare i arbejde, afhaangigt af hvor langt i produktionsprocessen, de er nået. Virksom-

hederne kan vcelge om de alene vil opgore lagrene efter de stykomkostninger, der er

medgået ti1 produktionen af lagret, eller om kapacitetsomkostningerne skal

medregnes. Der findes gode argumenter for begge principper, hvorfor der ikke er

tale om at et opgorelsesprincip udtrykker et mere informativt sigte end det andet.

For bidragsprincippet, hvor kun de medgående stykornkostninger indregnes, kan

fremfores, at det muliggorer beregningen af et dzekningsbidrag: Omszetning-

stykomkostninger(=-lager primo-årets forbrug+lager ultimo)

Indregnes kapacitetsomkostningerne i fzedigvarelagret, vi1 lagerforskydningerne

påvirke "d&ningsbidraget" med en kapacitetsomkostning, hvorfor det altså ikke kan

beregnes.

5. Mors0 har ikke opgivet lagertal.
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For selvkostprincippet, hvori kapacitetsomkostningerne medregnes kan fremfores,

at alle omkostninger bor kaedes sarnmen med de indtzegter de muliggorer. Da der til

fremstilling af varerne på fcerdigvarelagret er forbrugt kapacitet bor omkostningerne

hertil også henfares til faerdigvarelagret.

Det er et noget uklart billede som tegner sig af jernstoberiernes vcerdiansaettel-

sesprincipper for VIA og FV. 1 nedenstående oversigt er alle "principangivelser"

medtaget og forsegt kategoriseret som et bidrags- eller selvkostprincip. Udover at

vcere et kvalificeret gnet på hvilke "principper", der gemmer sig bag poster som fx

"salgspris - 30%" er det en fornemmelse af det samlede regnskabs struktur og infor-

mationsniveau, som er langt til grund for kategoriseringen.

Staber ier Dania FE G0G KW- Midt- NY- Rall- Ska- Sia- Uldall

SUM Bim DFJ Hol- Hol- Kon- Mor- Neast- Ro- Skal- Tasso

BIDRAGSPRINCIPPET

- ALLE:direkte kostpris el. lav. 1 ja
- VlA:slagspris-genn.dazkningsgrad. 1 j a

- VIA:Råvare+kalk.Irdn+eft.behandl. 1 ja

- VIA+FV:Direk.medgå.rv+l0n+hj.mat. 1° ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

SELVKOSTPRINCIP og andre

- ALLE: Kalkuleret kostpris 1 ja

- FV:Solgte FV:salgspris 1 ja

- FV:Salgspris-beregn.avance 2 j a ja

- FV:Salgspris-30% 1 ja

Som det ses, er bidragsprincippet langt det mest anvendte, hvilket er helt i

overensstemmelse med den almindeligt forekommende regnskabspraksis.6

Betydningen af de forskellige lagervaerdiansaettelsesprincipper fremkommer

tydeligst ved at vise lagerforskydningernes andel af oms&ningen. Herved kan vi

illustrere storrelsesordenen af den maksimale fejlmargin, som de indregnede kapaci-

tetsomkostningerne kan påfore regnskaberne i de selskaber, der anvender selv-

kostprincippet.

6. Se "Kompendium om regnskabspraksis" s.110.
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LEhdrirxer i FV—laererne i fht orn.saetnin.
lY383-89

UtdJtfyn
Daoin nsstvid Stagen

Maximum Gennemsnit

Figur 5: Lagerforskydningernes andel af den samlede oms&ning.

Der er tydeligvis tale om meget små lagerforskydninger i forhold ti1 omsaetningen

og jaevnf0rer vi med principoversigten, er der ingen indikationer af en sammenhzeng

mellem lageropg0relsesprincipper og lagrenes relative st0rrelse.

Da jernstøberierne generelt er pratget af at vaere ordreproducerende med forholdsvis

små ordre med en kort gennemI0bstid i produktionen er st0rrelsen af forskydninger-

ne i lageropg0relserne fra år ti1 år kun meget marginale set i fht nettoomsaetningen.

VIA+FV repraasenterer således mindre end 14 dages onwetning. Indregnede

kapacitetsomkostninger ved anvendelse af selvkostprincippet vi1 derfor ikke have

nogen nzevnevrerdig indflydelse på opg0relsen af et dEkningsbidrag.

3.9 De konverterede skemaer
De f0lgende konverterede skemaer er et praktisk kompromis mellem Onskerne om

sarnmenlignelighed og st0rst mulige anvendelse af bidragsmetoden, samt de

begrzensninger som regnskabspraksis i st0berierne har sat i form af forskellige

regnskabsprincipper og skemavalg.

Hovedprincippet i udfornmingen af skemaerne har vaxet, at der ikke har måttet

forekomme informationstab ved konverteringen. Det har derfor vaxet n0dvendigt

at fastholde opdelingen i det funktionsopdelte og det artsopdelte skema. Det

konverterede funktionsopdelte skema er dog opstillet med henblik på beregningen
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af dekningsbidrag. Det har i praksis vzeret muligt i alle regnskaberne at beregne

enten et darkningsbidrag efter fradrag af vareforbrug eller tilnaxmet vareforbrug

eller efter de samlede direkte produktionsomkostninger dvs. vareforbrug + 10n ti1

produktionen. Man kan i forhold til en idealmodel bemaarke at der ikke er taget

lejde for stykomkostninger i forbindelse med salg, administration og i saerdeleshed

distribution. Dette er naturligvis en fejlkilde. Det er imidlertid ikke muligt at

korrigere for dette problem, der ofte7 har sin kilde i virksomhedernes interne

0konomistyring, hvor der ikke foretages den rwdvendige registrering af de påg&-

dende stykomkostninger.

Systematikken i skemaernes lay-out er fglgende:

• Med småt: Oplysninger fra originalregnskaberne

• Med stort: Sarnmentzellingsposter

• Hvis posten både fungerer som sanunentcellingspost og som oplysning fra

originalregnskaberne står de med småt. (fx: Produktionens stykomkostninger)

• <indryk>: Markerer sammentcellingsniveauer. Ex: Produktionens stykomkostnin-

ger = (DIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER-10n ti1 produktionen)+(lBn

ti1 produktionen.)

Det funktionsopdelte konverterede skema
1 Nettoonxxetning
2 - DIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER-L0N TIL PRODUKTIONEN
3 DEKNINGSBIDRAG 1 (DBI)
4 - L0r-t ti1 produktionen
5 - Produktionens stykomkostninger (direkte produktionsomkostninger)
6 DEKNINGSBIDRAG II (inkl. lBn)(DBII)
7 - INDIREKTE PROD.OMKOSTNINGER(IPO)- AFSKRIVNINGER PROD.
8 PROD.INDTJENINGSBIDRAG(PB)
9 - Salgs- og distributionsomkostninger
10 - Administrationsomkostninger
11 - OVRIGE KONTANTE KAPACITETSOMKOSTNINGER

(Salgs- og Adm.omk-Afskrivninger+Afskrivninger prod.)
12 INDTJENINGSBIDRAG(IB)
13 - Af- og nedskrivninger i alt
14 PRIMZRT DRIFTSRESULTAT
15 + Sekundaxe indtqter
16 - sekundcere omkosininger
17 RESULTAT F0R FINANSIELLE POSTER

7. "Kompendium om regnskabspraksis" s.27
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18 + finansielle indtaegter
19 - Finansielle udgifter
20 ORDINERT DRIFTSRESULTAT
21 + Tilbagevendende ekstraordina3re poster
22 + Usct-dvanlige ekstraordinzere poster
23 RESULTAT F0R SKAT
24 -/ + Skat af årets resultat
25 ÅRETS RESULTAT

Kommentarer af de enkelte punkter:
2 og 3. Det er kun DFJ og Kerteminde, der både oplyser direkte produktionsom-

kosininger og lon til produktionen. De tilhorer begge Klinge-koncernen,

der i overensstemmelse med lovgivningen anvender ensartede regnskabs-

opstillinger for sine dattervirksomheder. 1 noterne oplyses lonnens

fordeling på arbejdere og funktionaxe samt kapacitetsomkostningernes

indhold af afskrivninger fordelt på IF’0 og Adm.omk. Da virksomhederne

heller ikke har vzesentlige lagere vil posten udtrykke en rimelig tilnaermelse

af det artsopdelte skemas "vareforbrug", hvormed det vil blive sammenstil-

let i analyserne.

5 og 6. Udover DFJ og Kerteminde oplyser Nyborg(også i Klingekoncernen fra 89)

samt Bim og deres datterselskab Tasso "Direkte produktionsomkostninger"

og mellemtotalen "D&ningsbidrag". Også Birn og Tasso anvender

ensartede opstillinger.

7 og 8. Gorlev oplyser "Produktionsomkostger" og specificerer afskrivningeme

på de enkelte funktionsområder. Herved kan posten "INDIREKTE

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER - AFSKRIVNINGER" beregnes,

hvorved det er muligt at fremkornme med mellemtotalen "PRODUKTIO-

NENS INDTJENINGSBIDRAG". Der knytter sig et generelt problem ti1

opdelingen af afskrivninger på produktionen og administrationen. Det kan

vaere svaert at foretage en korrekt fordeling på en fabriksbygning, der inde-

holder såvel produktion som administration. Det kan her vzere tilfceldigt,

hvilken fordelingsnogle der anvendes i virksomhedernes regnskaber.

Generelt opgores de materielle anlaegaktiver på tre områder "Grunde og

bygninger", "Tekniske anlazg og maskiner" og "Driftsmateriel og inventar".

De "Tekniske anlazg og maskiner" vedrorer i falge Gorlevs noter alene

produktionsomkostningerne, modsat "driftsmateriel og inventar, der
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vedrorer "Distribution" og "Administration". Afskrivninger på "Bygninger"

er fordelt på alle funktionsområder. En tilsvarende opdeling for maskiner

og driftsmateriel oplyses i Kertemindes og Nyborgs noter. Bygningerne er

alene apgjort, som en afskrivning vedrorende de "Indirekte produktions-

omkosininger". DFJ opgor alle afskrivninger under de indirekte produk-

tionsomkostninger. Afskrivningerne består dog for 88 %'s vedkommende

af afskrivninger på maskiner, der kan antages at vzere produktionsafskriv-

ninger. For Bim og Tasso's vedkommende er der ikke oplyst en fordeling

af afskrivningerne på funktionsområderne. Afskrivningerne er derfor

fordelt skonsmzessigt, således at afskrivninger på "Tekniske anlzeg og

maskiner" samt bygninger er fratrukket de indirekte produktionsomkost-

ninger mens "Andre driftsmidler" er modregnet i mellemtotalen "0VRIGE

KONTANTE KAPACITETSOMKOSTNINGER".

Det skal i ovrigt bemzerkes, at ingen af regnskaberne indeholder af-

skrivninger på beboelsesejendomme, som kunne forstyrre billedet af den

primaxe drift.

9 og 10 NB: Salgs- og administrationsomkostningerne indeholder afskrivninger.

Dette er en afvigelse fra logikken i skemaet, idet der ikke bor forekomme

afskrivningsbelob ovenfor INDTJENINGSBIDRAGET. Men da afskriv-

ningerne ikke er - og formodentlig ikke kan - udspecificeres på salg og

administration er det kun muligt af fremdrage de kontante

kapacitetsomkostninger som en sum af de to. Hvilket er gjort i punkt 11.

13 Her opgores selskabets samlede af- og nedskrivninger. 1 princippet burde

alle af- og nedskrivninger, der vedrorer den sekundzere drift udskilles fra

den primzere drift. Det er dog kun i få tilfcelde muligt i praksis. For Birns

vedkommende kunne det materielle ankegsaktiv "Beboelsesejendomme"

traekkes ud af de materielle anlcegsaktiver. Men da posten kun udgor under

2 % og da der ikke forekommer tilsvarende specifikation i de ovrige

regnskaber er denne korrektion undladt.

For en diskussion af andre regnskabstekniskeproblemer med afskrivninger

se under punktet "Sammenligningsproblemer" tidligere i dette kapitel.

15 og 16 De sekundcere poster omfatter indtqter og udgifter i forbindelse med den

sekundcere drift. Betegnelsen anvendes dog ikke i et eneste regnskab,
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hvorfor det til tider er lidt af en fortolkningssag, hvor de oplyste indtzegter

posteres. Fx om poster som "Andre driftsindtzegter" er en sekundaer post

eller en ekstraordinzer, når der ikke er tilknyttet en uddybende note. Birn

anvender fx. ikke ekstraordinzere poster i deres skema og man må derfor

antage, at tab og gevinster ved salg af materielle anlzegsaktiver bogfares

under posten "Andre driftsindtzegter". Herved blandes den sekundaere drift

af beboelsesejendomme sammen med den primvare drift, hvilket ger det

urnuligt, at foretage en praecis opgorelse af den ordinaere drift. Da beboelses

ejendommene kun er bogfort ti1 en vaerdi af 1,5 mio. kr., må et evt. drifts-

overskud formodes at vzere temmelig begrEnset. De ovrige stoberiers drift

af beboelsesejendomme viser meget begrzensede indtqter. Derfor vi1

"Andre driftsindtaegter" blive betragtet som en tilbagevendende eks-

traordincer post i tilfaelde som Birns.

Det artsopdelte konverterede skema
1 Nettoomsaetning
2 - Vareforbrug
3 DEKNINGSBIDRAG 1
4 - Lon ti1 produktionen
5 - PRODUKTIONENS STYKOMKOSTNINGER
6 DRKNINGSBIDRAG II (inkl. lon)
7 - INDIREKTE PROD.OMKOSTNINGER/ (Andre driftsomkostninger)
8 PROD.INDTJENINGSBIDRAG
9 - Salgs- og Administrationsomkostninger
10 - Personaleudgifter i alt.
11 - OVRIGE KONTANTE KAPACITETSOMKOSTNINGER
12 INDTJENINGSBIDRAG
Herfra svarer det artsopdelte ti1 det funktionsopdelte skema.

Kommentarer af de enkelte punkter:
1 Nettoomszetningen er for Dania renset for andre driftsindtagter, idet

beretningen angiver at posten anvendes ti1 gevinsterltab på afhzendede

anlaegsaktiver. Belobet indgår i det konverterede skema under Tilbageven-

dende ekstraordinazre poster. Leasingindtzegter fra udlejning af anlzegsakti-

ver til datterselskab er i Ncestved flyttet fra "Andre driftsindtzegter" ti1

finansielle indtaegter. De ti1 leasingarrangementet tilhorende materielle

anlaagsaktiver er omposteret som finansielt anlzegsaktiv.

Nedenstående findes regnskaber for Kerteminde Jernstoberi som et eksempel på det
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konverterede funktionsopdelte skema:

NettoomsEtning
- PRODUKTIONSOMK.-LØN
DÆKNINGSBIDRAG 1
- Løn ti1 produktion

- Produktionens stykomk.
DÆKNINGSBIDRAG inkl. løn
- Indirekte prod.omk.

+ Afskrivninger Prod.
PROD.INDTJENINGSBIDRAG

- Salgs- og distributionsomk.
- Administrationsomk.

- ØVRIGE KONTANTE KAPACITETSOMK.
INDTJENINGSBIDRAG
- Af- og nedskrivninger i alt
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT
+ Sekundwe indtazgter
- sekundere omkostninger
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
+ finansielle indtagter
- Finansielle udgifter
ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT
TiIbagevend.ekstraord.poster

Uszdvanlige ekstraord. poster
RESULTAT FØR SKAT

-/+ Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

1984
15153
-4989
10164
-4808
-9797
5356

-3624
-127
1859
-325

-1682
-1961

-102
-173
-275

1
0

-274
1065
-755

36
2524

2560
103

2663

1985
16974
-5734
11240
-5574

-11308
5666

-3377
-146
2435
-315

-1681
-1993

442
-149
293

0
-6

287
519

-701
105

0

105
28

133

1986
18862
-5809
13053
-7288

-13097
5765

-5303
-637
1099

-1001
-2079
-3073
-1974

-644
-2618

0
-8

-2626
674

-1405
-3357
-160

-3517

-103
-3620

1987
23901
-7867
16034
-8194

-16061
7840

-6349
-1093
2584
-784

-2216
-2980

-396
-1113
-1509

0
-22

-1531
47

-1811
-3295
1069

-2226
2166

-60

1988
29909
-9725
20184
-9558

-19283
10626
-6756
-1152
5022
-417

-1801
-2191
2831

-1113
1652

17

1669
112

-1778
4

10
3533
3546

370
3916

1989
38100

-12500
25500

-12439
-25000
13100
-9255
-1360
5205
-466

-1845
-2280
2925

-1391
1534

1534
738

-1565
707

707
-481
226

AKTIVER:
- Maskiner

Anlazgsaktiver drift i alt
Oms&ningsaktiver drift
Finansielle anlEgsaktiver
Finansielle oms&ningsaktiver
Likvide midler
BALANCESUM

1984 1985 1986 1987 1988 1989
677 753 11344 10443 10316 11180
3453 5698 14540 13582 13410 14188
5271 7813 6124 8426 13925 12627
6449 5083 4526 4786 372 370

0 0 0
1662 29 78 37 29 490
16835 18623 25268 26831 27736 27675

PASSIVER:
Egenkapital
Udskudt skat
Langfristet gseld
Oms&ningsga?ld

Kortfristet gsald
BALANCESUM
NOTER/BERETNING:
Privatforbrughdbytte
Hjemmemarked
Eksport
Investeringer i Maskiner
Investeringer i alt
Afskrivninger i Maskiner

7221
140

5258
750

4216
16835

11243
3910

316
427

75

6613
281

4331
1774
7398

18623

13001
3973

168
174
92

3026
178

12389
3701
9675

25268

14323
4539

11174
11265

583

2749
229

13302
3989

10551
26831

17323
6578

138
156

1039

7233
292

9989
4258

10220
27734

18960
10949

971
1006
1098

7474
355

9555
4396

10290
27674

2112
2112
1306
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Afskrivninger i alt
Råvare+hjazlpemat.+emballage
VIA
Fssrdigvare
Arbejdere
Funktionærer
Antal ansatte
Personaleudgifter

36
g

45

173
770
109
470

37
10
47

149
881
113
502
42
11
53

644
572
675
371
42
14
62

1113
622

1308
295

51
12
63

11261

1179
589
882
178
58
11
69

12086

1391
541
733
233

68
12
80

15416

3.10 Årsregnskabdovens $25:

5 virksomheder har valgt at anvende årsregnskabslovens 5 25, hvori det hedder: "Når

szerlige konkurrencemaessige hensyn fzilsiger det kan.." mindre selskaber undlade at

opgive omsartning og produktionsomkostninger.

Anvendelsen af denne paragraf umuliggorer en analyse af driftens omszetnings-

udvikling, omkostningssammens&n.ing, og hermed dens variabilitet, kapacitetstil-

pasning og i flere tilfazlde dens likviditetsskabende evne. Regnskabsanalysen fratages

hermed sin mulighed for at opspore de regnskabmazssigt udtrykte forklaringer på

rentabilitetsudviklingen og antager derved prirnaert en deskriptiv karakter.

Det er på den baggrund besksemmende for jernstoberiernes forhold ti1 det

omgivende samfund, at hele 25 % af virksomhederne har valgt at anvende 5 25. FE-

Herning og Uldall har endog påbegyndt anvendelsen af denne paragraf i lobet er

perioden. Hvilket jo bestemt ikke indicerer en storre åbenhed. Jeg har provet at se om

der kan udledes specielle kendetegn ved de stoberier, der har valgt denne lukkede

informationspolitik. Her har der i de mindste vaxet et saxligt tydeligt trask, nemlig

at branthens to eneste virksomheder, der har tabt deres egenkapital er blandt de 5.

Dårlige regnskaber og dårlig drift trives åbenbart hånd i hånd med indelukkethed

og hemmelighedskraxnmeri!

De generelle analytiske konsekvenser af at anvende 5-25, er vaerst for de selskaber

der anvender det funktionsopdelte skema, idet de ved denne skemaform allerede

eksisterende problemer med at afskrivningerne ikke skal opfores separat i

resultatopgorelsen, forstazrkes. Såfremt der ikke i noterne oplyses om de i pro-

duktionsomkostningerne indregnede afskrivninger vi1 der ikke kunne beregnes et

indtjeningsbidrag, hvorved Cash-flowet bliver urnuligt at afdzekke. Dette vi1

formodemlig ofte vcere tilfzeldet, idet netop anvendelsen af $25 vi1 vcere begrundet

i et oriske om at umuliggore denne type af analyse. Oplysninger fra afskriv-

ningsskemaet i tilknytning ti1 de materielle anlaegsaktiver vi1 dog i flere tilfaelde
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kunne bruges ti1 at fremstille et rimeligt estimat for de afskrivninger produk-

tionsornkostningerne indeholder. Herved kan den oplyste bruttofortjeneste

korrigeres for afskrivninger.

Forudsaztningen for ovenstående korrektioner er dog at de i bruttofortjenesten

indregnede "Andre driftsindtcegter" ikke er af en sådan storrelse og karakter at de

bibringer et misvisende billede af den primaere drift. Dette er i de fleste tilfzelde så

godt som urnuligt at eftervise ud fra de foreliggende regnskabsoplysninger. 1

naxvzerende undersogelse spiller det dog kun en rolle i fht. Slagelse Jernstoberi. Jeg

har her valgt at foretage korrektionen, som om der ikke var tale om betydende andre

driftsindtaegter indregnet i bruttofortjenesten. Den usikkerhed der fremkommer

herved vi1 derfor blive fremhzevet som et modificerende moment i analysens

konklusion. Denne fremgangsmåde er i det konkrete tilfaalde foretrukket fremfor at

udelade Slagelse af analysen.

Ud over, at de erikelte selskaber kan kritiseres for lukkethed i fht. omgivelserne ved

at anvende 9-25, så er det naturligvis lige så kritisabelt er årsregnskabslovgivningen

overhovedet giver råderum for denne lukkethed. Sammenlignes dansk regnskabslov-

givning med fx. tilsvarende amerikansk lovgivning er det kendetegnet, at den

amerikanske lovgivning giver aktionaxe og andre eksterne interessenter langt bedre

muligheder for at kikke virksomhedeme i kortene. 1 og med samfundet har overladt

ti1 virksomhederne at forvalte såvel arbejdspladser som investorernes formuer

forekommer lovgivningens billigelse af dette hemrnelighedskrzemmeri både

gammeldags og provinsiel.

Selskaber som anvender §-25 og det funktionsopdelte skema
For Holstebro Jernstsberi betyder det, at der kun kan beregnes nogle ganske få

nogletal til belysning af selskabets rentabilitet. Da der samtidig kun findes

regnskabstal for 89 og for 11 måneder af det forste regnskabsår 1988, udgår Holstebro

af de fleste branchefordelinger. Fra selskabets beretning fremgår det, at der har vzeret

store problemer i forbindelse med en udflytning og der har flere gange vaaret

indskudt ekstra aktiekapital. Stoberiet befinder sig således efter udflytningen i en

meget ustabil periode, hvor det er urnuligt at anvende de historiske oplysninger som

regnskabet fremstiller ti1 at vurdere de fremtidige muligheder.

For Slagelse Jernstøberi Aps betyder anvendelsen af Q 25, at afskrivningerne i
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produktionen må estimeres ud fra noten "Afskrivninger på maskiner og inventar",

idet bygningerne er lejede. Produktionens indtjeningsgrad og hermed indtjenings-

graden skal således estimeres, med ovennaavnte usikkerhedsmomenter in mente.

Det skal i wrigt bem=rkes, at Slagelse er det eneste selskab, der i de 104 regnskaber,

som er gennemgået, har fået er negativ revisionspåtegnelse. Der gores he?

opmazrksom på, at der for dele af produktionsomkostningeme ikke findes tilstr&ke-

lig bilagsdokurnenation. Alt i alt9 giver regnskabspraksis i Slagelse indtryk af

temmelig behersket informationslyst. Det er derfor kun på udviklingen i kapitalren-

tabilitet og investeringsoplysningerne, at Slagelse kan bidrage ti1 brancheanalysen.

Selskaber som anvender 5-25 og det artsopdelte skema:
3 Selskaber med en artsopdelt skemaform har valgt at anvende Q 25.

For Kongeaa, der mht egenkapitalforrentningen i perioden er det dårligst korende

stoberi, betyder anvendelsen af § 25 at der ikke kan beregnes de tidligere omtalte

nogletal. Kongeaa's regnskab er i ovrigt som et af de få opstillet i en ren udgave af

bidragsmodellen. Dvs. at posten daekningsbidrag anvendes i stedet for bruttofortje-

neste og at den anvendte post kapacitetsomkostninger specificeres på b1.a. indirekte

produktionsomkostninger og indirekte lon. Herved isoleres omfanget af de

analytiske problemer ti1 de manglende tal for omscetning og vareforbruget.

For FE-Heming betyder anvendelsen af Q 25, at driften kun beskrives med 3 poster

i resultatopgorelsen, nemlig bruttofortjeneste, personaleomkostniger og afskrivnin-

ger. Hermed markerer FE-Herning den absolutte bundrekord, når det gcelder

informationsniveau. De tilhorende noter ger det ikke muligt at beregne hverken

daekningsbidrag eller kapacitetsomkostninger. Indtjeningsbidraget bliver således

resultatopgorelsens overste sammenlignelige udtryk.

FE-Herning har som naevnt tidligere aendret sin regnskabspolitik. Dette er i ovrigt

sket i forbindelse med et revisorskift. Den tidligere revisor har tydeligvis haft en

ganske anden opfattelse af årsregnskabets funktion. 1 de tidligere regnskaber er der

således udover de lovpligtige områder opstillet en detaljeret finansieringsanalyse.

8. Årsregnskab for Slagelse Jernstøberi ApS 1988/89 Side 10
9. Der forekommer fx. ikke en note på ekstra ordirwre udgifter som andrager mere

end 10 % af det primcere driftsresultat.
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På baggrund af de mere detaljerede oplysninger i regnskaberne 83-86 er der

fremstillet nogle estimater for omszetningen mv. i årene 87 og 88. Disse estimater er

dog ternmelig usikre, idet talmaterialet ikke giver en entydig tendens”.

For Uldall betyder det ligeledes en estimering af omxetningen mv. af 87 og 88, ud

fra de samme betingelser, som for FE-Herning.

Ekskurs: Den regnskabsmcessige behandling af milj0foranstaltninger.
Milj0foranstaItninger kan enfen betegnes som en investeringer på linie med andre
anlözgsinvesteringer. Dvs at de opfattes som en kualitativ side af den kapacitet, der
er wdvendig at tilvejebringe som forudsztning for produktionen. Heraf f0lger at
også mi@foranstaltninger betragtes som aktiv, der nedslides fisisk og Aonomisk
og med mellemrum skal fornys.
Et andet perspektiv, som fi fremfares fia Holstebro Jernsttiberi, er at betragte
miljc+foranstaltninger som en ekstraordinzr omkostning, der skal udgtfisf0res
fuldt ud samme år. I dette perspektiv opfattes mil#foranstaltningeme ikke som
et aktiv man har gl&e af fremover, men alene som en fomngelse af rentabiliteten
og likviditeten i det enkelte år.

3.11 Den edb-maessige behandling af de konverterede skemaer
Hermed har vi gennemfort konverteringen fra de foreliggende resultatopgorelser til

de sammenlignelige konverterede skemaer. De to skemaer, der er numrnereret ens,

kan herefter anvendes, med ovenstående forbehold, som materiale for selve analysen.

De konverterede skemaer og balancerne er i praksis langt ind i et regneark, med et

faneblad for hvert selskab. Dette faneblad indeholder desuden de relevante nogletal.

Herefter kan alle analyser og beregninger af nogletal, fordelinger, brancheopgorelser

mv. gennemfores på ixers fanebladene.

10. 1 fremstilhngen af estimaterne er der taget udgangspunkt i en rzekke forholdstal
mellem omsretningen og de avrige poster. Der er ikke foretaget en linax frem-
skrivning, men en vaegtning med udgangspunkt i produktionslen/ omsceining, idet
produktionslennen også opgeres for 87 og 88. Produkiionslannen udgjorde 32% af
omsaetningen i 84-86. Med 32% som udgangspunkt er omszetningen herefter
estimeret.



251

4. Branthens kapitalforrentning
Det er som regel svaxt, at etablere et overblik over en virksomheds- og i scerdeleshed

en hel branthes okonorniske udvikling. Der skal ofte foretages beregninger af mange

indikatorer og afproves forskellige teser om hvilke forhold, der i szerlig grad er be-

stemmende for branthens konkurrenceforhold og de nuvcerende okonomiske styrker

og svagheder. Der er således i regnskabslitteraturen anvist mange udmaxkede analy-

semetoder og fremgangsmåder ti1 detail-beregninger af udviklingen i rentabilitet,

finansiering, soliditet mv. Derimod mangler vi et redskab ti1 at skabe det forste

hurtige overblik, når et stort antal regnskaber skal sammenhgnes. Det forste overblik

belwver absolut ikke give det endegyldige billede af branthens okonomiske forhold,

men skal i hojere grad kunne bruges ti1 at saette fantasien i sving og udpege nogle

guidelines for meste del af analysen.

4.1 AG * EK -krydset som fokuseringsmodel.
For jernstoberiernes vedkommende vi1 alle branchetal, forstået som summen af

virksomhedernes tal ‘Ilide under", at Birn udgor en totalt dominerende indflydelse

på alle storrelser. 1 en branche med 20 stoberier reprzesenterer Birn mere omsaztning

end de 16 mindste tilsammen. Men det er på den anden side set netop et kendetegn

ved branthen, at produktionsvolumen er samlet på nogle få virksomheder. 2/3 af

produktionen foregår således på 4 stoberier, hvorfor vi med meget få regnskabsana-

lyser kan etablere en summarisk brachestatistik.

Det er dog primaert konkurrenten og de strukturelle forhold indenfor branthen som

skal underseges her. Derfor vi1 denne analyse ikke arbejde med gennemsnit eller

summerede tal for branthen, men i stedet koncentrerer sig om fordelinger af

virksomhederne i forhold ti1 alle de nogletal, der kan scette fokus på branthens

konkurrenceforhold og ekonomi.

Udgangspunktet er - hvad jeg har kaldt en fokuseringsmodel. Dvs en model der ikke

i sig selv forklarer udviklingen, men synliggorer nogle vcesentlige trzek ved bran-

chens kapitalforrentning.

Modellen opstiller Egenkapitalens Forrent ig( som funktion af AfkastningsGra-

den(AG).

EF begregnes som AG plus fremmedkapitalens finansielle loftestang. Sidstnazvnte er
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afhazngig af to forhold, dels af hvor meget bedre virksomheden er til at forrente

pengene selv, sammenlignet med den rente de er lånt til (AG-R) og dels hvor stor

gearingen af egenkapitalen er, altså hvor stor Gcelden er i fht. EgenKapitalen. Denne

relation kan udtrykkes som:

G
EF=AG+(AG-R) *

EK

“Hvor:
EK er EgenKapitalen, som er aplyst i regnskabet med evt. korrektioner
R er Rentefoden(Nettorente=(Finansielle indt.-finansielle udg.)/Ga?ld))
G er G-eld, som er oplyst i regnskabet med evt. korrektioner
Definitionen af nagletallene AG og EF findes i afsnit 5.3 Nagletalsdefinitioner

Afkastningsgraden, der altså svarer ti1 driftskapitalens forrentning er et udtryk for

stoberiets evne til at forrente den indskudte kapital, hvor EF er et udtryk for ejernes

forrentning af den kapital de har indskudt og akkumuleret. Når vi derfor skal have

et forste indtryk af hvordan det går i jernstoberibranchen må en kombination af de

to udtryk give det mest sigende billede. For det forste fordi afkastningsgraden ikke

kan stå alene, idet man sagtens kan forestille sig en faldende afkastningsgrad i

forbindelse med en faroget fremmedfinansiering, der giver et storre overskudsvo-

lumen i fht. en konstant EK og derfor en bedre forrentning af egenkapitalen. For det

andet fordi Egenkapitalens forrentning kun er interessant i forbindelse med

Afkastningsgraden, idet det ikke er kapitalejemes renteindtqter, der er ti1 under-

segelse, men rentabiliteten af stoberiernes produktion.

Egenkapitalens forrentning fremstår således som en funktion af afkastningsgraden

og rentemarginalen(AG-R) ganget med gaelds-egenkapitalforholdet(G/EK). Dette

forudwtter dog, at afkastningsgraden beregnes som overskuddet for rente i fht.

virksomhedens totalkapital, men når afkastningsgraden som her skal kunne bruges

som et udtryk for driftens afkast forudszetter det, at totalkapitalen og driftskapitalen

er identiske storrelser. Det er sjzeldent tilfaeldet, da virksomhederne ofte både råder

over finansielle aktiver, der er driften uvedkommende, samt aktiver der vedrorer den

sekundaere drift. For at fastholde en konsekvent anvendelse af nogletallet afkast-

ningsgrad, må modellen derfor udbygges med en inddragelse af driftskapitalens

andel af totalkapitalen, samt ideelt set også den sekundwe drift. Der er dog ikke

foretaget saerskilte beregninger af afkastet fra den sekundzere drift. Dette skyldes for

11. "Regnskabsanalyse og virksomhedsbedemmelse" s. 90
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det forste, at der ikke i regrrskaberne er tegn på, at det har en naevnevaerdig

betydning og for det andet, at informationsgrundlaget for at udskille det til den

sekundsere drift tilhorende kapitaludlzg ikke er tilstede. Ideelt set bor egenkapita-

lens forrentning dog analyseres ud fra folgende model:

DK DK? DK r , G
EF=AG* — +AG„* - + ( (AG* +AG * ) -R) * 4

TK - TK TK 2* TK )
12

Hvor:
AG er overskud fra den primzere drift/Kapital ud lzgget vedrarende den primzere drift(DK)
DK er Driftskapitalen, som vedrwer den primazre drift
TK er Totalkapitalen
AG, er Afkastningsgraden for den sekundaxe drift
DK, er den kapital, som vedrarer den sekundasre drift.

Formålet med ovenstående er altså at fremstille en model, hvoraf kilderne ti1

egenkapitalens forrentning kan aflzeses. DVS: som afkastningsgraderne for den

primcere og sekundaere aktivitet den relative storrelse af de tillrorende kapitalele-

menter(dvs afkastningsgraden's vaegt/betydning), samt den finansielle loftestang.

Da den sekundcere aktivitet i mervaxende analyse kun optraeder som en forstyrrende

parameter, må vi undersege og vurdere storrelsen af dens eventuelle indvirkning på

modellen før resultatet fortolkes.

4.2 Kapitalens og overskuddets fordeling på primaxe, sekundaere og finansielle
aktiviteter.
For jernstoberierne er der i praksis kun få regnskaber, hvori de sekundaere poster

spiller en betydende rolle for den samlede indtjening. Det drejer sig typisk om

mindre udlejningsejendomrne’3. Vi kan derfor som hovedregel se bort fra denne

12. Fra det konverterede regnskab beregnes udtrykket ud fra felgende poster:(P-
D/DK)*lOO*(DK/AKTIVER)+((PD/DK)*lOO*(DK/AKTIVER)-(FINANS.IND-
FINANS.UDG.)/(LANG+KORT GELD))*(LANG+KORT G&LD)/EK. 1
"regnearks-praksis" kan formIen dog reduceres betydeligt tiI nonsensudtryk-
ket:EF=RG+(RG-R)*(G/E). Hvor RG er "Resultat fer finansielle poster" divideret
med TotaIkapitaIen.

13. Fx: Birn,Tasso,Kertemirtde,Skagen og Rosenkilde
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faktor i analysen af tallene14. Nedenstående figur viser henholdsvis driftskapitalens

andel af totalkapitalen og de sekundaxe posters andel af det ordinzere resultat. For

langt hovedparten af stoberiernes vedkommende anvendes over 80 % af den samlede

kapital direkte som driftskapitalr5. For de ovrige stoberier vil fokuseringsmodellen,

udover at registrere aendringer i driftsrentabiliteten og den finansielle loftestangs-

effekt indfange aandringerne i forrentningen af de finansielle anlaegsaktiver.

DK/TK og SP/Overskud fplr renter
1984-88

HH

s SbUocm Nybore To™=, bUU^n BoUtebro Koo«e& FE
UacKiKerbtmlnddSka^ix EMBdera Ctatev DFJ Oldall I U U U

Driftskapitalandel SP's overskudsandel

Figur 6: DriftsKapitalens andel af TotalKapitalen samt de Sekundaxe Posters andel af overskuddet
far renter. Sum af regnskabstal for 84-88.

Og nu ti1 sagen !

Fokuseringsmodellen i fig.7 viser:

1. Rentabilitetsgraden: Dette begreb vil jeg fremover anvende som et samrnen-

fattende udtryk for Afkastningsgraden og Egenkapitalens forrentning. Jo naxmere

overste hojre hjorne jo hojere rentabilitetsgrad’(j.

14.
15.

16.

Undtagelser e
Birn og VE’-Nzestved, der står for den laveste andel er begge moderselskaber i
steberikoncerner, hvorfor en storre del af totalkapitalen er placeret i andre
steberier og maskinfabrikker. Dania, Morse og Slagelse har som de eneste betyde-
lige obligationsbeholdninger.
Rentabilitetsgraden er altså ikke et nogletal i traditionel forstand. Det kan nemlig
ikke beregnes kun illustreres. Derimod siger illustrerer rentabilitetsgraden nok så
meget om driftens rentabilitet og det kapitalgrundlag den er frembragt på. Denne
grafiske afbildning udmzerker sig i wrigt ved at kunne illustrere sterrelsen af den
negative leftestangseffekt. Det kan de fleste negletal ikke, idet de forudszetter at

(fortsmettes...)
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2. Finansielle ldtestang: Illustreres som den lodrette forskydning fra rentabilitets-

diagonalen. Er der tale om en positiv 10ftestangseffekt illustreres stcwrelsen af

denne med den lodrette afstand fra diagonalen og op. Er nettorenten starre end

Afkastningsgraden, illustreres den negative effekt heraf med den lodrette afstand

fra rentabilitetsdiagonaIlen og ned.

3. Finansielle risiko: Denne kan observeres som en udvikling, der mere eller mindre

retvinklet på rentabilitetsdiagonalen fremviser en faldende afkastningsgrad

samtidig med en stigende forrentning af egenkapitalen.

4. Finansieringsproblemer: Negativ Egenkapitalforrentning samtidig med positiv

afkastningsgrad. Nederste h.0jre hj0me.

Figur 7 Fokuseringsmodellen bruges til at få overblik og stille spwgsmål.

16. (...fortsat)
ncevneren er noget st0rre end nul. Går naevneren mod nul går rwgletallet mod
uendeligt. Går naevneren forbi nul, mister n0gletallet også sin brugbarhed. Fx: kan
den finansielle 10ftestang beregnes således:(res.før renter)/(res.efter renter). Jo
st0rre det negative resultat er efter renter, jo mindre er n0gletallet for den
finansielle 10ftestang.
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5.Haj ridko: Afkastningsgrad taet på nu1 samtidig med hej EK17

I figur 8 er st0berierne indtegnet efter deres rentabilitetsgrad i 1988-89.

Den uptrtrkne skrå Zinie - rentabilitetsdiagonalen - i figuren viser graensen mellem den

positive og den negative Iaftestangseffekt, nemlig EK=AG.

-lolbzEk~fJ-278) -5

Kongea-0,-300)

Figur 8: Afkastningsgraden(AG) og Egenkapitalens Forrentning(EF) i 1988-89 regnskaberne. Den
-risikofrie - effektive obligationsrente var til sammenligning 10 % i 1988.

Den stiplede linie viser en lineaere relation i den faktiske rentabilitetsgrad beregnet for

9 af branthens st0berier”. Der er altså i denne beregning set bort fra ca. halvdelen af

17. Risikoen er naturligvis ikke hoj såfremt den hoje forrentning af egenkapitalen,
fremkommer via overskud på de finansielle poster, fx. ved at der er placeret flere
penge i obligationer. Om der er tale om en finansielt overskud eller en hoj finansiel
gearing af driften, kan forst afgores ved en undersogelse af kapitalsam-
menscetningen. Fokusmodellen udpeger blot dette som et vaesentligt område for
analysen af den pågzeldende virksomhed.

18. Det er Tasso, Holstebro, Randers, Nyborg, Dania, UIdaIl, Gorlev, Rosenkilde,
Skagen.
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stoberieme, hvilket vi senere skal vende tilbage til. De 9 stoberier viser en spaandende

korrelation mht. deres finansielle loftestang. En regressionsanalyse viser, at R-roden

er så fin som 0,93, hvorfor det med rimelighed kan påstås, at det for en stor del af

branthen er afkastningsgrad, der er den centrale variabel i forklaringen af de

forskelle, der er i egenkapitalens forrentning. Det vi1 med andre ord sige at de for-

skellige egenkapitalforrentninger ikke fremkommer pga. forskelle i det finansielle

grundlag for produktionen, men fra den rentabilitet, hvormed der producereslg.

Dette er naturligvis ikke i sig selv overraskende. Det rigtigt spaendende er imidlertid

at vi ved at fremstille det kvantitative udtryk for denne relation i begrebet rentabili-

tetsgraden, både får kvantificeret det normale forhold mellem afkastningsgrad og

egenkapitalforrentning for en branche, samt fremhsevet de virksomheder, der har

szerlige finansielle forhold, der bor fokuseres på i de videre analyser. Branthen kan

på baggrund af 88-regnskaberne opdeles i folgende grupper:

De strerke:

Kendetegnet ved en positiv loftestang samtidig med en hoj afkastningsgrad: Birn,

Slagelse, FE

De risikobetonede:
Kendetegnet ved en meget hoj loftestang samtidig med en lav afkastningsgrad:

Kerteminde

De gennemsnitlige:
Loftestangseffekten og afkastningsgraden er begge positive: Midtfyn, Nyborg,

Dania, Uldall, Rosenkilde, Skagen, Skalform

De problemfyldte:
Negativ loftestang eller/og negativ afkastningsgrad: Kongeaa, GH-Holbzk, DFJ,

Tasso, Naztved, Holstebro, Randers og Morso.

Vi kan altså på baggrund af fokuseringsmodellen formulerer folgende teser for de

videre analyser af jernstoberierne:

1. For de 9 "finansielt-normale" stoberier, kan rentabiliteten forklares ud fra

driftsmoessige forhold.

2. For de ovrige stoberier er de finansielle risikoforhold på hver deres måde

afgorende for at forklare deres egenkapitalforrentning.

19. Det er for wrigt interessant, at der ikke blot er tale om lige store gzeldsandele og
renter, men at forskellene i renteniveau og g-eldsandel tilsyneladende ophaever
hinanden.
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For overskuelighedens skyld vil vi i det folgende afgraznse detailanalyseme til nogle

repmesentanter indenfor hver af de ovenstående grupper. For at kunne foretage

denne afgrcensning må vi irnidlertid forst fremstille nogle oversigter, der dels tager

hoje for modellens mangel på historik og dels går de forste skridt i forklaringen af

rentabilitetsudviklingen.

Fokuseringsmodellen er som nz-evnt tidligere ikke et tilstrzekkeligt grundlag for

endeligt at kunne udpege de okonomiske indikatorer, som belyser resultatet af

udviklingen i branthens konkurrencestrategier og teknologivalg. Modellen har

folgende begraansninger:

1. Den viser et "ojebliksbillede" og ikke en udviklingsretning. Selvom de fleste

regnskabsanalytikere er enige i at de historiske oplysninger, der findes i års-

regnskabet ikke kan bruges som det endelige prognostiseringsgrundlag vi1

nogletal for en kortere årrzekke afslorer om det enkelte år adskiller sig

bemaerkelsesvcerdigt.

2. Egenkapitalen er i flere tilfaelde en problematisk storrelse. Dens forrentning er ikke

nodvendigvis et strategisk mål i virkson-theden og derfor ikke egnet som nogletal

for rentabiliteten. Ex:

Grundantagelsen bag nogletallet egenkapitalens forretning er, at ejerne af

egenkapitalen anskuer egenkapitalen som en kapital/investering, hvortil der

stilles et afkastningskrav. Denne grundantagelse forekommer i folgende tilfzelde

at vaere uholdbar:

• 1 flere mindre virksomheder er ejerskabet af storre okonomisk betydning som

grundlaget for en lonindkomst, typisk som direktor, end som kilden ti1 et

kapitalafkast. Der er således ikke tegn på at aktieme omssettes og der udbetales

aldrig udbytte.

• 1 koncerner kan der vaere storre strategiske interesser i fx. at kontrollere

underleverancen af stobegods, end i at se den hertil investerede kapital forrente

sig omkring eller over den risikofrie rente.

Men selv hvor der reelt eksisterer et krav, om en egenkapitalforrentning vi1 der

varre problemer med nogletallet EF. Det harnger sammen med, hvorvidt den

egenkapital som opgores i balancen er et retvisende billede af storrelsen af den

kapital ejerne har indskudt eller ladet vaire med at traekke ud, ved tidligere

akkumulerede overskud. Dvs i hvilket omfang storrelsen af posten "egenkapital"

svarer ti1 den over tid investerede kapital. Alene fordi egenkapitalen er regn-

skabets residual er den "udsat" for al den usikkerhed, der knytter sig til regnskabs-
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analysens problemer med opgorelsesmetoder, realiteterne bag fx. skattemaessige

henszettelser, skift i regnskabsprincipper, op- og nedskrivninger af varelagre,

usikkerhed vedr.balancetidspunktets repraesentativitet for årets gennemsnitlige

kapitaludlaeg. mv. Det skal dog bemaerkes, at en rzekke af disse usikkerheder også

knytter sig til opgorelsen af driftskapitalen, der ligger ti1 grund for beregningen

af afkastningsgraden.

I de folgende afsnit skal vi så se om disse fejlkilder og begraensninger i anvendelsen

af balancens kapitalopgorelser får fokuseringsmodellen ti1 at ramme ved siden af,

eller om de teser og forstehåndsindtryk den giver, er et godt udgangspunkt for mere

detaljerede analyser.

4.3 Konklusion
Hvad har vi fået ud af at bruge fokuseringsmodellen ?

• Overblik over branthens rentabilitet - stcerke og svage virksomheder

• Grupperinger af branthens virksomheder efter rentabilitetsgraden

Fokuseringsmodellen har vist, at rentabiliteten sandsynligvis kan forklares ud fra

forskellige synsvinkler alt efter i hvilken gruppe stoberiet befinder sig. Vi må derfor

fremstille nogle brancheoversigter, der kan belyse branthens okonomiske forhold ud

fra de forskellige de synsvinkler. 1 det efterfolgende afsnit skal vi altså forsat se på

hele branthen i form af en rcekke fordelinger af forskellige nogletal. Havde

problemstillingen for analysen vzeret mere specifikt rettet mod den teknologiske

udvikling i branthen ville man typisk havde udvalgt nogle cases i grupperne.

5. Rentabilitetsudviklingen i jernstaberibranchen 1984-89
Da fokusmodellen som omtalt ikke fremstiller et udviklingsperspektiv er det, det

forste problem som skal underseges.

Rentabilitetsudviklingen i hele branche skal i dette afsnit belyses ud fra folgende

synsvinkler:

- Forklaring af afkastningsgrad vhj. af Duront-pyramidens belysning af omkost-

ningsstrukturerne og kapacitetstilpasningen.

- Forklaring af kapitalsammens&ningen for belysning af risikoforhold og

finansielle problemer.



260

5.1 Forklaring af afkastningsgrad i jernstøberibranchen

I falge DuPont?’ modellen afhzenger afkastningsgrad af udviklingen i overskuds-

graden og kapacitetstilpasningen.

AG=OG*DO

Hvor:
AG=AfkastningsGraden for den primzere drift
OG=OverskudsGraden(=primzert driftsresultat/oms&ningen)
DO=Driftskapitalens Oms&ningshastighed

Det forste sporgsmål som skal belyses er: 1 hvilket omfang kan afkastningsgraden

forklares ud fra udviklingen i overskudsgraden hhv. driftskapitalens omscetnings-

hastighed.

Hermed smettes der fokus på stoberiernes evne ti1 at:

- at styre omkostningerne i forhold ti1 omsaetningen

- at styre kapitaludlazgget i forhold til omsaetningen

Overskudsgraden som forklaring af AG Driftskapitalens omslag i fht. AG
1983-89 1983-89

Ovenstående to figurer belyser forklaringskraften af hhv. overskudsgraden og

driftskapitalens omslagshastighed. Det fremgår ikke overraskende at overskuds-

graden fremstår med den storste forklaringskraft i forhold ti1 variationen i afkast-

ningsgraden. Heri eksemplificeres blot det faktum, at on-tkostningerne er mere

variable i fht. omszetningen end kapitaludlzgget eller sagt på en anden måde, at det

20. Duront-pyrarniden er omtalt i de fleste laerebeger om regnskabsanalyse. Den
stammer fra den amerikanske kemikoncern Duront, der begyndte at anvende den i
20'erne. Se fx. (Schack 1989:35).
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tager laengere tid at tilpasse kapaciteten end stykornkostningeme. Den konkrete

eftervisning tjener dog det formal at dokumentere og dermed udpege omkostnings-

variabilitetens betydning for afkastningsgraden. Derimod beslyser de to figurer ikke

kapacitetstilpasningens betydning, idet variationen i afkastningsgraden skal forklares

ud fra omkostningstilpasningen, mens niveauet for afkastningsgraden vi1 forskydes

afhaxtgig af kapacitetstilpasningen. Belysningen af kapacitetstilpasningen fordrer

den historisk dimension i analysen, som vi nu vi1 inddrage.

Kapacitetstilpasning består enten af en afvikling af kapacitet ved en faldende

produktion eller af en etablering af kapacitet ved stigende produktion. 1 begge

tilfaelde er der tale om langsigtede beslutninger på et ofte usikkert grundlag. Ideelt

set bor der jo investeres for konjunkturen bliver opadgående, således at ind-

koringsvanskelighederne ved implementeringen af de nye produktionsanlaeg er

overstået når markedet topper. Herved kan der vindes både markedsandele, nye

kunder og en forbedret indtjening. På den anden side må overflodig kapacitet

afvikles for den bliver en trussel mod virksamhedens finansielle grundlag. Det som

vi altså skal se på mht. jernstoberieme er, hvordan har de vaeret i stand til at etablere

og afvikle produktionskapaciteten i forhold til den konjunkturelle udvikling.

Da jernstoberierne primcert er underleverandorer til industrien vi1 udviklingen i

industriens omsaetning kunne angive nogle grove trcek for konjunkturerne i

markedet for jernstobegods. Nedenstående figur for industriens udvikling i

slutningen af 80'erne viser således 3 konjunkturelle faser: ->86:vzekstperiode, 87-

89:stagnation, 89->:eksportorienteret vaekst.

Industriens omsaztning
6 Måneders l%bende gennemsnit

1986

I alt

1987

—t-

1988

— Eksport - O - Hjemmemar

1989

mmemarked

1 990

Figur 1l:lndustriens omszetningl9851990



262

Betragtes kapacitetsstyringen alene i et konjunkturelt perspektiv vil investeringer

foretaget i 83-84 give gode afkastmuligheder, hvorimod investeringer foretaget i 86-

87 vi1 kraeve stigende markedsandele i et traegt marked.

Investeringer i 88-89 vil opdele branthen i intjeningsstcerke og svage stoberier

afhamgig af, hvor eksportorienteret kundegruppen er sammensat. Det vedrorer såvel

den indirekte eksport, som den direkte eksport ti1 udenlandske kunder og danske

kunder i udlandet.

Vi skal i forste omgang se, hvordan de forskellige stoberiers omsaetning har udviklet

sig under de skiftende konjunkturer, herefter kan vi fremstille kapacitetsstyringen

og dens okonomiske konsekvenser.

160

Omszetningsindex
(251)

60 11 i 11 i i 11 11 11i i i 11 i i 11 11 11 i> i 11 i i 11 11 11 11 i 11 i i 11 11 u 11 i i 11 i 11 11 i t 11 I T I i i M 11 i i 11 i i 11

Rosenkilde Tasso Nyborg Nszstved MidtQn Skatorm Uldall KertemincI
FE Skagen Mors0 Garlev Birn Dania DFJ

Figur 12:lndexår 1984(Dania=87,DFJ=86). Indexet er fremstillet på baggrund af omsaztningen målt
i IBbende priser. Hvor året er i parentes er der foretaget estimeringer af omszetningen. Året er
regnskabsårets 1 .dag.
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5.2 OmsMningens udvikling
Så godt som hele branthen får andel i den hjemrnemarkedsskabte vaekst i 85-86, men
herefter deles branthen meget markant i de stoberier, der - formodemlig - har kunnet
udnytte veksten i eksporten og de der ikke har haft den rette eksportorienterede

Omsætningens fordeling
84-89

Figur 13: Fordeling af omsaatning på hjemmemarked og eksport

kundegruppe. Det er desvaerre kun få stoberier, der oplyser om den direkte eksport.

De få oplysninger der findes bekraefter u-nidlertid, at eksporten udgor en storre del

af omsaetningen i de stoberier, der har hoj vzekst i oms&n.ingen. (se Fig.13)

Det er i ovrigt bemaxkelsesvazrdigt at DFJ og Kerteminde har den storste vazkst i om-

saetningen. De er begge med i Klingekoncemen. Koncernrelationen ser således ud ti1

Investeringernes andel af omsztningen

<3H N/borg FE Dania Morsø Banders Konges Næstved DFJ
Skagen l-asso Garlev Midnyn Birn Rosenkilde Skalform Kerteminde “IdCAll

Figur 14: De samlede investeringer i forhold til den samlede omsaztning i perioden 1983-89
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at understotte internationaliseringen af produktionen. Sammenligner man

omsaetningsfremgangen med branthens store stoberi Birn har DFJ og Kerteminde

foroget deres onwetning 1/3 mere i fht. Bin-?. Den kraftige vzekst i onwetningen er

som det fremgår af figur 14 frernkomrnet ved en omfattende kapacitetsudvidelse.

Ser vi på investeringeme i relation til omsartningen finder vi, at de samme stoberier,

som har de store stigninger i omsamingen - jf. fig.12 - anvender storste delen af

omsartningen på investeringer. Her er altså tale om stoberier, der fremfor noget andet

satser på en foreget volumen. Sporgsmålet er, om det lykkedes for de pågzeldende

stoberier at investere sig ud af krisen eller den forogede volumen anlaegges for dyrt

i forhold til afkastet. Kerteminde, DFJ og Uldall er de tre stoberier, der mest entydigt

forfolger en volumenstrategi. 1 falge fokuseringsmodellen (fig.8) havde Uldall i 1988

en afkastningsgrad på godt 10 % og en lidt storre forrentning af egenkapitalen. Uldall

har således kunnet ekspandere uden at faroge den finansielle risiko. Derimod

befandt Kerteminde sig i det finansielle hojrisikoområde og DFJ havde et negativt

afkast og deraf store problemer med at finansiere fremmedkapitalen.

Lad os derfor se nzermere på hvilken rentabilitet de tre stoberier opnår.

Maskininvesteringer
Uldall
Kerteminde
DFJ
Afkastningsgraden
Uldall
Kerteminde
DFJ
Rentemarginalen
Uldall
Kerteminde

1986
3793

11174
9901

18.0
-12.6

1.8

16.4
-13.6

1987
1257

138
3298

7.3
-6.8
7.2

1.5
-12.9

1988
98

971
2487

8.5
6.0
0.5

1.6
-2.2

1989
299

2112
2755

15.1
5.6
4.4

8.7
1.4

DFJ -2.6 0.1 -6.7 -3.8

Som det ses af ovenstående tabel har de tre stoberier store investeringer i maskiner

i 1986. Uldall er i stand til at opnå et positivt afkast på investeringen og den stigende

omsaztning, hvorimod Kerteminde forst skal igennem en rationalisering for de får

afkast af investeringen. Såvel Kerteminde som DFJ har store problemer med at

21. 11986 svarede Kerteminde og DFJ's samlede omsaetrting tiI 22% af Birns i 1989
svarede den tiI 30%. Og det er ve1 at maxke samtidig med en kraftig wkst i Birn’ s
oms&ning.
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producere et tilstrcekkeligt stort afkast til, at fremmedkapitalen kommer ti1 at lofte

egenkapitalens forrentning. Af den stort set negative rentemarginal kan vi se, at DFJs

investeringer ikke kan lofte AG tilstraekkeligt i forhold til de finansielle udgifter. En

del af den positive tendens i Kertemindes rentemarginal skyldes, at Kerteminde i

1998 afhaxtdede et datterselskab og derved kunne tilbagebetale ca. 4.mill. på de

relativt hojt forrentede lån, der var optaget i forbindelse med maskininvesteringerne

i 1986.

I nedenstående figur 15, der viser daskningsgrader?, får vi yderligere bekrzeftet, at

Uldall opnår en forbedret dzekningsgrad via sine investeringer, mens udviklingen

i Kertemindes daekningsgrad bekraefter indtrykket af, at ekspansionen alene foregår

i volumen og der ikke opnås en yderligere effektivitet i forhold til materialeomkost-

ningerne.

St@berier fordelt efter daeknigsgrad

Denia DF.J Midlfyn Keneminde MOVS0 Rosenk i l&
Skalform N S S t V & UldCJll FE Skagen

Figur 15 Figuren viser de I I steberier, hvor daskningsgraden har kunnet beregnes. Prisfaldet på brasndsel
som begyndte i 85 og accelererede i foråret 86 slår igennem i steberibranche i form af hejere
daskningsbidrag i flere af staberierne i 86. Således har Skalform-85 (Regnskabsår:l/7-85-30/6-86) Nasstved-
86, Kerteminde-86, FE-86, Morse-86 og Rosenkilde- alle markante stigninger i daskningsgraden i forholdet
til året for. Flere af stoberierne har en signifikant hejere daskningsgrad alene i 86, hvilket tyder på at
konkurrenten får prisfaldet på brsendsel til at slå igennem i priserne på stebegodset og således fremkalder et
tilbagefald i daskningsgraderne året efter.

22. Dcekningsgraden beregsnes som D&ningsbidrag l / Oms&ningen * 100.
Da&ningsgraden viser hvad der er tilbage af oms&ningen når materialeudgifterne
er dzekket. Den markant heje d&ningsgrad i Rosenkilde er således et udtryk for at
materialeoms&nirtgen ikke er saxlig stor eller mao. at produktionen ikke er
automatiseret, men derimod meget lentung.
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5.3 Opsumering

Samlet for rentabilitetsudviklingen kan vi sige, at hvor det lykkedes for Uldall at

opnå et positivt afkast på en lånefinansiering af sm ekspansion, så ender den

lånefinansierede volumenstrategi for DFJ og Kerteminde i en renteklemme, hvor

selskaberne overlevelse fremover vi1 vzre meget følsom overfor fald i afkastnings-

graden.

Eksemplet med de tre støberier har haft til formål at illustrere, hvordan fokusmodel-

len kan bruges sammen med DuPontmodellens traditionelle mgletal for rentabilitet-

sudviklingen. Fokusmodellen indikerede at Kerteminde var lwjrisikabel, at DFJ

havde store problemer med driften og forrentningen af egenkapitalen, samt at

Uldalls forrentning var positiv. Indikatorerne optrådte som nogle teser i begyndel-

sen af analysen. De naermerere analyser af rentabilitetsudviklingen har givet en mere

detaljeret forklaring på indikatorer. Fokusmodellen har endvidere kunnet anvendes

hele vejen igennem analysen til at bevare overblikket, fx. når en virksomhed skiller

sig ud i en af rwgletalsberegningerne, så er fokusmodellen et godt udgangspunkt at

vende tilbage til og stille yderligere spcwgsmål fra.

5.4 N0gletalsdefinitioner

AG=Afkastningsgraden

Skal ideelt set vise driftens forrentning af den i driften indskudte kapital. Set i et

samfundsmazssigt perspektiv udtrykker AG støberiets evne til forDge den del af den

samfundsmazssige totalkapital, der laegges beslag på. Dette mål s0ges tilnaxmet med

f0lgende model:

Primaxt driftsresultat
AG--

Aktivsum-sekundare aktiver-finansielle aktiver

SekundEre aktiver er aktiver der vedrarrer den selcundsxe drift. Dette er for jemswberieme

typisk udlejning af boliger.

Som diskuteret i afsnittet om konvertering skal de tilbagevendende ekstraordinzxe poster

betragtes som en del af det primzre driftsresultat. 1 de tilfzelde, hvor AG er beregnet over

mere end det enkelte år, er det primzere driftsresultat derfor korrigeret for de tilbagevenden-

de ekstraordinaxe poster.
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EF=Egenkapitalens Forrentning

Skal ideelt set vise, hvorledes stiberiets ejere får forrentet hele deres indskudte kapital,

unset kilden ti1 denne forrentning.

Overskud efter renter

Egenkapitalen

EK’ s forrentning viser branchens/virksomhedens evne ti1 ved driften og ved de finansielle

dispositioner at forrente egenkapitalen. Er EK’ s forrentningsprocent stm-re end AG, viser

det således, et overskud ved anvendelsen af fremmedkapital.
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BILAG 3

Rationelle konstruktioner

"Fra en h@ere tikonomisk samfundsformations standpunkt vi1 enkelte individers private
ejendomsret ti1 jordkloden forekomme lige så absurd som en tilstand, hvor det ene
menneske kan vzre det andet menneskes private ejendom. Icke engang et helt samfind,
en nation, ja ikke engang alle samtidige samfund taget under ét ejer jordkloden. De er kun
dens besiddere, har brugsret ti1 den, og som gode familie@dre må de overlade den i forbed-
ret stand ti1 de efterfolgende generationer."

Karl Marx

Rationel konstruktion
- en rettethed mod den strategisk sande forandring
I kapitel 3's forslag til konkrete realanalyser anvendtes modellen dekonstruktion,

rekonstruktion og konstruktion. 1 dette bilag skal se naxmere på nogle forslag til

strategisk sande konstruktioner, altså konstruktioner, der påberåber sig at hvile på

fornuften, og som, hvis de saetter sig igennem vi1 optrzde som den sandhed eller

forståelseshorisont, som forandringsprocessen tager afsaet fra.

Udarbejdelse af konstruktioner er i sagens natur politisk, men ikke kun politisk. Som

omtalt i kapitel 3 er den rationelle konstruktion den forandringsproces, som

realanalysen skal befordre. Det er en konstruktion fordi den på den ene side er

pr-eget af de magtinteresser forfatteren tjener. Den strategisk sande konstruktion må

på den anden side basere sig på andet end rå magt og må derfor ligge indenfor

fornuften. Det vil sige, at vi kan bruge fornuften ti1 at afvise ufornuftige eller logisk

set mangelfulde konstruktioner, men vi kan ikke alene ud fra fornuften afgore, hvilke

af de fornuftige konstruktioner, der kan vzere sande.

Derfor vi1 dette bilags konstruktioner ofte optraede med en tone, der er kan

forekomme mere politisk end afhandlingens ovrige dele.
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1. En fzlles dagsorden
bilagets hovedtema er ekonomi. Det er et forsag på at skabe et mere politisk bidrag

ti1 udviklingen af en okonomisk teori og metode, der kan forbedre grundlaget for

diskussionen af en baeredygtig udvikling i vores omgang med naturen. Man kunne

kalde det for udviklingen af en rniljookonomi, men det giver fejlagtige associationer

i retning af en scerlig disciplin indenfor ekonomien, hvor sigtet i realiteten er at

diskutere fundamentet for den okonorniske teori og metode som sådan. Udgangs-

punktet er altså radikalt anderledes end miljoministeriets-, skatteministeriets- og en

raekke andre ministeriers forsag på at applicere den traditionelle neoklassiske

ekonomi på endnu et område - nemlig statens regulering af miljoet. Det er ikke et

bilag om miljoafgifter omend milj0afgifter diskuteres ganske noje. Det er nernlig ikke

en konstruktion, der onsker at bidrage til den traditionelle rollefordeling mellem de

gode helte i miljexninisteriet og de onde skurke i landbruget og i industrien, men det

er derimod en fremstilling af de samfundsmaessige relationer, der stadigt genskaber

den okonomiske basis for denne rollefordeling. Det er altså et opgor med den

centralistiske forestilling, at "ekonomien" er et redskab til at regulere den forurenen-

de adfaard ude i "samfundet". 1 modsaetning hertil vi1 der blive argumenteret for, at

det er den politisk bestemte planekonomi og markedsokonomien, der skal reguleres

på. Det er på ingen måde en kritik af miljoreguleringens aktorer, men en undersogel-

se og diskussion af den måde, hvorpå okonomien formidler, vort forhold til naturen.

For at triekke synspunktet lidt skarpere op, så skal ovrigheden - den institutio-

naliserede moral - ikke blande sig mere en hojst nodvendigt i om farnilien lader det

varme vand lobe, fyrer for gråspurvene og i det hele taget fråser med resurserne,

men derimod skal enhver af statens og markedets forhindringer, for dem der onsker

at spare på resurserne og som i det hele taget tager hensyn ti1 faellesskabet og de

fremtidige generationers naturgrundlag, fjernes. Jeg er altså i udgangspunktet dybt

skeptisk overfor enhver form for markedsmzessig og statslig "adfaerdsregulering" af

borgerne, men stotter omvendt enhver regulering af markedets- og statens adfwd,

der bidrager ti1 den enkeltes og faellesskabets muligheder for at praktisere en

baeredygtig udvikling.

I teorieme om ekonomiens funktion som forrnidler af forholdet mellem samfund og

natur spiller tre institutioner en ganske saerlig rolle nemlig markedet, staten og

virksomheden. Vi skal i det folgende se, hvorledes forskellige teorier fremstiller

denne okonomiformidling og herigennem skaber en magtfuld begrebsmaassig

ramme. Denne ramme virker i hoj grad strukturerende på dagsordenen for de pro-
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blernstillinger, der tages op i såvel den snzevre okonomisk-videnskabelige kreds som

i den politiske debat i det hele taget.

De okonomiske teorier er altså vcesentlige at beskaeftige sig med for så vidt som de

udvikler de begrebsmzessige forudsactninger, der anvendes ti1 saette den politiske

dagsorden med. Men teorier er mere end sprogets funktionelle begrebsliggorelse af

virkeligheden. De indeholder idealer for hvad der er god videnskab og hvad der er

uvidenskabeligt, de indeholder saxlige måder at forklare udviklingen på og de

indeholder nogle metodiske anvisninger, hvorefter nye problemer kan behandles.

Det er i dette teorilandskab af videnskabsidealer, forklaringstyper og metodologi, at

fremstillingen forseger at skabe en vis fremadskridende klarhed i formuleringen af

ekonomiens formidling af forholdet mellem samfund og natur.

1.1 Om den gode vilje
Det er helt traditionelt at indlede med en opremsning af de miljo- eller samfunds-

moessige problemer, som man onsker at behandle. Jeg vi1 dog nojes med at referere

ti1 to publikationer "Tal om natur og miljo" og Miljoministeriets nye rapportserie

"M.ilj&ndikatorer 1991". Heri gives en omfattende dokumentation for odelaeggelsen

af naturen og for mange af de kilder, der har bidraget til denne odelaeggelse. Fremfor

yderligere repetition foretraekker jeg hermed at henvise naturinteresserede laesere ti1

rapporterne og deres smukke illustration af forfaldet og forureningen i den ydre

natur. Rapporterne skal derimod have nogle ord med på vejen, fordi de udtrykker

statsadministrationens og folketingets gode vilje ti1 at oplyse befolkningen om det

milj0 og den natur, som de fleste mennesker udtrykker en bekymring for.

I "Tal for miljo og natur", der er produceret i et samarbejde mellem Miljostyrelsen,

Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Statistik, har vi den hidtil mest ambitinse

publicering af oplysninger, "som har betyduring fir be&mmelsen af mi@firho~dene i &g."

Det bor dog undre, at man med en så vidtrcekkende aplysningsintention ikke har

fundet plads til at beskrive hvad miljoet egentlig betyder for de mennesker, som

"naturen" er miljo for. Når naturodelzeggelserne og deres årsager i det moderne

industrisamfund opremses side for side i denne og for den sags skyld også flere

andre publikationer ser man alt for sjaeldent en behandling af naturodelaeggelsernes
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menneskelige betydning’ Det er trods alt en ikke uvaasentlig faktor, når vi skal

bedomme "miljoforholdene". Et eksempel kan måske klargore hvor jeg vil hen: 1 flere

san-tmenhamge påpeges, at et af de vzerste forureningsproblemer i dag er eutrofierin-

gen i havet. Dette "problem" igangsatte i 1987 en vandmilj&andlingsplan, hvorefter

samfundet brugte mange mia.Kr. på at mindske udledningerne af naeringssalte.

Eutrofieringen forer b1.a. til iltsvind og tildeles en stor del af skylden for, at fx. torske-

bestanden i Kattegat er reduceret til en fjerdedel af hvad den var for 20 år siden. (Tal

for milj0 og natur:s89). Men hvad så ? Hvor er problemet ? Der er stadigt torsk hos

fiskehandleren og i ovrigt kan vi spise svinekod eller laks, som er blevet meget

billigere efter, at man er gået over til at opdrzette dem. Den statistiske påvisning af

en dramatisk aendring i havet frernstilles isoleret og saettes ikke i relation til dens

menneskelige konsekvenser. Den appellerer alene til vores miljomoral. Jamen er det

overhovedet vaesentligt, at torskebestanden nu kun er en fjerdedel af hvad den var

? Der er jo blot tale om en anden balante i naturen. Sildebestanden er fx. fordoblet i

den tilsvarende periode. (se Sarnsted.). Er den mikrobiologiske tilstand på bunden

af Kattegat et vzerre "problem" end manglen på liv i jorden under fundamentet ti1 en

bornehave eller under en vej ?

For mig at se svigter miljostatisiikken sin målscetning om at fremlzegge de oplysnin-

ger "som har betydning for bedommelsen af miljoforholdene i dag". Der gives på

ingen måde et bedommelsesgrundlag ved at fremstille en detaljeret beskrivelse af

naturen2. Som om naturen kunne begrunde sig selv. Som om naturen sagde ti1 os, at

her går grcensen for vores aktiviteter. Jamen hvis vi hellere vii have en stor

landbrugsproduktion, der giver mulighed for at bytte svinekod over med japanske

biler og kobe vores torsk på Granland, så er der da intet i vejen ved, at naturen

tilpasser sig med andre og mindre frodige balancer på bunden af Kattegat. Eller er

der ? Miljostatistikken giver i hvert fald ikke et "bedommelsesgrundlag" for andre

end naturmoralister. Og til dem der tror, at de finder deres begrundelse i naturen, vil

jeg med Ole Thyssen sige:

1. Undtagelsen som bekrzefter denne regel er miljokatastroferne. De enkeltstående
begivenheder, som stormfloder, atomkraftulykker, giftudslip mv. falges så godt som altid
op med summariske rapporter om antallet af dode, syge og et eller andet million belob.

2. Det skal retfwdigvis naevnes, at "MiljeGmlikatorer 1991" har medtaget en figur over
"Stojbelastede bolige? og "Badevandskvalitet", der således optrceder som de eneste
kvantificerede humane konsekvenser af udviklingen i hhv. "Bymiljoet" og "Vandmiljoet".
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" Det er samfund, ikke natur, som er menneskers milj0. Det er samfundets indre konflikter,
som driver udviklingen fiem. Og &t er gennem samfundet at naturen kommer ti1 syne -
som ressourcer der slipper op, eller som et nyt behov for at "nyde naturen"."(Thys-
sen:1982:21)

Men når nu naturen derude ikke er vores miljO, i hvert fald ikke så tit i en direkte

forstand og det meste af tiden kun som forarbejdet natur, der er transporteret ind i

byen, hvorfor indeholder en milj0statistik så ikke en frernstilling af milj0ets

betydning for mennesket ? Mens torsken er så privilegeret, at blive gjort ti1 offer for

eutrofieringen, hvor er så statistikken af de "ofre" vi som mennesker har måtte lide

for forureningen af vores milj0 ? Der er gjort detaljeret og udmaerket rede for

sammenhaangen fra samfund til natur - samfundet handler og naturen er ofret - men

hvor er sammenhaengen fra natur til samfund - hvordan vender vores handlinger

tilbage til mennesket og samfundet ? Det er ve1 f0rst her, at naturen får en relevans,

der rcekker udover den enkeltes gode vilje på naturens vegne eller det individuelle

behov for at "nyde naturen".

Den manglende behandlingen af samfundets naturgrundlag, haenger måske sammen

med den måde som naturen indgår som milj0 på. 1 den samme publikation fremgår

det nemlig, at 80% af befolkningen nu bor i bymaessig bebyggelse. Naturen, som den

beskrives, som "klimaet, luften, vandet, arealet og plante og dyrelivet" er for os

byboer enten en kort fritidsforn0jelse3, en statistik, en bog eller en fjernsynsudsendel-

se med d0de hummere, der giver anledning ti1 et moralsk opst0d. Vi kan med egne

0jne konstatere en rzekke af problemerne derude i naturen, men helt aerligt, så er det

sgu svaert at se de store forandringer. Der er godt nok fcerre svaler om sommeren,

den mose man tidligere kendte er nu udtørret, men sådanne spredte iagttagelser

danner ikke af sig selv et helhedsbillede af naturen. Den store natur - himlen og havet

- svinger stadigt mellem blå og grå og åbenbarer kun sjaeldent sine biologiske

balancer for den umiddelbare iagttagelse. Vi får derfor langt bedre syn for sagen i

b0gernes og fjernsynets formidling, hvor naturstatistikken fremstiller et skjult og

skraxnmende billede af virkeligheden under den stabile overflade, vi selv oplever.

Der hviler på den baggrund et saxligt ansvar på de statslige institutioner, når de

påtager sig natur- og milj0oplysningens opgave. Denne opgave må indbefatte, at

mennesket indgår i naturbegrebet som et biologiske vcesen, hvis levevilkår på linie

3. Som et ex. nzevnes det at "Den "almindelige" dansker tilbringer omkring 30 timer årligt i
skovene fordelt på 11 be,wg. "(sl03)
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med alle andre biologiske vzesner er formet og maerket af dets miljo/ omgivelser.

Opgaven må også indbefatte en samlet statistisk fremstilling af den måde, hvorpå

samfundets produktion af levevilkår bestemmes af dets naturgrundlag. Mao, en

miljo- og naturstatistik må fremstille det talmateriale, som giver et bedommelses-

grundlag for at veje forandringerne i naturen, såvel den ydre som den indre i

mennesket, den må tillige fremstille resurseudnyttelsen, så vi kan bedomme vort

nuvaxende samfunds forhold til vore efterfolgere. Derfor må en miljo- og natursta-

tistik overskride de ressortmcessige opdelinger i den offentlige sektor og inddrage

vaesentlige områder som sundhedstatistik, resurcestatistik, produktionens

stofomscetning, mv. Derved kunne vi få en miljostatistik, der i hvert fald i sit sigte

belyste de samlede konsekvenser af samfundets naturudnyttelse og således

indreflekterede de forhold, den almindelige okonomiske statistik abstraherer fra.

Med denne formulering af forholdet mellem natur, milj0 og levevilkår, bliver det

klart, at miljoproblemer og levevilkårsproblemer ikke nodvendigvis reprzesenterer

modsatrettede interesser i konflikt med hinanden. Og selvom oplysningsviljen ikke

har frembragt det statistiske grundlag for at fremstille de to "problemers" samfunds-

mcessige og naturmaassige grundlag i en sammenfattet form, er der alligevel fra

mange sider formuleret en god vilje ti1 at lose dem. Og der kan vaare god grund ti1

at soge efter en losning, der omfatter dem begge. Dette krzever en zndring af den

måde vor produktion forvandler naturen til levevilkår, som både indregner miljoet

for de nulevende og resurserne til vore efterfolgere. En sådan zendring vil jeg betegne

som en baxedygtig udvikling. 1 det folgende vi1 ideerne i en sådan udvikling blive

diskuteret.

Om den gode vilje ti1 en baeredygtig udvikling.
Siden FN's Brundtland-kommission i 1987 skrev rapporten ‘Tor faelles fremtid" er

reguleringen af de kapitalistiske samfunds udviklingen igen kommet på den

internationale politiks dagsorden. De folgende år vi1 vise os om dette "igen" har

samme epokeskabende betydning som 1800-tallets "Kommunistiske manifest" eller

blot er endnu en ekspertrapport i raekken af virkningslose miljoopråb siden

Romklubbens "Grzenser for vaekst". Det er min fornemmelse, at Brundtlandrapporten

allerede har afstedkommet langt mere vidtraekkende forandringer end "Grcenser for

vzekst". Den har således skabt en udbredt politisk vilje til, i forste omgang at erkende

de velfzerds- og miljomaessige problemer ved den nuvaerende produktionsmåde, men

den har desvcerre i noget mindre omfang vaeret banebrydende for reelle maxkbare
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tiltag i forhold til problemerne. Der hersker tydeligvis en konflikt mellem den måde

ekonomien przesenterer sine "nodvendige" beslutninger og den måde hvorpå,

samfundets naturgrundlag optraeder som en "nodvendighed". Man kan populzrt

sige, at stanken fra dode hummere hurtigt overdoves af lugten fra penge. Men det

er for simpelt, at reducere problematikken til en konflikt mellem ekonomi og miljo.

Alene af den grund, at samfundet er langt mere komplekst end det abstrakte billede

ekonomien giver.

Det er således ikke selve baeredygtighedsbegrebet, der her soges przeciseret. Det vi1

nemlig under alle omstrendigheder forandres i udviklingsprocessen. Derimod rettes

fokus mod de samfundsskabte afhaengigheder, der låser udviklingen ind i saerlige

baner og mod de visioner, der tager sigte på af nedbryde disse afhaengigheder. Vi

skal i det folgende se på en raekke af de tilgange, der har forsegt at fremstille de

samfundsmoessige betingelser og mulighederne for at zndre disse.

Marxismens lasning
I mange år har den private ejendomsret ti1 produktionsmidlerne fremstået, som

marxismens bud på den vaesentligste samfundsmoessige barriere, der har skullet

afskaffes for frihedens og retfzerdighedens rige har kunnet indskrives. Siden den rad-

granne bevsegelses fremkomst har man desuden kunnet tilfoje miljoet ti1 de

problemer, der forst endeligt kunne loses med kapitalismens afskaffelse. Med andre

ord, kampen for et bedre miljo, en mere retfserdig fordeling af samfundets goder mv,

har vaaret knyttet til en ide og et håb om, at disse mål ville kunne opfyldes i et langt

hojere grad, såfremt en socialistisk og planokonomisk samfundsorden stod for

produktionen og fordelingen af goderne. Den forhåbning forekommer i dag fjernere

end nogen sinde.

Murens fald og udstillingen af de tidligere komandookonomiske samfunds natur- og

samfundsmoessige forfald har på sin egen modsaetningsfyldte vis understreget den

alvorlige krise i forhåbningerne ti1 en centralt fastlagt planekonomisk losning af

miljo- og velfaerdsproblemerne. Det socialistiske alternativ har ligget som det

positive, visiomere og idémcessige fundament bagved kritikken af kapitalismen og

det har kunnet legitimere den kritiske tilgang ved at henfore ti1 alternativets

forventede bedre samfundsmoessige vilkår for den brede del af befolkningen. Men

med den store samfundsomvAtende visions oplosning står den marxske kritik af

kapitalismen alene. Uden et samfundsmazssigt dzekkende alternativ bliver system-
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kritikken perspektivlos. Den ender op i en stadig repetition af problemernes frem-

medbestemte og lovrnzessige karakter, hvorved der ikke indenfor denne samfunds-

moessige ramme, kan opstilles grundliggende anvisninger på, hvordan problemerne

overvindes. Denne åbenbare krise for den marxistiske ta&kning kan forekomme

paradoksal, eftersom vi netop i de her år oplever en af det mest markante historiske

eftervisninger af Marx's storste ekonomiteoretiske bidrag, "den absolutte generelle

akkumulationslov", hvori det hedder, at kapitalitisk vaekst og arbejdsloshed vi1 gå

hånd i hånd. Marx's analyse af okonomiens grundliggende funktionsmåde er så

afgjort ikke blevet uaktuel set ud fra den kapitalistiske ekonomis udvikling. Men

klassekampens revolutionzere perspektiver, der przeger mange af hans tanker, havde

så afgjort et mere aktuelt historisk grundlag dengang de blev skrevet. ( Se i ovrigt

diskussionen i kapitel 1)

Men, hvorfor nu beskAtige sig med gamle Marx og den håblose socialisme når stort

set alle moderne ekonomer diskuterer markedsorienterede bud på en baeredygtig

udvikling. Det er forst og fremmest fordi der hos Marx ligger et moralsk grundlag

som på mange områder er overraskende faelles med de ideer, der er lanceret i de

sidste års rniljodiskussioner. 1 vor tids få gennemslagsstzerke, visionzere og moralske

bud på et globalt manifest som fx. "Vor fcelles fremtid" og i forhold ti1 en okonomisk

tankegang i sazrlig grad "Det fazlles bedstett genfinder vi en nodvendighed af at

inddrage "faellesskabet" som den eneste bceredygtige sociale ramrne for lcwingen af

de miljoproblemer, vi står overfor. Dette lokale og globale faellesskab af moralske

vzerdier byggende på vores faelles skcebne på jorden og i naturen betragtes igen som

en nodvendighed. Overfor fiellesskabets moral står de forfatningsmzessige rammer,

dvs de upersonlige, juridiske, og kontraktlige relationer mellem mennesker, der med

al tydelighed ikke har kunnet forhindre miljoproblemernes udvikling. De to

okologiske manifester er således forst og fremmest en kritik af den mangel på

fzellesskab og moral, der fremmes af den markedsokonomiske tcenkning og dennes

materielle og forfatningsmaessige implikationer.

1.2 Om hvad vi barr og hvad vi gnr’.
Men de smukke visioner mangler frernstillingen af et vaesentlig element, nemlig en

4. Med undertitlen "en okologisk ekonomi for fcellesskab og fremtid". Skrevet af verdensban-
kakonomen H.E.Daly og przesten J.B.Cobb,Jr.
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behandling af forholdet mellem hvad vi ger' og hvad vi bor. 1 "Det fzlles bedste"

påvises gennem mange og grundige diskussioner, hvorledes den herskende okono-

miske teoritradition overforer dens egoistiske og egennyttige menneskesyn fra

teoriernes verden til virkeligheden via de okonomiske politikker, der praktiseres på

teoriernes anvisninger. Daly kalder det meget rarnmende for en transformation af

private laster til offentlige dyder(s.241). Men det er som antydet ikke kun det

menneskelige fcellesskab, der lider under den neoklassiske ekonomis reduktioner:

"Ligesom den manglende anerkendelse af fillesskabet i den @konorniske teori har ført ti1
destruktion af det menneskelige @llesskab i den ekonomiske praksis, har også negligerin-
gen af den fisiske verden i den okonorniske teori f0rt ti1 dens degradering i @konornisk
praksis." (s.214)

Den ambitinse plan om at påvise den okonomiske tzwknings store fejl og ansvar for

såvel udviklingen i den 3. verden, som for det globale milj0 i sin helhed lykkedes i

en sådan grad, at forfatterne tilsyneladende5 forblsendes af teoriens magt over

udviklingen og derfor forbliver i laerebogernes verden. Alternativet ti1 den

nuvaerende udvikling nojes desvaxre med at rette sig mod revisioner af den

okonomiske teori og ikke mod den virkelige verdens handlinger. Kritikken af den

okonomiske teori forer således til et voluntaristiske standpunkt, hvor forandringen

af verden tilsyneladende er et sporgsmål om at azndre den okonomiske teori fra en

"akademisk disciplin ti1 tankning i faellesskabets tjeneste". Hvor enig man end må

vazre i kritikken af den okonomiske teori og i de moralske og politiske intentioner om

at skabe et "faellesskab af fzllesskaber", ja så mangler der stadig den sammenlxenge-

ne diskussion af hvordan vi kommer fra tax&n.ingen i fzellesskabets tjeneste ti1 den

praktiske forandring af verden. Den gode vilje er der så afgjort, men er det nok ?

5. Det kan eventuelt skyldes den danske udgaves forkortede gengivelse af strategidiskussio
nen.(s.34)

6. Under den lovende overskrift "Faellesskabsstrategier" praesenteres vi for et indlzeg i den
100 årige debat mellem frihandelsekonomer og protektionister. Daly er protektionisten,
der påviser Ritardos teori om de komparative konkurrencefordele ikke kan forklarer den
internationale handel i dag, fordi den bygger på en abstraktion fra kapitalens mobilitet
over gramserne. 1 stedet for at stole på frihandelen via de komparative fordele vii skabe
en gensidig okonomisk vsekst, foreslås som et af bogens få praktiske anvisninger på en
faellesskabsstrategi, at udenrigshandlen afbalanceres. Dette skulle gennemfores ved "at
begraense importen til nogenlunde det samme som den forventede eksport ved at udstede
importkvoter og bortauktionere dem til de konkurrerende importfirmaer." Her st&ker den
gode okonoms erfaringer fia verdensbankens behandlinger af gaeldsplagede

(fortsaettes...)
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Marx's revolutioncere vision om at ophceve den snsevre private berigelse og szette

faellesskabet i stedet, udgjorde et sådant sammenhsengene bud. Dels på de samfunds-

maessige dynamikker der ville skabe forandringens materielle årsager og dels på de

organisatoriske tiltag fra arbejderklassens side, der skulle effektuere forandringen.

De erfaringer med centralistiske losninger, der siden hen er hostet på dette grundlag,

viser os, at selv ikke en komandookonomi lader sig regulerer, hverken af den gode

eller af den onde vilje. Ideen ser tilsyneladende ikke ud til at have sejret over materia-

liteten i kampen om at bestemme verdens gang. Og dog. Hvis forskelligheden i

udviklingen i ost og vest skal forklares kommer vi ikke uden om, at den fundarnenta-

le ide, komandosystem eller markedssystem, netop har vaeret den betydende faktor.

"Det vigtigste, ekonomerne har lzrt om markedet, er at uafhzngige, aTecentrale
beslutninger giver anledning - ikke ti1 kaos, men ti1 en spontan orden. Dette er en
kendsgerning, som den almindelige sun& fornu. ikke uden videre kan fatte. Selv efter
omhyggelige forklaringer forbliver a?en en anelse mystisk, som AaYam Smiths metafor "den
usynlige hånd" antyder. Men markedssamfund er ikke kaotiske. De er faktisk generelt
mindre kaotiske end centralt planlagte samfind." @aly:59)

Erfaringeme på baggrund af den meget forskellige historiske udvikling i ost og vest

berettiger, om ikke andet så i hvert fald ti1 at stille sporgsmålet, om det nu ikke er

lettere at skabe en baaredygtig produktion i en markedsokonorni end en komandoo-

konomi.

Det er i hvert fald budskabet hos Daly, som langt de fleste tilsyneladende vil slutte

op om i dag. Antager vi således den gode vilje til at udvikle fzellesskaberne indenfor

en eller anden form for markedsokonornisk samfundsorden, hvordan vi1 de ikke

revolutionaere faellesskabsstrategier, da kunne udvikle sig og gore produktionen

bazredygtig, således at vi, om end vi ikke falger Marx's revolutiomere klassekamp,

så dog forfelger hans smukt formulerede mål om at overlade jorden ti1 vores

efterfolgere i en bedre stand end vi modtog den.

Det handler som sagt om at vurdere de materielle betingelser og de strategiske

muligheder for en baeredygtig produktion i såvel deres samfundsmazssige som i

6. (...fortsat)
S. verclenslande sit hoved frem og det virker zerlig talt som om "fzellesskabsstrategierne"
snare skal fungere som et nyt argument i en stående diskussion end som et selvstazndigt
bidrag iii en bceredygtig verdens0konomi.
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deres naturnxessige dimensioner. Fcellesskabsstrategierne for en bceredygtig

produktion vil skulle konfronteres med en lang raekke natur- og samfundsmaessige

afhangigheder, der vi1 forskyde, forhindre, omforme og forandre de strategiske

initiativer som fors0ges praktiseret på baggrund af den gode vilje7.

Omstillingsprocessen ti1 en baeredygtig industriel produktion er b1.a. et sp0rgsmål

om at overvinde de materielle aflxengigheder af den industrielle revolutions

h0jentropiskabende teknologier. Men den nuwerende industrielle produktion er med

alle dens mangler, dårlige arbejdsmilj0er osv, også sociale faAlesskaber, der giver

dets deltagere en vzsentlig livsverdi. En omstilling af industrien vi1 uvaxligt

nedbryde dele af de eksisterende fcellesskaber, derfor vi1 selv den faelles bedste om-

stillingsstrategi berettige en modstand i de frellesskaber, der rammes. Omstillingen

til en baeredygtig produktion er selvfølgelig et sp0rgsmål om den gode vilje, men det

er f0rst og fremmest midlerne i denne protes, der vi1 fremkalde reaktionerne og

afg0re udfaldet. Vejen ti1 helvede er som bekendt brolagt med gode forts&ter.

1.3 Strategien eller midlerne
- i udformningen af en baeredygtig produktion.
Som sagt har Brundtlandsrapportens fremkomst for alvor sat gang i en global

diskussion af strategier og virkemidlerne i en baeredygtig udvikling. Isaer i

diskussionen. Denne diskussion har selvf0lgelig taget sit udgangspunkt i de

eksisterende teoretiske og politiske positioner, wegtningen af Okonomi centra milj0,

laissez-faire centra intervention, milj0afgifter centra normregulering, mv..

Brundtlandrapporten indgår således i mange globale og lokale spil om magt. Det er

ikke den selv, der skaber politiske resultater, men det er det, den kan bruges til. Den

bliver endnu et middel i magtspillets instrumentarium. Men det saxlige ved

Brundtlandrapporten har vaxet, at den i modszetning ti1 sin furste internationale

forgamger "Grcenser for v&st" har taget fat i et udviklingsbegreb og derved har

undgået, at modsaetningeme er blevet fastlåst i ovenstående dualismer. Om end man

7. Bent Flyvbjerg giver i "Rationalitet og Magt" bind II, et glimrende eksempel på hvorledes
den gode miljopolitiske vilje i et byråd undergraves og vendes til det modsatte under
strategiens fremkomst og implementering. Bagved står en lille magtfuld "junta" af
saerinteresser, der konstant griber ind i politikers tilblivelse og implementering. Selvom
det selvfolgelig er muligt, at erfaringerne fra Ålborg byråd ikke er dzkkende for hele
denne verdens demokratiske beslutningsprocesser, så er sådan antagelse måske alligevel
et godt udgangspunkt for at forholde sig konkret til beslutningsprocesser.
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skal vzere varsom med at tilkegge Brundtlandsrapporten hele azren, så er det forhold,

at en generel international miljopolitisk trend får en farlies formulering, der ger det

politisk acceptabelt at bearbejde de eksisterende modszetninger, intet mindre end et

epokegorende skridt i retning af bazredygtig produktion. Når den multinationale

bilkoncern Ford Foundation yder et "betydeligt bidrag"* til Brundtlandskommisio-

nens arbejde og når det internationale handelskammer ICC og med det store inter-

nationale industrier nu selv spiller ud med et miljocharter, er det selvfolgelig ikke

fordi modsaeetningen mellem miljo og ekonomi er ophaevet, men fordi det er blevet

moderne i alle fora at sige, at man tager vare om miljoet. Industrien soger således at

varetage sine okonomiske interesser gemrem at vedtage et miljocharter, mv.. Man

kan naturligvis vazre mistroisk overfor et sådant initiativ og påpege muligheden af,

at miljochartret alene har den funktion, at industrien onsker at bestemme "hastighe-

den" og midlerne i miljopolitikken og antage, at disse er i modstrid med befolk-

ningens interesser. Til et sådant standpunkt kan man sige, at industrien har en lang

og i den store sammenhzeng ubrudt tradition for at undgå negative okonomiske virk-

ninger, af miljarlavgivning og at det nye alene består i, at argumentationen er skiftet

fra at vaere baseret på et stejlt okonomisk interessefundament til at vcere et

strategiudspil om midlerne i en miljopolitik. Et af chartres 16 punkter kraever, at et

firma skal overholde samme miljostandard overalt i verden.(Politiken:29/11-91) Det

er tydeligvis et forsag på at undgå forskellige nationale miljopolitikkers konkurren-

teforvridning, hvorved chartret skal sikre profitteme for de industrier, der investerer

i forureningsbegraensning mod andre industriers muligheder for at undslå sig og fx.

"flytte" ud af problemerne. Det tror jeg vi skal betragte som en positiv udvikling. Som

et udtryk for en god vilje.

Viljen ti1 at ville miljoet det godt, kan måske forekomme den kritiske lzeser at vaxe

et temmeligt vagt og upraxist begreb at vzegte miljochartret ud fra. Det medgives

hermed geme. Når jeg alligevel ikke har anvendt et mere przecist grundlag skyldes

det, at de problemer som forsoget på at skabe en baxedygtig udvikling skal

konfronteres ‘med ikke foreligger på forhånd, af den simple grund, at der ikke kan

angives en generel vej ti1 en bzeredygtig produktion. Mao. bzeredygtig udvikling

betragtes som et så last begreb, at det bedst omtales som en god vilje ti1 tage hensyn

ti1 mennesker, natur og resurser. Dette bekrzeftes i ovrigt af en kesning af Brundt-

landsrapportens diskussion af begrebet:

8. Vor fA.les fremiid side 334.
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"Fundamentalt set er bzredygtig udvikling en amdringsproces hvorunder udnyttelsen
af ressourcerne, styring af investeringer, den teknologiske udvikling og zndringer i
institutionerne alle er i balante med hinanden og sger både de nuvzrende og de j-emtidige
muligheder for at op&laTe menneskehedens behov og forhåbninger." (Brundtlandrapporten
554)

.. og videre

" Strategien for en baeredygtig udvikling sigter i bredeste forstand mod at fiemme
harmonien mellem mennesker og mellem menneskeheden og naturen"(s72)

Brundtlandrapportens skribenter, når hermed ikke lzengere med udviklingen af et

alment bzeredygtighedsbegreb end Marx ger det i det indledende citat. Derimod

przeciserer rapporten en rcekke konkrete delproblemer, som resursesporgsmålet, den

internationale fordeling, mv.

Markedsorientering af miljaet
I dag prceges vaesentlige dele af miljodebatten af en overfladisk konsensus omkring

markedskraefteme som den salomoniske losning på konflikten mellem ekonomi og

miljo. Tilhaengere af den liberale ekonomi glaeder sig over, at markedskrzefternes

individuelle prisfastszettelser vinder frem som det styrende afvejningsprincip i

ekonomi-miljoprioriteringen og "miljoforka2mperne" glaeder sig på baggrund af

forventningeme til, at den Yrsynlige hånd" nu vil få producenter og forbrugere ti1 at

opfore sig mere rniljorigtigt. Denne klassiske okonomiske tankegang er baseret på et

"adfcerdsregulerende princip", dvs. at dyre produktionsfaktorer substitueres med

billigere. Lzegges der derfor en miljoafgift på forurenende produktionsfaktorer vi1

disse substitueres af ikke afgiftsbelagte og derfor mindre forurenende produktions-

faktorer - alt andet lige. Der er utvivlsomt en vis rationel keme i denne antagelse. Det

er imidlertid mere end tvivlsomt om den rationelle kerne indeholder et storre

forandringspotentiale end summen af alle de konkrete afhsengigheder, der

abstraheres fra med alt andet lige betragtningen. Hvis substitutionen var det

dominerende strukturerende princip i virkelighedens verden ville varige uligheder

i aflonningen af samme produktionsfaktor ikke eksisterer. Lonfolsomme virksomhe-

der ville fx. flytte ti1 lavtlonsområder, hvorved lonniveauet ville udlignes. Denne

bevzegelse forgår naturligvis og gerne under stor offentlig bevågenhed, men alligevel

viser den samlede ekonomi ikke tegn på en storre udligning, snarere tvcertimod. De

okonornisk staerke centre, med hoje faktoraflonninger af såvel arbejdskraft som jord,
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er som regel kendetegnet ved hojere vaekstrater end periferien i almindelig-

hed.(Porter 1990:154) Derfor kendetegnes den virkelige verden måske langt bedre

ved de specifikke afhaengigheder, der ger at den ikke svarer til dens rationelle keme.

Okonomikritik og miljsxd@fter.
Hvad betyder så denne ekonomikritik for diskussionen af miljoafgifter ? For det

forste, at modstillingen mellem miljoreguleringen som en regel- eller normbaseret

forvaltningsstrategi og miljoafgifter som en markedsstrategi forstået som to

konkurrerende midler ikke kan foretages i almindelighed. Når det fx. fremfores, at

man med undtagelse af de tilfaelde, hvor forureningen fremkalder en katastrofeagtig

virkning, generelt ved miljr&gifter vi1 opnå mere milj0 for fzerre omkostninger9, ja

så er det udtryk for en samrnenligning mellem forhold på vidt forskelligt

abstraktionsniveauer. Det man i folkeskolen kalder en sammenligning af bananer og

aebler. Problemet er jo, at det betragtes som helt legalt for den okonomiske teori at

abstrahere fra alle de afhcengigheder, der ger, at producenter og forbrugere ikke

reagerer med substitutioner, hvorimod det betragtes som naivt at fastlzegge en

forvaltningsstrategi ud fra tilsvarende afgraznsede forventninger ti1 borgemes

adfaerd. 1 så fald skulle man jo tage udgangspunkt i, at alle falger loven til punkt og

prikke, hvorfor man ikke behovede en decentral forvaltning af loven. Man kunne

nojes med at vedtage loven, hvorefter alle producenter og forbrugere ville reducere

deres forurening ti1 det i loven fastsatte niveau.

Miljoeffekten af indforte miljoafgifter vii i en meget lang nzkke tilfaelde vzere så godt

som urnulig at eftervise og derfor endnu svazrere at forudsige. Det vi1 derfor, vzere

mere end almindeligt svzert at fastsaztte det afgiftsniveau, hvor den betydelige del af

mest forurenende producenter og forbrugere vii substituere. 1 de tilfzlde, hvor man

kan eftervise en effekt fx. ved at vise, at miljoafgiften på affald forer til at de samlede

affaldsdeponeringsomkostningerne overskrider den okonomiske tzerskelvaerdi for

afskrivningen og driften af et genanvendelsesanlzeg, krzeves så detaljerede og

dermed omkostningskrzevende analyser, at det okonomiske argument for at anvende

markedskraefteme fremfor miljoforvaltning falder bort. Lzerebogsokonomen vi1

måske haevde, at afgifteme ikke skal fastlzegges udfra den miljomzessigt optimale

effekt, men udfra hvad der er samfundsekonomisk optimalt. 1 så fald bor generne

9. Dette fremferes mange steder, b1.a. af et tvz~~rministerielt udvalg i "Delrapport fra det
under styregruppen vedmrende energiafgifter nedsatte udvalg om erhvervslivets
beskatningsforhold på energiområdet." Juni 1991
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ved en produktion prisszettes og påkegges omkostningerne. Tager man som et

eksempel lossepladsforbruget som en gene, der skal prissmettes skal man i f0lge

teorien anvende den marginale omkostning, altså vzerdien af den sidste losseplads.

Denne vi1 afh=nge af vzerdien af den alternative anvendelse af arealet. Uanset der

antages et positivt forl0b med en faldende affaldsproduktionlo, vil milj0afgiften med

en tilsttzkkelig lang tidshorisont skulle fastsazttes ud fra grundpriserne på fx.

Rådhuspladsen i K0benhavn. Problemet ved den 0konomiske teoris logik er nemlig,

at den ikke anerkender eksistensen af begraensede produktionsfaktorer, der ikke

lader sig substituerer.”

Der kan således konstateres en rzekke praktiske problemer med en markeds-

orientering af milj0et. Det er dog nok så afg0rende, at en sådan markedsorientering

strider mod vzsentlig etiske og demokratiske vaerdier, som fx udtrykkes i

Brundtlandsrapporten:

"Alle mennesker har en grundlqgende ret ti1 et milj0 som kan sikre deres sundhed og
vei$zrd." (s.322)

Et sådant princip kan ikke fastholdes, såfremt det er op ti1 markedskrzefterne at

prisszette milj0et. Hvis milj0reguleringen markedsorienteres, hvilke muligheder har

man da som borger eller interessegruppe for at krzeve fx. et vandl0b af en vis kvalitet.

Ingen overhovedet, for et hvert krav til myndigheder om at opretholde en vis kvalitet

kan affejes med, at det er op til markedet at bestemme hvilken å, der er mest

samfunds0konomisk at forurene eller ikke forurene. Og et hvert krav ti1 en

virksomhed kan affejes med, at virksomheden godtg0rer generne ved at betale for

forureningen uanset om det foregår via ornscettelige forureningstilladelser eller

milj0afgifter.

Miljdgifternes officielle skonorniske rationalitet
I embedsmandsrapporten "Delrapport tia det under styregruppen vedmrende energiafgifter

10. 1 f0lge regeringens udspil "Milj0indsatsen i 90'eme" vii man med en fordobling af de
genanvendte mzengder i affaldet kunne halvere deponeringsbeovet i år 2000. Man vi.l
på det tidspunkt skulle deponere ca. 3.000.000 T/år.

11. Daly har i den forbindelse en glimrende kritik af diskontering, som er 0konomenemes
fors0g på at 10se problemet med at skulle vaerdisaztte gevindster og ulember i
fremtiden. (Daly 1991:174-181)
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nedsatte udvalg om erhvervslivets beskatningsforhold på energiområdet "(Skatteministeriet

Juni 1991) prazsenteres folgende teoretiske udgangspunkt:

"0konomisk teori tilsiger, at forureningen bor nedbringes så meget, at forbruget af den
forureninssffemkaldende vare giver en st0rre nytte end omkostningeme ved at producere
varen tillagt de omkostninger, samfundets ovrige borgere påfores i form af gener ved
forureningen, alt målt i forhold ti1 den marginale enhed af varen." (s.8)

Man må lade den okonomiske teori dens evne ti1 at skabe et przecist sprogligt forhold

mellem milj0 og ekonomi. Problemet er dog, at de abstrakte kategorier ‘Yrytter" og i

sazrdeleshed "gener" ikke i praksis kan kvantificeres på samme precise facon som teoriens

udsagn ligger op til. Hvorledes opgores og kvantificeres fx. geneme for de ovrige borgere

og hvilke borgere er der tale om ?. Hvordan vi1 den okonomiske teori diskontere geneme

for de efterfolgende generationer fx. i form af manglende ressourcer ? Der er som

sporgsmålene indikerer langt fia det okonomiske begrebsapparats tilsyneladende przecision

ti1 en prazcission i den virkelige verden. Det vi1 vzere noget mer urnuligt indenfor en lang

r&ke områder at nå frem ti1 en teknisk-optimal fastszettelse af miljoafgiftsniveauet, som

udtryk for de eksteme samfbndsmzssige omkostninger eller som det udtrykkes "tredje parts

gener".

Samfundsekonomisk optimalitet er da også noget, der alene horer hjemme i den okonomiske

teoris lzreboger. 1 den politiske verden, hvor miljoafgifteme skal vedtages, må man

forvente, at de vi1 blive fastsat lavere end de samlede eksteme omkostninger. Såfremt denne

forventning holder stik vi1 enhver milj0afgifi således i teorien bidrage ti1 en samfunds~kono-

misk gevindst, da miljoafgifteme ti1 enhver tid vi1 ligge under de samlede eksteme

omkostninger ved den nuvzerende produktionsmamgde. Forventningeme ti1 miljoafgiftemes

begrznsede politiske gemremslag - og det skal understreges, at der her kun er tale om de

miljoafgifter, der pålzegges erhvervslivet - bygger på, at vi i udgangspunktet har en inter-

nationalt integreret markedsokonomi, hvor isolerede store danske miljoafgifter vi1 svzekke

konkurrenceevnen i en sådan grad, at de teoretisk påviste samfundsekonomiske gevindster

vi1 forsvinde i takt med, at de miljoafgiftsramte virksomheder flytter ti1 udlandet. Det på den

baggrund eksisterende politiske pres fra virksomheder, erhvervslivets- og arbejdstagemes

organisationer vi1 forventeligt holde seperate danske miljoafgifter på et niveau under de

samlede eksteme omkostninger ved produktionen. Fareme for, at der vedtages for hoje

miljoafgifter, med et dermed folgende samfundsskonornisk tab vi1 ud fra den abstrakte

betragtning, hvori nytte og gener modstilles i en lukket ekonomi w r e overordentlig små.

Såfremt den teoretiske okonomiske betragtning skal udvides, således at den tankes i en åben

og integreret international ekonomi uden miljoafgifter i udlandet, vi1 resultatet blive noget

anderledes. 1 en sådan betragtningsmåde vi1 milj0afgifteme skulle fastszettes på et lavere
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niveau for at vzere samfundsekonomisk optimale. Dette skyldes, at produktionen ved for

hoje miljoafgifter vi1 flytte til udlandet og derfra eksporterer omkostningsfrie gener, fx. i

form af CO, og SO,.

Men selvom idealsituationen fra den ekonomiske teori, hvor den samlede nytte er maksimal,

ikke lader sig fastsEtte prszcist er det ikke i sig selv nok ti1 at afskrive den okonomiske teori

som et redskab ti1 at regulere forholdet mellem ekonomi og miljo. Der tilvejebringes nemlig

en kvantificerbar metode ti1 at håndtere sammenhangen ud fra. Vi skal derfor se mermere

på hvilke begrundelser, embedsmzendene fremlzgger for miljoafgifteme, deres udformning

og deres effekter. Eksemplet er afgiften på CO,.

CO,-afgiften og den @konorniske teori.
I den okonomiske teori vi1 en afgift optrzde som et samfundsekonomisk tab, idet den vi1

forskyde de eksisterende priser vzk fra den ligevzgt, der reprzesenterer den maksimale

samlede nytte. Denne er opnået ved, at priseme betragtet fra sazlgers side dzekker de mar-

ginale omkostninger og betragtet fra kobers side reprzesenterer den marginale nytte af varen.

Antager vi nu i forhengelse af ovenstående citat, at afgiften rent faktisk reprzesenterer

"tredje parts gener", ja så vi1 den nye pris således overstige koberens marginale nytte.

Antager vi videre, at koberen har en stigende marginal nytte jo mindre han har ti1 rådighed

og endvidere, at producenten har faldende gr~nseomkostninger vi1 den hojere pris frem-

kalde en ny ligewgt mellem mzngde og pris ved et lavere forbrug af varen. Denne lige-

vzgtssituation vi1 dzkke såvel tredje parts gener, sElgerens omkostninger og reprazsenterer

koberens marginale nytte. Den må således vzre samfundsekonomisk optimal. (Sarn-

kilde.s22)

Vi kan heraf se, at en ikke-regulering af varens prisdannelse vi1 fore ti1 en lwjere produk-

tionen af varen end, hvad der er samfundsrakonomisk optimalt. Den teoretiske indregning

af geneme for tredje part bliver således et argument for nodvendigheden af en samfunds-

mzssig regulering af prisdannelsen.

Et eksempel: Landbrugets vegetabilske produktion.
Hvis vi antager, at landmanden i dug har optimeret sit samlede g0dningsforbrug udfa
prisen på g0dning og den forventede pris på afgroden, vi1 spredningen af et ekstra kilo
g0dning fremkulde en faldende evt. negativ marginal indtjening. Lundmunden har
derimod ikke medregnet geneme for fiskeriet i forn af stigende nazringssaltudledning og
dermed stigende eutro$en’ng med fald i i$skebestandene ti@lge. Antager vi, i en simpel
model, at de totale gener ved godskning kan opgøres som det tab $skerierhvervet påfores
som felge af euto@en.ngens bidrag ti1 de faldende fiskebestande, ja så vi1 tabet på den
ene side kzmne påltegges godskning i form af en afgij? og på den anden side vi1 afgifen
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kunne jnansiere en kompensation for de gener jskerirerhvervet er blevet påfart. Herefer
vi1 der - i hvert fald i teorien - indtrzffe en optimal samfundsekonomisk ligevzegt, hvor der
måske stadigt bliver udledt for mange nazringssalte ti1 det akvatiske milj@, men hvor den
marginale produktionsvzerdi i landbruget af det sidste kilo gødning er stgrre end vzrdien
af tabet af den mzengde jsk der ikke indhandles som en falge heraf: Afgifterne tilstrarber
således ikke en forureningsfi balante i naturen, men derimod en mere omfattende
indregning i markedets vzrdisztning af naturgrundlaget. Man kunne kalde det et
projtmaksimeret forureningsniveau.

Fordelene ved afgifier vi1 altså i følge teorien vzere, at de fremmer en samfundwkonomisk op-

timal produktion af forurenede vare, dvs vare med vzsentlige ikke-indregnede eksterne om-

kostninger.

Hvis vi går lidt mere konkret ti1 vaxks kan vi geninddrage de forskellige prisreaktioner, der

i furste omgang blev abstraheret fia. Der findes i princippet to prisreaktioner på en afgift:

1. En ovenxeltning af omkostningsstigningen på salgspriserne. Denne mulighed er afhamgig

af hvorvidt producenten konkurrerer med producenter, der ikke er pålagt afgiften eller kun

i mindre grad påvirkes af afgifien. Eksportorienterede eller importsubstituerende hjem-

memarkedserhverv vi1 generelt have svaxt ved at overwelte afgifter på salgsprisen.

2. En tilbagevaoltning af omkostningsstigninger ti1 leverandmeme. Denne reaktion er taxkelig

i brancher, med intentiv konkurrence på salgssiden og en dominerende relation overfor

leverandøreme. Ex.: forazdlingsindustriens tilbagevzeltning af omkostningsstigninger på

landbrug og fiskeri.(Sam.Kilde.s30)

Endelig er der de ekonomiske reaktioner på en miljgafgift, der betinger teknisk-stoflige

zndringer. 1 dette tilfzelde er der tale om overvindelse af en tcerskelwzrdi, ved at milj0afgiften

har gjort en mindre forurende produktion rentabel. Dette kan teknisk-stofligt opnåes ved 1.

AZndret råstofanvendelse, 2. LEndret produktion og 3. AZndret affaldsbehandling. De tre typer

af axdringer kan naturligvis gribe ind ovetior hinanden og fiemkalde nye typer af tekniske og

ekonomiske bindinger, som gennemgået tidligere.

1. Mindre forurenede vare substituerer afgiftsbelagte forurenede vare. Denne substitution

foregår både i produktionen blandt produktionsfaktorer og i det endelige forbrug blandt

forbrugsvare. 1 sidstenzevnte tilfzelde vi1 det stoflige resultat vaxe mindre produktion og

evt. nedlukning af en produktion.

2. Mindre affald pr. produceret mzengde ved procesinteme zendringer:

Genanvendelse, recirkulation eller renere teknologi.
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3. ZEndret behandling af det damrede affald12, ved:

Rensning, seperation, stof ornformning, bindmg o.lign. procesbetegnelser. Her kan vare

tale om delvist "nyttige" lominger, som hvis en SO,-afgift fremklader en undret

rogbehandling, hvori SO, udvaskes af raggassen og bindes i de nyttige produkter gips og

svovlsyre. Et hvert udvasket kilo SO, vi1 bidrage ti1 gipsens vwdi. Eller blot formening

på en ny stoflig form, som hvis en spildevandsafgift forte til, at en oget mangde spilde-

vandsslam deponeredes på en kontrolleret losseplads. Her ville den nytte, der fremkom

ved renere spildevand skulle fratrzkkes geneme fia lossepladsdeponeringen. Uden

forudgående garanti for et positivt nettoresultat.

Inden afgiftemes ekonomiske logik får reguleringseuforien ti1 at lobe af med os, er det vzerd

at gentage, den okonomiske teoris grundforuds&ning - ceteris paribus (alt andet lige). De

virkninger, som en afgift på en vare antages at få for forbruget af denne vare, er således

underlagt denne forudsretning. Hvis altså der ligges afgifter på energien, der sterrelses-

mzssigt varierer svarerende ti1 de relative mzengder CO,, der frigives ved fremstillingen

eller anvendelsen af energien vi1 forbruget heraf falde. Faldet vi1 endvidere vare kraftigst

på de energikilder, der giver den storste CO,-forurening - alt andet lige. Denne abstrakte

ekonomiske tankegang er qua, sin foruds&ning gyldig i alle markedsokonomiske samfund

og ti1 alle tider. Med andre ord lader den sig ikke påvirke af forskellige institutioner og

organisationer i samfundet ej heller af, om der er tale om en wekst- eller en stagnations-

periode i ekonomien. Det er imidlertid hojst sansynligt, at den lethed hvormed en omstilling

lader sig gennemforer er forskellig eller udtrykt okonomisk, de omkostninger, der er

forbundet med en overgang fra en "ligevzegt" uden miljoafgifter ti1 en "ligevzgt" med

milj0afgifter, vi1 afhaznge af de konkrete historiske omstwxligheder.

Nu skal man imidlertid ikke forvente, at alle okonomer lader sig påvirke af manglende

realisme i de fundamentale antagelser. Milton Friedman, der har varet en af drivkrafteme

i neoliberalismens opkomst i 70'eme og 80'eme, formulerede i artiklen "The methodology

of positive economics" fra 1953 folgende instrumentielle syn på den okonomiske teori:

"l7ze ultimate goal of positive science is the development of a 'theory' or 'hypothesis 'that
yields valid and meaningful (i.e. not truistic) predictions about phenomena not yet
observed."

og

12. Ved affald forståes alle de stoffer, der t i e indgår i det fzerdige produkt. Det kan altså
både vzere r0g spildevand og koks eller mere kategorielt udtrykt: luftformigt,
vandformigt eller fast affald.
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"Viedas a body of substantive hypotheses, theory is tojudgede by its predictive power
for the elass of phenomenu which it is intended to ‘qlain'. ..the only relevant test of the
validity of a hypothesis is tomparison of its predictions with expirience"(Knudsen
1991:71)

For Friedman er det altså ikke af betydning om teorien er sand, bare den kan lave gode

forudsigelser. Og i f0lge Friedman er netop profitmaksimeringsantagelsen en sådan

hensigtsm~ssig "mental konstruktion", der ikke rwdvendigvis har noget med virkeligheden

at g0re, men som vi1 vise sig at vzre det bedste udgangspunkt for at formulere stsrre

prognostiserende teorier. Det er således ligegyldigt om den enkelte virksomhed praktiserer

en bevidst profitmaximeringsstrategi eller blot reagere på fomzemmelser og rutiner.

Der knytter sig to wsentlige problemer ti1 dette standpunkt:

1. For det fsrste vi1 der w r e en tendes blandt ikke invidede fagøkonomer, ti1 at antage, at

teorier der producerer de bedste prognoser også er sande. Dette kan vazre tilfzeldet, på

trods af at teorien ikke er formuleret udfra intentionen om at levere forklaringer eller

fremstille årsager, men kun snsker at prognostisere. Succeen fremkalder snarere

illusioner end indsigter.

2. 1 realiteten introducerer Friedman blot en selektionsmekanisme, som en dybereliggende

forklaring og b0r derfor opgive profitmaksimeringstesen og istedet baserer den

Okonomiske teori på selektionsmekanismen, som vi om lidt skal se Nelson & Winter

g0re.

Når den instrumentielle Okonomiske teori ikke anser det for sin opgave at producere

forklaringer skaber dens mangel på sandhed i forhold ti1 dens begrebsmzessige udgangs-

punkt, erkendelsesmEssige og politiske illusioner. Det er i allerhsjeste grad n0dvendigt at

vare sig disse illusioner bevidst i diskussionen af milj0afgiftemes formål og muligheder.

"Where system conditions are not such as to allonu the economic system to behave in this
idealized way, economists tend to talk in terms of'market imperfections'. And, of course,
that is what reality is all about. The ponit is, however, that the idealized system becomes
the uitimate reference point against which all real states of the system are judged...a set
of logital abstractions becomes a normative standard. lhe idealized system is tumed from
an analytical aTevice into what nature really is or should be. "(Clark & Juma 1988:206)

Når den Okonomiske teori konfronteres med virkeligeheden som den opfattes af folketings-

flertallet og som den fremstilles af erhvervslivets organisationer, forkastes alt andet lige

forudsa%ringen og afgiftemes vzerst tuenkelige drifts0konomiske virkninger trzeder i stedet.

Samfunds0konomisk optimalitet kan herefter tilsyneladende kurr tilvejebringes ved en

omfattende refusionsordning, der undtager de szerligt afgiftsbelastede virksomheder.
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1.4 Miljaorientering af markedet
I bema&ningeme ti1 "Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter" hedder det, at
hensigten med loven er "at nedbringe energiforbruget og derved reducere CO,-udlednin-
gen.". Det er i den forbindelse bemzerkelsesvzerdigt, at der hverken i bemz&ningeme ti1
loven foretages en kvantificering af de forventede konsekvenser for det fremtidige
energiforbrug og dermed for CO,-udledningeme. Det er endog endnu mere bemzrkelses-
vzrdigt set i lyset af, at industrien i forbindelse med lovens udvalgsbehandling har kunrtet
fiemkomme med detaljerede oplysninger om så og så mange fzerre jobs som en konsekvens
af lovens gen.nernf0relse’3. Men det er åbenbart nemmere at foretage konsekvensberegninger
af en milj0energiafgift på besk&tigelsesområdet end på energiområdet.

Omlaqning af hele skattesystemet b0r diskuteres i stedet for enkelte dele. Frem for

Okonomers og embedsmaends meget abstrakte diskussion af, hvor det samfunds0-

konorniske optimale afgiftsniveau ligger b0r vi i stedet tage udgangspunkt i, at der

findes et politisk formuleret Onske om et vist offentligt service niveau. Disse

serviceydelser skal uanset niveauet finansieres og hermed udstikkes det samlede

afgiftsniveau. Opgaven består derefter i at fordele finansieringsbehovet i form af

afgifter på produktionsfaktorerne, således at der tilstrzebes en bzeredygtig varkst i

samfundet. Dette er en stor opgave og ikke afgjort engang for alle, men vi1 som alle

finanslove afspejle nye vurderinger af situationen. Det vigtigste er derfor ikke i f0rste

omgang fastsaattelsen af indholdet i den baeredygtige prioritering, men at dette

princip smettes over, det forhåndenvzerende kompromis princip, der har frembragt

det nuvzerende skatte- og afgiftssystem.

Vi skal have fjernet den samfundsmaessige barriere for en baaredygtig udvikling, der

udg0res af det offentliges finansiering og omfordeling. Denne finansiering har hidtil

vazret fokuseret på en beskatning af den uendelige resurse arbejdskraften. Herved

har det offentliges omfordeling underst0ttet markedets iboende tendens ti1 at skille

sig af med arbejdskraften til fordel for en stigende anvendelse af kapitalgoder. Disse

har vzeret praeget af en vzesentlig forbrug af ikke fornybare resurser isaer energi,

fremstillet ved afbrzending af fossile brcendstoffer. Overfor denne kendsgerning b0r

finansieringen og omfordelingen tilrettelzegges således at anvendelsen af de endelige

resurser belastes med den st0rste afgift og at produktioner og forbrug, der forurener

belastes tilsvarende. De merindtqter det offentlige herved opnår anvendes ti1 en

13. Information bragte d.21-22 dec. en oversigtsartikel, hvori industriens n0dråb blev talt
sammen til et samlet tab af arbejdspladser på ca. 30.000.
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szenkning af afgiften på den mermeskelige arbejdskraft.

2. Nyere akonornisk virksomhedsteori.

"..politics bused on altering factor costs vill often prove ine$‘ixtive" (Porter 199036)

Diskussionen af miljoafgifter har som det fremgår af ovenstående vaeret praeget af en

ortodokst taenkende okonornisk optimeringsteori, der alene har fokuseret på

aendringer i faktorpriserne. Det er en paradoksal udvikling for så vidt den

dominerende trend i den nyere okonomiske teori peger i retning af mere strategiske

og institutionalitiske tankegange. 1 forseget på at forbedre den danske industris

konkurrenceevne har industripolitikken i - den såkaldte dynamiske erhvervspolitik -

fx. weret praeget af teknologipolitiske ideer fra mere institutionelt orienterede

okonomer. (Annerstedt 1987;Kristiansen 1987:51) Hovedkritikken har vzeret, at

markedets prissignaler ikke gav et tilstraekkeligt incitament til, at virksomhedernes

konkurrencernonster aendredes, således at de strukturelle problemer kunne over-

vindes. En af det oftest påpegede strukturelle skrevheder i den danske industri har

weret, at man producerede lavwekst produkter ti1 lavvzkst markeder. Markeds-

mekanismen har altså ikke i falge denne betragtning kunnet allokerer kapitalen så

den fungerede i de mest perspektivrige sektorer.(Finansredegezelse 1987; Dalum

1991). Den til denne fremlzeggelse af strukturproblemet horende strukturpolitik var

som sagt den dynamiske erhvervspolitik, der gennem forskellige erhvervs- og

forskningspolitiske programmer, sogte at understotte omstillingen ti1 mere vaekst-

praagede markeder. Denne opfattelse af strukturpolitikken zendrede sig dog

vazsentligt fra 1987 til l991. "Finansredegorelse 1991% strukturpolitik rettede sig nu

mod "Storrelsen og indretningen af den offentlige sektor, Udformningen af skatte-

systemet, Vilkår for opsparing og kapitaldannelse, Arbejdsmarkedets funktionsmå-

de"(Andersen 1991:14). Vaeg-ten i beskrivelsen af det strukturelle problem er således

flyttet fra "markedsimperfektioner", der skal afhjjaelpes med en offentlig indsats til,

at det er den offentlige sektor og andre politisk ledede institutioner, der forringer

markedets optimale kapitalallokering og af den grund betragtes som et strukturelt

problem. Dette aendrede syn på strukturproblemet har bla. medfort en halvering af

erhvervsfremmemidlerne fra 1988 ti1 finanslovsforslaget for 1992(Sam.kilde),
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ligeledes har det fort til, at rnidlerne i miljopolitikken i hojere grad må vaxe af den

markedskonforme type (Milj!zministeriet 1992).

Vi skal anlzegge en tredje betragtning på industriens grundlaeggende struktur-

problem. 1 denne fremstilling loagges vaegten på 3 problemer den hoje arbejdsloshed,

et stigende antal udaekkede behov og endelig forurenings- og resurseforbrugsproble-

merne.

2.1 Kapitalens strukturkrise.
Udvikling af arbejdets produktivkraft i frernstillingssektoren har i en lzengere

periode ikke kunnet opsuge den overflodiggjorte arbejdskraft på et for pro-

duktionsapparatet nyt og hojere produktivitetsniveau. 1 stedet omscetter produktio-

nen stadigt stigende stofmaangder, der opbruger de ikke fornyelige resurser og

forurener såvel den ydre natur som det menneskeskabte miljra. Den ikke arbejdende

del af den arbejdsdygtige befolkningen holdes ude af produktionen, med en raekke

negative velfzerdsnxessige falger heraf. Samtidigt udgor de en stigende okonomisk

belastning for de offentlige kasser, der må varetage deres reproduktion. Hovedparten

af den ikke arbejdende del af befolkningen - pensionister, arbejdslose mv - står med

mange udaekkede behov som en falge af de offentlige kassers lave d&ning af deres

leveomkostninger. Ligeledes er der generelt opstået et underforbrug for arbejdsinten-

sive vare, der af markedets selektion skubbes ud ti1 fordel for arbejdslette, men ti1

tider miljo- og resursetunge vare. Det drejer sig generelt om, at håndvaerk, med et

hojt arbejdsindhold er erstattet af industriprodukter med et relativt lavere

arbejdsindhold pr. ikke-fornyelig resurceenhed. Det er disse fundamentale

strukturelle problemer forårsaget af en relativt hurtigere udvikling i kapitalens

tekniske sammens&ning end i dens vaerdimzessige sammerwetning, hvorved

fornyelige resurser erstattes af ikke-fornyelige og mellem det vareforbrug som

markedet tilvejebringer og det forbrug som umuliggores, som vi i det folgende skal

rette de teoretiske overvejelser imod.

Vi skal se på en okonomisk teori, der på den ene side ger det muligt at betragte

strukturproblemerne ud fra mere realistiske antagelser om markedets funktionsmåde

end den ortodokse optimeringslaxe byder på, men som på den anden side ikke på

forhånd afviser markedet som en institution, med visse informations- og allo-

keringsmaessige fordele.
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2.2 En evolutiona teori om virksomhedens udvikling.
De fleste som ser en biologisk procesbetegnelse knyttet ti1 samfundsmossige begi-

venheder vil med rette kunne rynke panden og udbryde "Åh nej nu ikke endnu "na-

turlig" forklaring på udviklingen!". For de laesere, der måtte nere denne bekymring

vil folgende citat fra teoriens ophavsmaend Nelson & Winter forhåbentlig berolige:

" Vi nzgter på det kraffgste ut vedkende os enhver intention om ut forf0lge biologiske
analogier for deres egen skyld, eller for den sugs skyld ut tilvejebringe en mere abstrakt
evolutionzr teori på et hejere niveau, hvorunder forskellige teorier skulle indarbejdes. Vi
er begejstret for ut udnytte et hvert begreb fia biologien, der kan hjzlpe ti1 ut forstå
ekonomien, men vi er samtidig parat ti1 ut droppe hvad som helst, der virke7 akavet, eller
ti1 ut modifcere biologiske teorier radikalt for ut opnå en bedre akonornisk teori...Vi bygger
heller ikke vores teori på det synspunkt ut den menneskelige natur er et produkt af
biologisk evolution, selvom vi anser den nyeste forskning indenfor dette område for ut
vzre en lovende afsked med den traditionelle opfattelse af Economic Man." (Nelson &
Winter 1982:Il Min overszttelse)

Der skulle derfor ikke vzere baggrund for at frygte de mest banale videnskabs-

teoretiske bommerter. Dette til trods, vil der formodentlig alligevel forekomme en

vis skepsis overfor en voldsom biologisk analogiseren. Er man Ex. vandt til Marx's

materielle talemodus, hvor de okonomiske processer laegges ind i menneskefigur-

lignende-begreber, vii den evolutioncere teoris eksplicitering og biologiske analogi-

sering af processerne urniddelbart forekomme mere spekulative og klodsede. Det er

dog mit håb, at disse problemer vil overskygges af den inspiration, den evolutionzere

teori kan bibringe. Inddragelsen af det evolutionazre perspektiv er nemlig forst og

fremmest et fors0g på at bibringe den ekonomiske teori en hojere grad af realisme.

Det vi1 sige at orientere kernen i den okonomiske teoris begrebsverden mod de

processer, der varetager virksomhedens adaption af produktionsbetingelserne og

dermed virksomhedens udvikling. Det er altså et sporgsmål om at saatte ind med

begrebsudvikling, hvor realanalysen har rodet sig ind i en blindgyde af determinis-

mer og fejlabstraktioner og hvor den neoklassiske taenkning på forhånd opstiller en

urealistisk og urnulig arttagelsel om en profitmaximerende adfaerd.

14. Allerede i 1938 afviste R.Hall og C.Hitch i "Price Theory and Business Behavior", at
denne antagelse havde et empirisk g-rundlag. 1 falge deres interviews med virksom-
hedsledere foretog disse ikke profitmaksimering, men fastsatte prisen ud fra de
samlede omkostninger pr.stk. plus branthens konventionelt fastlagte profit, den
såkaldte full-kostmetode. 1 Bjarke Fog's doktorafhandling fra 1958 underseges
prisdannelsen i 139 industrielle virksomheder. De fleste af disse virksomheder
anvendte en "cost + fleksibelt tillseg", som priskalkulationsmetode. Det fleksible tillseg

(fortsmettes...)
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Når den evolutionzere protes vaelges er det fordi, netop inspirationen fra biologiens

diskussion af forholdet mellem milj0 og arv skaber en kreativ brudflade i analysen

af virksomheden forhold ti1 dens omgivelser. Miljoet kan betragtes analogt med

virksomhedens markedssatte produktionsbetingelser og generne med virksomhe-

dens rtrtiner. Virksomheden er altså i besiddelse af nogle rutiner, der ger den i stand

til at begå sig bedre under de produktionsbetingelser, den har tilpasset sig. Rutinerne

er udtryk for en hvis kontinuitet og forudsigelighed i virksomhedernes adfaerd, isaer

da begrebet indbefatter de "strategiske heuristikker"(Nelson & Winter 1982:15),

hvormed virksomheden forholder sig til tilfaeldige problemer. Rutinerne er altid til-

stedevierende og afgorende for de muligheder virksonmeden er i besiddelse af.

Hvorimod den faktiske aktivitet også besternmes af produktionsbetingelserne.

"We use this term <rutiner> to include charateristics of jrms that range from well-
specijed technical routines for producing things, through procedures for biring an jring,
ordering new inventoy, or stepping up production of items in high demand, to policies
regarding investment, research an development (A&D), or advertising, and buisiness
strategies about product diversijcation and overseas investment. In OUY evolutionay
theoy, these routines play the role that genes play in biologkal evolutionay theoy. They
are persistent feature of the organism and determine its posible behavior (though actual
behavior is determined also by the environment)." (Nelson 6 Winter 2982:14)

Rutinebegrebet er mere abstrakt end kostprisekonomiseringen i den forstand, at det

indeholder alle former for intentioner og informationer. Det er en tilgang der på en

og samme tid betragter den produktive adfzerd, som en mulighed - et potentiale for

at gennemfore scerlige produktive aktiviteter, men som samtidig betragter adfazrden

som en begraensning for hvilke aktiviteter, der kan taenkes igangsat (i modsaztning

ti1 produktionsfunktionens ubegraznsede substitution).

Hvor vi i det neoklassiske forskningsprogram havde profitmaximering og i det

realanalytiske forskningsprogram havde kostprisekonomisering som hårde kerner,

er det rutinerne, som udgor det evolutionazre forskningsprograms hårde kerne, idet

de begrebsliggorer virksomhedens produktive adfcerd. Sporgsmålet er om denne

kerne giver et bedre udgangspunkt for at forstå hvorledes virksomhederne i en

branche udvikler sig. Er det gennem stadig profitmaximering, eller gennem stadige

okonomiseringer eller gennem en evolutioncer tilpasning ti1 nye omgivelser?

Vi skal se hvorledes den evolutionzere protesanalogi, udvider konceptionen af

forholdet mellem produktion og produktionsbetingelser i teoriens hårde kerne.
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Transmissionsmekanismen
Rutinerne er arvelige i den forstand, at morgendagens organisation er bestemt af

denne dags rutiner. De erhvervede egenskaber arves(Lamarck) og transmissionen af

rutinerne er ikke knyttet ti1 et bestemt tidspunkt(som hos Darwin), men reprodu-

ceres, imiteres og videregives dagligt i sociale laereprocesser. Organisationens rutiner

er virksomhedens kollektive hukommelse. Heri er det således antydet, at rutinerne

udvikler sig langt hurtigere end deres biologiske analogi generne.

Variationsmekanismen
Innovationer i virksomhedens rutiner vil analogt med biologiens mutationer kunne

optraede stokastisk, dvs. som fejl i transmissionsmekanismen altså som fejl i

videregivelsen af rutinerne. Disse fejl vi1 dog i almindelighed blive udrenset af

virksomhedens designede processer”. Betragtet som en helhed kan der ikke på

forhånd antages en saerlig logik, der giver innovationerne en forudbestemt form. De

vi1 vaere en blanding af tilfzeldigheder, beviste sogeprocesser bestemt af kontextaf-

haz-tgige mål, fejlfortolkninger af markedets signaler mv. Derfor må en analyse af

virksomheden indbefatte en analyse af dens konkrete historie, hvor "..vi må affinde

os med i forste instans kun at have at gore med en samling begivenheder. "(Focault

1970:151).

Selektionsmekanismen
De okonomiske omgivelser eller virksomhedens produktionsbetingelser vi1 i stabile

perioder udvzelge de bedst tilpassede virksomheder. Imidlertid kan mangfoldige

samfundsmossige begivenheder og udviklingen af virksomhedernes rutiner gennem

variationsmekanismen foregå så hurtigt, at deres markedseffekt resulterer i, at

produktionsbetingelserne forandres tilsvarende i tilsvarene tempo, hvorfor selektio-

nen ikke vi1 vaere hård nok til at udrense alle de ikke optimalt tilpassede virksom-

heder. Virksomheder med hoje og lave profitter, med moderne og gammeldags pro-

duktionsudstyr vi1 altså kunne fungere side om side i komplekse og turbulente

miljoer. Det bliver hermed ikke nodvendigt at arbejde med antagelser om ligevazgt,

stabilitet eller en nyttemaksimerende adfaerd hos producent eller forbruger, idet der

15. Analogt med epigenesens udrensning af individuelle mutationer. Laes fx. Hoffmeyers
levende diskussion af den naturlige udvazlgelses betydning på arts og indiviclniveau.
I felge teorien om "punctuated equi.Iibria" vii selektionen virke konserverende på artens
individer indtil storre forandringer i miIjeet skaber plads for, at mutationerne danner
nye arter. (Hoffrneyer 1984:140)
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ikke behoves en generel fastsaettelse af hvilken adfzerd, der vi1 regulere markedets

selektion. 1 stedet arbejdes med stadige forandringer i udviklingen af virksomhedens

rutiner, som en adaption af forandrede produktionsbetingelser og forandrede

produktionsbetingelser som en konsekvens af nye rutiner i virksornheden. Omend

den sidste halvdel af sammenhzengen ikke belyses af teoriens kerne.

Kernen i den evolutionaare tankegang er altså, at virksomheden udvikler nogle

rutiner og, at de gode rutiner udvaelges, mens de dårlige afvikles. Denne interne

selektionsmekanisme kan fi. vaere virksamhedens krav om en positiv forrentning af

den anvendte kapital. Men en sådan antagelse tilhorer ikke teoriens hårde kerne,

men kan formodemlig anvendes i en raekke tilfaelde som en frugtbar hjaelpehypotese.

" The jirms in OUY evolutionary theoy vill be treated as motivated by pro$t an engaged
in search for ways to improve thier projits, but their actions Will not be assumed to be
profit maximizing over well-defined and exogenously given choice set." (Nelson & Winter
2982:4)

Det er måske evolutionsteoriens svage punkt, at den ikke kan forklare hvorfor

virksomheden er tvunget til at interessere sig for netop sin kapitalforrentning. På

dette punkt giver Marx's almene akkumulations lov et vzesentligt bedre fundament

for forståelsen af virksomhedens betydning for udviklingen af produktions-

betingelserne. Irrtidlertid egner Marx's specifikt kapitalistiske begreber sig ikke som

grundlag for at udvikle en mere konkret virksomhedsteori. Det krcever for mange

hjzelpehypoteser at sno sig uden om okonomiseringenstvangen, hvis teorien om den

kapitalistiske produktionsmåde, skal guide den konkrete analyse. Den evolutionzere

teori om virksomhedens udvikling er derimod ikke bundet op på en forhåndsanta-

gelse om en saarlig form for profitsogende adfzerd. Det betyder dog ikke, at Marx

ikke kan anvendes. Twertimod; det vaasentligste bidrag fra Marx er jf. kapitel 1 og

3 ikke samfundets "naturlove" knyttet ti1 kapitalen i almenhed, men derimod den

dialektiske metode i abstraktionsproceduren. Anvendes disse indenfor en evolutio-

mer ramme vi1 det forhåbentlig vise sig muligt at overvinde realanalysens

okonorniske eller tekniske determinismer. Det antydes fx. hos en raekke nyere institu-

tionalistiske Bkonomers diskussion af teknologisk udvikling.(Fx.Rosenberg 1982)

"He <Marx> was able to blend Darwin's notions of rundom mutation with Hegelian
dialectics to provide a methodological analysis of technical change that is unparalelleled
among classical thinkers." (Clark & Juma:l988:203)
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Det centrale er, at ekonomien ikke kommer ind som forste instansen. Det er ikke

ekonomien der bestemmer udviklingen, men okonomiske forhold der efterfolgende

bidrager til beslutningsgrundlaget for aktaremes valg mellem forskellige udviklings-

altemativer. Disse er imidlertid bestemt af transmissions- og variationsmekanismen

som virksomheden udvikler sine rutiner efter. At der her er tale om en hojere grad

af reahsme bekrceftes fx. af Preben Melander, der i mange år har beskzeftiget sig med

virksomheders regnskabsvcesen og okonomistyring. Preben Melander har b1.a.

undersegt okonomisystememes status i forhold til beslutningsprocesserne i danske

virksomheder.

"Kun i få filfilde indtager økonomisystemer en central placering i ledemes dagligdag.
Oj?e faler de lokale ledere, ut økonomisystemer er besvazrlige og arbejdskrzvende
registreringsrutiner...Følgelig ptioriteres de oficielle ~konomistyringsrutiner relativt lavt
i forhold ti1 andre ledelsesaktiviteter." (Melander 1989:285)

Med begrebet om virksomhedens rutmer får vi et begreb, der i det mindste soger at

lose realanalysens teoretiske problem mellem kapitalakkumulationens bestemmelse

og okonomiske formulering af rammerne for profitproduktionsmetoderne og den

manglende bestemmelse af profitproduktionsmetodemes indhold.

Rutinebegrebet indeholder 3 typer af rutiner:

Driftsmoessige rutiner:
Styrer virksomhedens kortsigtede aktiviteter, dvs periodens indkob, ordre,

produktion, salg mv. givet de eksisterende kapaciteter. Periodens lzengde

defineres af virksomheden. Den kan fx. vaare bestemt af budgetter, saerlige

omslagstider o.lign.

Kapacitetsmaessige rutiner:
Styrer virksomhedens kapacitetsplanlaqning, om kapaciteten skal udvides eller

indskrznkes, om der skal satses på storre F&U-projekter o.lign.

Evaluerings-, Sage- og udviklingsrutiner:
Rutiner der aendrer de ovenstående. Det kan vcere rutiner i supportfunktioner i

virksomheden som fx. marketing, metode- og planlqningsafdelinger, projekt-

grupper, udviklingsafdelinger eller etablerede kontakter til eksteme informations-

kilder o.lign. Det sogekriterie hvorefter nye rutiner skal udvikles kan antages at

vazre den forventede profit.(Nelson & Winter 1982:X$)

Hvordan betragtes nu virksomhedens udvikling af rutinerne i forhold ti1 de

produktionsbetingelser, der udvikles indenfor branthen ? De driftsmaassige rutiner
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og virksomhedens kapacitet fastsaetter i f0rste omgang niveauerne for input og

output. Udenfor virksomhedens handlerum fastszettes eftersp0rgselsforholdene og

branthens udbud. På denne baggrund fastszettes priserne på input og output.

Herefter kan profitrateme fastsaatte for hver enkelt virksomhed. Profitraterne giver

kapacitetsrutineme information om kapacitetsbehov og muligheder. Når virksomhe-

demes kapacitet er aendret, vil de samme driftsmaessige rutiner skabe aandrede input

og output størrelser, - og dermed cendrede priser og profitter, osv. Derudover er der

mulighed for, at driftsrutinerne aendre sig, som f0lge af s0gerutineme. Men også

s0geprocesserne zendres med markedets feed-back. Modellen er dynamisk.

"lhrough the joint action of search and selection, the jirms evolve over time, with the
condition of the industry in each period bearing the seeds of its condition in the following
period" (s29)

I bogen "Information i naturen" introducerer Claus Enuneche "konstruktivisme", som

et filosofisk fors0g på, at 10se biologiens forhold mellem arv og milj0. 1 f0lge denne

tankegang kan hverken arv eller milj0 betragtes som egentlige vekselvirkende

faktorer..

"1 stedet må heleden udviklende organisme (..) i sine omgivelser anskues som et samlet
"udviklingssystem", hvori der konstant skabes nye tilstande og egenskaber; ikke via en
information, der på forhånd er givet(..), men gennem en "information", der konstant
skabes i et sådant udviklingssystem." (Emmeche 1988:103)

Der er to centrale pointer i konstruktivismen. For det f0rste muligg0res en mere

omfattende teoretisk fremstilling af evolutionsprocessen, end der opstilles i tradi-

tionelle teorier, hvor udviklingen fremstilles som det forventede resultat eller

virkeligg0relsen af et allerede eksisterende design. For det andet påpeges rummet for

denne mulighed i de strukturer, som skabes i udviklingsprocessen. Udviklingen

skaber sin egen kontekst af nye organisationsformer med "strukturel information".

Disse mere komplekse niveauer i organisationen skaber ti1 stadighed nye graenser

mellem, hvad der er indre og ydre i organismen.

"Cellediflerentiering er et monstereksempel på, ut en celle virker som en kontekst-
generator: efter et par delinger har cellen skabt nye kontekster for sig selv, der muligger
andre former for organisation i tid og rum." (sam.sted)

Altså arven ligger ikke alene i DNA'et, men også i cellestrukturen. Hvis vi anvender

disse nye betragtninger på den biologiske evolution, som analogier for vores
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virksomhedsanalogi, må vi modificere rutinen som den eneste form, hvori virksom-

hedens information er lagret. Virksamhedens rutiner er ikke ene om at reprcesentere

virksomhedens viden. De er også gemt i de organisationsformer, der er skabt af

tidligere anvendte rutiner.

2.3 Den evolutionaere teoris formulering af de strukturelle
problemer.
Hvordan formuleres nu det strukturelle problem indenfor den evolutionaxe teori? F0rst og

fremmest må det praxiseres, at protesperspektivet ikke i sig selv muligg0rer en kausal

forklaring af strukturproblemer. Der kan altså ikke inden for rammen af denne generelle

przesentation af analyserammen/teorien gives et svar på sp0rgsmålet om de strukturelle

problemer. Den evolutionaxe model er en abstrakt og ahistorisk tankekonstruktion, hvormed

vi kan unders0ge virkeligheden. Det er den konkrete unders0gelse af virkeligheden, der kan

påvise kausale sammenhaxge ikke abstrakte modeller. Derimod kan det anvendes ti1 at

påpege de processer, der udvikler virksomheden, dvs de processer, hvor det nuwerende

strukturproblem er fremkaldt og ved vis forandring det skal l.0ses. Det er også samtidigt

klart, at stmkturproblemet og stmkturpolitikken må omfatte alle processer i det evolutionaxe

system, idet de alle er forbundet og dermed gensidigt betinger hinanden. En konkret under-

s0gelse af strukturproblematikken må derfor belyse, hvordan problemet og politikken tager

sig ud for hver enkelt mekanisme og for den evolutionaxe model betragtet som et hele.

Strukturproblemet kan i f0rste omgang placeres i virksamhedens rutiner. Da det er med

hjzelp fra disse, at virksomheden bearbejder interne og eksteme informationer og materialer

og da det er herfra udviklingens inerti og forandring udl0ber. Man b0r derfor, med

baggrund i den evolutionzere teori, stille sig to sp0rgsmål, et historisk og et handlingsorien-

teret:

1. Hvordan har disse rutiner udviklet sig således, at de i dag reprzsenterer den informa-

tionsstruktur, der fremkalder arbejdsløshed, overforbrug af resurser og forringelse af

milj0et ?

2. Hvordan axlres disse rutiner således, at produktionen - menneskets omgang med naturen

- Oger velfaxden, nedbringer resurceforbruget og forbedre milj0et ?

Svaret på disse spargsmål går som beskrevet i kapitel 3 over en begrebsligg0relse af den

konkrete totalitet. Det betyder med andre ord, at selektionsmekanismen og de 0vrige

biologiske termer må vige for kontekstens egne begreber, men at den evolutionaxe model

inspirerer tankning i form af strukturerende sp0rgsmål.
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3. Strategiske analyser
- som praktiske struktureringer i forklaringen af virksomhedens markedstilpas-
ning.
Vi skal i det falgende se på den tradition indenfor den ekonomiske teori, der i saxlig grad

har fokuseret på virksomhedens tilpasning ti1 markedet nemlig den såkaldte "strategiske

analyse". Hvis den evolutionaxe teori kan siges at vaxe inspireret af den staxkestes

overlevelse, så er de strategiske analyser inspireret af selve krigen. Den strategiske

taxkning og sprogbrug er en gammel militax parade-disciplin, der isax efter anden

verdenskrig har spredt sig ti1 stadigt flere videnskabelige discipliner og sociale diskur-

ser. (Shaw 1990:466) Det urniddelbart synlige er selvf0lgelig sprogbruget. Indenfor såvel

den offentlige sektor som i s&rre virksomheder og de der ti1 knyttede videnskabelige

institutter kan vi iagttage en udvikling i ordvalget fra det teknisk-styrbare og rationelt

klingende "planlqning" til det mere konf l i i ld te og målsøgende "strategi"16. Men hvorfor

vinder dette gamle militaxe sprogbrug ftem i alle dele af den offentlige sektor ?

Der er tilsyneladende en vis urniddelbar "merhed" mellem generalens og departementsche-

fens opgavefortolkning. De 0nsker begge at udstikke nogle målsa%ninger og retningslinier

for en organisation, der for at klare opgaveme i uforudsigelige og modszetningsfyldte

omgivelser, må rustes med en vis "korpsånd"‘7. Men denne forklaring kan i hvertfald ikke

dzekke udbredelsen af det strategiske sprogbrug ti1 det mere naxe og uformelle livsområde.

Den engelske sociolog Shaw nzevner, at ordet er blevet meget udbredt i det daglige sprog

indenfor de sidste 10 år og ssger at opstille en forklaring på dette fznomen:

"It reflects an increasing self-perception of individuals, and basic social groups such as
families, as embattled agents, in constant tension with other individuals, groups and
institutions, in a competitive social environment. I is interesting to investigate the extent
to wich the adoption of 'strategic' language can be linked to the e$ects of state strategies
which have exposed social institutions, families and individuals to greater market

16. Alene indenfor milj0området, der traditionelt er knyttet ti1 det gamle sprogbrug i
"planlovgivningen" viser en kombineret sugning på "milj0 og strategi" i Politikens
artikeldatase( 1986-92) eksempler som: 130 artikler anvendte begge ord, ministerier
som Landbrugsministeriet, Milj0ministeriet, Arbejdsministeriet og Industriministeriet
udgav publikationer om eller anvendte strategibegrebet i forbindelse med deres
aktiviteter. Herudover optrzder forskellige strategier så som grtzm strategi(for
pensionskasser og FN), en strategi for renere teknologi(LO), PVC-strategi(Irma),
Fatllesskabsstrategi (EF-kommissionen) med mange mange flere.

17. Udtrykket er anvendt af departementchef Mogens Bundgaard Nielsen i et "virksom-
hedsportraet" af koncernen Milj!xninisteriet og dennes anvendelse af strategisk
planlqning i BDrsens Nyhedsmagasin d.19/5-89.
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pressures."

og
"In a market economy and society actors must constantly conzpete with others, and
develop plans for succesful tompetition. Much of the diffusion of 'strategic'language
seems to be conected to new vigour of market relations, and the individualisation of
'strategy' often appears as an intemalisation of the imperatives of market relations."
(Shaw I990:467-468)

Selvom engelske forhold og i saxdeleshed‘ Thatcherismen' formodentlig ikke helt kan

sammenlignes med 80'ernes danske regerings strategier, herunder isax privatiseringsstrate-

gien, så er det ve1 indiskutabelt, at markedsforhold i bbet af 80'erne er blevet tillagt en

stigende betydning i fortolkningen af livsbetingelseme. Men henned har også strategibegre-

bet mistet noget af sin oprindelige militaristiske betydning. Anvendelsen af strategisproget

betragtes nemlig ikke som en militarisering af hverdagen, men som Shaw påpeger, som en

internalisering af markedsrelationen i individets selvoplevelse, - et typisk udtryk for

varesamfundets tingsliggjorte og fremmedgjorte mellem-menneskelige relationer. Hvor

konvergent med totalkapitalens rationalitet denne trend end må forekomme, så er det ikke

af den grund givet, at den ikke opbses i nye sprogformer. Allerede i selve begrebet strategi

fmder vi tredens negation. Det udtrykker jo det moderne menneskes fors0g på at erobre

kontrollen over bestemte sider af sit eget liv. Hermed peger strategisproget på friheden fra

de instanser, hvormed samfundet kontrollerer den enkeltes liv gennem at bestemme den

enkeltes livsbetingelser. Vi skal nu gå fia den brede sociologiske analyse tilbage ti1 den mere

snzevre anvendelse af betegnelsen strategi indenfor erhvervsøkonomien.

Brug af strategi i virksomhedsledelse
Fremkomsten og anvendelsen af strategibegrebet i erhvervs0konomien haxger sammen med

den organisatoriske udvikling i de store amerikanske koncerner’*. Også på dette felt spiller

krigen en afg0rende rolle. Efter furste verdenskrig stod b1.a den store kemikoncern E.I.

duPont uden afszetningsmuligheder for sit vigtige produkt det røgf’rie krudt. Der blev derfor

satset på en r&ke nye produkter - diversifikation, men som også diversifikationen på mange

danske virksomheder i 80'eme har vist, så krazver det sterrre organisatoriske omlzegninger.

På dette tidspunkt var den dominerende organisation den "funktionalistiske", inspireret fra

de store jembaneselskabers udvikling i slutningen af 1800-tallet. Denne organisationsstruk-

tur er kendetegnet ved, at hele koncernen har én produktionsfunktion, én ekonomifunktion

og én salgsfunktion, der leder og koordinerer hver deres opgaver. Det er en velegnet

18. Dette afsnit bygger på i h0j grad på "Erhvervs0konomiens udvikling i forskning og
praksis" af Michael t i l l e r Nielsen udgivet i "Videnskabsteori og metodelaxe" Bind 2.
Andersen, H (red).
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organisationsstruktur ti1 få produkter, men når der diversificeres opstår der for lange

reaktionstider indenfor alle områder. Som reaktion på de store styringsmzssige og dermed

også ekonomiske problemer udviklede duPont den divisionerede virksomhedsorganisation.

I denne organisationsstruktur har hver enkelt produktområde sine @konorni-, produktions-

og salgsfunktioner. Koncernledelsen står nu alene for den strategiske planhqning - dvs

allokeringen af kapital ti1 de produktområder, der klarer sig bedst. Forudszetningen for at

kunne udfore denne kapitalallokering var, at duPont havde et beslutningsgrundlag, der

kunne afgme, hvor kapitalen blev bedst forrentet. 1 de funktionsopdelte virksomheder

anvendtes overskudsgraden (overskud/omsa%ring) ti1 at måle effektiviteten, men da dette

nogletal ikke indholder informationer om hvor meget kapital der er beslaglagt for at opnå

omszetningen var overskudgraden ikke et tilstrzekkeligt allokeringsgrundlag. På den

baggrund udvikledes den kendte duPont-pyramide, som den strategiske ledelses planlzeg-

ningsgrundlag. Anvendes analysemodellen på de enkelte produktområder fåes et

overskueligt kontrol- og beslutningsgrundlag.

Sammenligner vi udviklingen i duPont i begyndelsen af 20'eme med udviklingen i

begyndelsen af 80'eme i dansk indust.ri’g, finder vi en rzekke fzellestrzk. Det er furst og

fremmest overgangen fia de stabile ti1 de omskiftelige afszetningsmarkeder og som reaktion

derpå diversifikation og nye måder at organisere virksonmeden på.(Andersen m.fl.:1985)

Disse tendenser er forwgt dokumenteret i en undersugelse af de 61 storste danskejede

industrivirksomheder(exc1.slagteri- og mejerisektoren).(Moller Nielsen 1990:37):

Organisation/År

Funktionsondelt

Divisioneret

1970

40

14

1985

15

40

Dette skred i organisationstrukturen i de i dansk målestok store virksomheder har en

styrings- eller 1edelsesmEssigt indhold som går igen i udviklingen i mange mindre

virksamheder. Moller Nielsen beskriver det således:

"Mens det herskznde "ledelsesparadigme" i den funktionsopdelte virksamhed forst og
fierruwst er forankret i en teknisk/ingeniurg rationalitet - såa’un som den kommer

19. Der kan naturligvis icke opstilles fuldtud dcekkende trends for udvikling i dansk
industri som helhed, dertil er konkurrenceforholdende for varierede mellem
brancherner. Når der i de falge anvendes termen "dansk industri" er det udfra
betragtningen om hvillce dele der er trendszettende - altså hvem der dominerer
erhvervwkonomien, industripolitikken, uddannelsespolitikken mv. Det er i haj grad
jern & metalindustrien, der besidder førertrøjen indenfor disse områder.
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ti1 udtryk i "Scien@c management" - så er det herskende "ledelsesparadigme" i den
divisionerede virkromhed i langt hojere grad forankret i en okonomisk/frretningsmwsig
rationalitet - sådan som denne især kommer ti1 udbyk i "at investeringeme kun
foretages, hvis de investerede penge ikke kan anbringes ti1 en hojere kapitalforrentning
i en anden gren af virksamheden. "(Moller Nielsen I990:38)

For de mellemstore virksomheder har denne profitcenter-tzenkning f0r-t ti1 en axxlret

fokusering på fx. sporgmål som "Lav selv eller kob i byen?", hvor det for blev afgjort udfra

en vqtning mellem produktionsomkostninger centra indkobspris opstiller profitcentertanke-

gangen det som et sporgsmål mellem afkastningsgraden ved at producere selv i forhold ti1

en alternativ placering af kapitalen. Det dillema, som der optimeres indenfor, er altså på den

ene side den tekniske rationalitet, som fremkommer ved en central planlangnings- og

koordinationsfunktions mulighed for at overskue produktioneme i deres horisontale og

vertikale helhed - de såkaldte synergieffekter, og på den anden side den decentrale

beslutnings hurtigere reaktionstid på forandringer i produktionsbetingelseme og organisa-

toriske gevindster i form af suxre gennemsigtighed og storre motivation. Spørgsmålet er,

hvor skal gransen trxkkes mellem marked og hiraki? Dette gives der naturligvis ikke noget

endegyldigt svar på, men vi kan med referrence ti1 det evolutionaxe forskningsprogram,

formulerer det som en tilpasning af kapacitetsrutineme ti1 markedets selektionsmiljo. 1

perioder med megen fluktuation og turbolens på afszetningsmarkedeme vi1 de kapacitetsruti-

ner, der orienterer sig mod reallokering af kapitalen mellem hurtigt reagerende profitcentre,

vaxe bedre tilpasset og dermed muliggorer et hojere afkast for virksomheden, end store

teknisk-optimerende og resurceorienterede kapacitetsrutiner vi1 kunne. En sådan generel

dynamik bygger naturligvis på en abstraktion fia alle de interessante konkrete forhold, som

bestemmer hvorvidt dynamikken vi1 virke strukturerende eller ej. 1 en undersogelse af 1595

virksomheder fia 1988 konkluderes det b1.a.:

"..talrige prof?tcenterdannelser er foretaget uden hensynstagen til, hvad de basale
@konorniske sammenhamge tilsiger."

og videre
"..n& man ..samler aktiviteter ud?a tanken om samdrift, er der ikke meget forn@ i at
tilrettelcegge den okortorniske styring, som om der var tale om indenbyrdes uafhomgige
aktiviteter styret af hver for sig autonome organisatoriske enheder." (Andersen, M.
1989:132)

Tendensen i de empiriske undersogelser er dog, at 80'emes selektionsmiljo i mindre grad

har udraderet diversificerede og profitcenterorganiserede virksomheder. Derved belweftes

tendenseme fi-a de sociologiske undersogelser om en stigende "internalisering af markeds-

relationemes sigtepunkter" ikke alene i individet, men også i organisationens liv. Men da

forholdet mellem marked og hiraki både er meget situationsbestemt og tillige labilt er målet

for denne diskusion ikke at fastlå en bestemt trend i dilemmaet, derimod har det vaxet
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meningen at fremstille nogle af de historiske omstrendigheder, der har aktualiseret

anvendelsen af den strategiske taznkning indenfor erhvervsokonornien.

En bemaerkning om Michael Porters analyse af strategi
Den amerikanske ekonom Michael Porter var for nogle år siden en central figur indenfor

feltet strategiske analyser. Det gode ved Porters mange modeller er i forhold ti1 vores

sammenhzng, at

• de er formuleret som en konsekvent negation af den neoklassike mikroekonomiske

antagelse om fuldkommen konkurrence, idet konkurrencebetingelseme underseges for

alle de forhold hvormed konkurrenten kan undgåes. (Porter 1980:4)

• de opstiller de strategiske sporgmål så de peger på svar, som er kontextafhzengige, ikke

på forudantagede teoretiske antagelser.(Porter 1990:19)

Det interessante ved Porters analyse er alle de erfaringer i form af eksisterende sammenh~n-

ge, som Porter har fimdet i tidligere analyser. Erfaringeme er koncentreret i de metodiske

anvisninger han opstiller i koncentreret form i figurene "de 5 konkurrencekrzefter",

"strategieme", "werdisystemet", "vzerdikzden" og "diamantmodellen". Figureme kan

betragtes som illustrerede og systematiske huskesedler. De er ikke udviklet ud fia en

klassisk teoretisk model, hvor der er redegjort for premisser og udsigelesesfelt. De er heller

ikke diskuteret systematisk og afprovet overfor modrzesonnementer og modhypote-

ser.(Dalum m.fl. 1991a:35). På den måde er de i langt hojere grad end traditionelle

analytiske exfaringer frigjort fra en bestemt teoretisk posistion.20

4. Forholdet mellem ovenstående "teorier" og reala-

nalysen.
Teorier, modelleme og idealtyper skal fungere som heuristikker, ledetråde, hypoteser mao.

som genveje ti1 begrebsliggorelsen af den konkrete sarnmenhzeng. De tjener dermed som en

formalisering af de erfaringer vi har gjort os i tidligere analyser. Men som enhver genvej

er de farlige at anvende. For dovenskaben og middelmådigheden er de analytisk slaraffen-

20. Se i ovrigt Bent Flyvbjergs inspirerende diskussion af Dreyfus og Foucault fx:
"Regelbaseret indlaering og forskning kan ikke fore ti mere end en kompetent
forståelse af det, man studerer. Virtuos og innovativ forskning krzever plads for en
helhedsprzeget og intuitiv forståelse, som Wse kan baseres på regelstyring. Og det er
netop det metodologi drejer sig om: Regler for udforelsen af en givet forskningsinsats.
Derfor advarslerne mod rigoristisk metodologi." (Flyvbjerg 1991:1.120)
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land. De realanalytiske erfaringer fia arbejdet med 0konomiseringsformsmodellen under-

streger, hvor stor fristelsen er for bare at "putte tal ind i en model" og ligge under for illu-

sionen, at der er tale om videnskab. Det afgmende kriterie er derfor, hvordan andre teorier

og modeller kan tages i anvendelse uden, at vi fastlåses i hypotetisk deduktive tankebaner.

Det er grundliggende et sp0rgsmål om at gcxe sig teoriens aprioriske bestemmelser klart og

befri sig fra dem gemrem detaljerede studier af det konkrete og en begrebsliggcxelse af

denne totalitet. Omvendt vi1 den bevidste kritiske brug af sådanne modeller forsyne os med

hypoteser og ideer ti1 strukturering, som er rwdvendig for at gå fia det konkrete i sin helhed

ti1 frernstillingen af den konkrete totalitet.

Uanset brugen af diverse modeller må kravet ti1 diskursen vzere, at den alene fremstiller det

virkelige, altså at den baserer sig på almene begreber og sikres mod enhver form for

metafysik.

"En teori får succes, fordi den sEtter en livsform på begreb og forloser er$aring. Når
dens temaer er slået igennem, bliver de selvforstan-kende, fordi alle må forholde sig ti1
dem. Teorien understotter den baggnmd, den er opstået af Ti1 sidst bundfæller den sig
som en del af det praktiske beredskab, mennesker moder virkeligheden med. Og det er
jo det som teorier kan: de kan danne skole og forsyne mennesker med de forenklinger,
som virkeligheden spontant fortolkes med og som samtidig ger virkeligheden overkomme-
lig. "(TYhyssen 1987:IO5-106)
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