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tid? Nei, krisen i det sosiale 
demokratiet i verden er 
nettopp mangelen på gode 
likhetsskapende og markeds-
baserte reformer som kan 
mobilisere befolkningen til nye 
fremskritt. Stivner vi i tilvante 
organisasjonsformer og i 
forsvaret for det bestående, 
åpner vi døren på vidt gap for 
populismens proteksjonistiske 
demagoger.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universite-
tet i Oslo

samme kurv når sysselsetting og 
sparepenger er avhengig av 
samme usikre virksomhet.

Et annet og mindre kjent 
problem er ulikhet: paradoksalt 
nok kan likhet innad i hver 
bedrift gi stor ulikhet mellom 
bedrifter. Når hver dyktig 
medarbeider gjør andre medar-
beidere bedre, vil selvsagt alle ha 
de beste på sitt lag. Tilnærmet lik 
deling innad kan da innebære at 
de beste bare går dit de andre 
dyktige medarbeiderne er. Da 
blir det som i advokatbransjen 
der arbeiderstyrte bedrifter 
lenge har vært normen: Krake 
søker make og de som har høyest 
inntjening, jobber derfor helst 
med andre som er like gode, 
mens de som har lavere inntje-
ning, ender opp med andre som 
også har lav inntjening.

Det er imidlertid verdt å 
merke seg at problemene knyttet 
til både risikokonsentrasjon og 
ulikhet i noen grad kan motvir-
kes av det samme fornuftige 
tiltaket. Selveide bedrifter kan 
nemlig med stor fordel kombine-
res med en annen kjepphest som 
jeg har agitert for i denne spalten 
– en skattefinansiert ordning 
som sikrer at alle i samfunnet får 
en grunnleggende inntekt 
beregnet som en fast andel av 
nasjonalinntekten i landet. En 
slik grunnleggende inntekt 
bidrar til omfordeling og til noe 
forsikring mot svingninger i 
lokale inntekter i selveide 
virksomheter.

Kan det bli vel mange 
alternative ordninger på samme 

Overflødige kapitalister
Spørsmål: Hvor mange kapitalister trengs for å skru 
i en lyspære? Svar: Ingen.

K
apitalister trengs 
ikke for å skru i 
lyspærer, og 
kanskje heller ikke 
til andre ting som 
skal gjøres. De som 

mener at de kan gjøre det selv, 
ser at arbeidsgiver ikke er 
kapitalist fordi han er sjef, men 
snarere sjef fordi han er kapita-
list. De ser at rollen hans kanskje 
er overflødig i en verden med 
moderne kredittinstitusjoner. De 
innser at det går an å jobbe i en 
bedrift eid av dem som jobber 
der.

Mange arbeidstagere har 
innflytelse over eget arbeid først 
og fremst gjennom fagorganise-
ring som har vært et godt 
alternativ til lokalt eierskap. Men 
fagorganisering er i tilbakegang 
overalt i verden. Likevel 
diskuterer vi sjelden kollektivt 
eie som alternativ til kollektive 
forhandlinger.

Går vi bare langt nok tilbake i 
arbeiderbevegelsens internasjo-
nale historie, sto disse to 
alternativene klart mot hveran-
dre. Skulle arbeiderbevegelsen  
1. satse på egne bedrifter og 
bygge det nye samfunnet 
gjennom kooperativer og 
arbeiderstyrte bedrifter, eller  
2. satse på fagforeninger og 
politiske partier for å få innfly-
telse over lønn og sysselsetting 
gjennom politikk og kollektive 
forhandlinger? Skulle bevegel-
sen satse på lokal eller sentral 
makt – på anarkisten Proudhon 
eller sentralisten Marx?

Den gangen var valget i 
realiteten et spørsmål om tilbud 
og etterspørsel. Å satse på å bli 
selveiere krevde kapital; å satse 
på fagforeninger krevde 
militante arbeidere. Tilgangen 
på kapital var liten, mens 
tilgangen på militante arbeidere 
var stor. Resultatet ga seg selv.

I dag er situasjonen en annen. 
Tilgangen på kapital er stor, 
mens tilgangen på kamplystne 
aktivister er liten. Et godt 
utbygget kredittmarked inne-
bærer at muligheten for å eie er 
større enn noen gang. I tillegg er 
folk rikere og bedre utdannet. De 
er mer opptatt av autonomi og 
selvrealisering. De er mindre 
tolerante mot overflødige sjefer 
og et unødvendig hierarki. De 
kan derfor ønske å eie i felles-
skap, dele produksjonsresultatet 
og styre virksomheten i tråd med 
prinsippene for demokrati på 
arbeidsplassen. Da kan de også 

Sammenlignende studier viser at selveide bedrifter har mer stabil sysselsetting, høyere produktivitet, 
mindre forskjeller innad og større trivsel på jobben. Foto: Istock/Getty Images

Med egne ord
Kalle Moene

beskytte seg mot toppledelsens 
jakt på kortsiktig gevinst som så 
lett kan ødelegge gode og stabile 
arbeidsmiljøer.

Sammenlignende studier 
viser at selveide bedrifter har 
mer stabil sysselsetting, høyere 
produktivitet, mindre forskjeller 
innad og større trivsel på jobben. 
I boken «Markeder uten kapita-
lisme» fra 1990, oppsummerte 
Tone Ognedal og jeg noen av 
disse fordelene. Demokratisk 
styrte virksomheter er «så nær vi 
kan komme sosial rettferdighet, 
og den mest formålstjenlige 
ordningen for det felles beste», 
som John Stuart Mill sa i 1848.

Ingen tror at marked uten 
kapitalisme bare har fordeler. Ett 
problem er risikokonsentrasjon. 
De ansatte plasserer alle eggene i 
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… en granskning 
av om bilimport er 
en trussel for 
«nasjonal sikker-
het». Skulle den 
granskningen føre 
til økt toll på biler, 
vil situasjonen 
raskt bli mye mer 
alvorlig og vans-
kelig 
Jan I. Haaland, professor ved 
Norges Handelshøyskole
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En flaske eller boks med 
honning er som regel drøy i 
bruk, og da er det godt at det 
er ingen holdbarhetsdato på 
den.
Under vignetter «VG hjelper 
deg» forteller avisen leserne sine 
at de spiser honning sjelden, 
men at det er greit.

Forskningen konkluderer 
forholdsvis entydig med at 
åpne landskap fungerer dårlig 
på kunnskapsintensive 
arbeidsplasser.
Dagbladet advarer mot åpne 
kontorlandskap i departemen-
tene, men avisen er heldigvis så 
lite kunnskapsintensiv at den 
helt fint kan ha åpne kontorland-
skap selv.

Hun forsøker å skape et 
stråmannsargument.
I debatt om hvorvidt reg jerings-
kvartalet bør bygges i tre, 
anklager John-Erik Reiersen i 
Betongelementforenin-
gen Heidi Finstad i Treindus-
trien for å g jøre ham til en 
stråmann.

Det blir litt for enkelt å si at jeg 
gikk for pengene. For det er 
ikke sant.
Programleder Fredrik Skavlan 
forteller VG hvorfor han går til 
TV 2, som betaler mer enn NRK.

Det er jo veldig ofte sånn at 
man ønsker å bruke andre 
begrunnelser også.
Kringkastingssjef Thor 
Gjermund Eriksen forklarer i 
Dagsrevyen om menneskelige 
behov for å forklare sine  
valg med noe annet enn 
penger.

Det har vært bråk på Twitter i 
natt.
P2s Nyhetsmorgen oppdaterer 
lytterne om siste nytt fra 
internasjonal politikk foran 
G7-møtet i Canada.

Vi har i dag mistet kunnskapen 
om farger.
Professor i farge Mette 
L’orange kjemper i Klassekam-
pen for både oransje og andre 
farger.

Kragerø: Brannvesenet og 
politiet i Kragerø rykket 
klokka 16.19 tirsdag ut etter 
melding om røykutvikling i 
sentrum. Det viste seg å være 
noen som grillet på en 
terrasse.
KV – Kragerø Blad Vestmar
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