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Passivisert stat og politisert
marked:
Utviklingstrekk i marked og
styring
av Thor Øivind Jensen1

Fenomenene «stat» og «marked» og ikke minst styringsmekanis-
mer mellom dem er endret, og som en følge av det har det vokst
fram nye borgerroller som svekker, supplerer og endrer de klas-
siske. Det er lite som peker i retning av brå endringer eller et sys-
temskifte der markedet igjen settes under nasjonalstatlig styring.
Jeg vil gå igjennom noen av endringsprosessene og antyde at fram-
tidige tankemodeller må romme overordnede styringssystemer og
samtidig åpne for at politikk og kollektive verdier iverksettes via
markedet. Men heller ikke framtiden blir enkel, og vi må supplere
med mer motsetningsfylte visjoner fra Hardt og Negri (2000; 2004),
Foucault (1991), Rose (1990; 2003) og Rose og Søgaard (2009)
og introdusere åpnere, nettverksorienterte modeller for å forstå de
nye styringsformene.

1 Takk til Rita Agdal og Thorvald Gran for kommentarer og ikke minst til bokens
redaktører for mange runder med kvalitetssikring.



Det har gått galt igjen
Finanskrisen var en forventet krise forårsaket av kjente trekk i
markedet. Det kan med rette hevdes at den politiske styringen var
utilstrekkelig og feilaktig. Klassisk marxisme representerer ingen
oppskrift på framtidens samfunn, men marxistiske teorier om mar-
kedets selvdestruerende tilbøyeligheter har fått fornyet interesse.
Det ligger også i marxismens natur at det er lite å hente når det
gjelder oppskrifter for styring av markedet. I den marxistiske klas-
siske forestillingverden handlet det om at markedet som styrings-
system skulle opphøre, ikke modifiseres og styres.

Denne krisen (fra høsten 2008) har, som de fleste andre kriser,
opprinnelse i finanssektoren. Beslektet med marxistisk analyse kan
vi finne empiriske påpekninger (Andersen og Gehter 2009) av at
pengemengden (gjeldsmengden) over tid igjen økte mer enn real-
produksjonen. Det måtte gå galt når ubalansen ble for stor. Forrige
store krise på 1980-tallet var også knyttet til finanssystemet. Det
gamle keynesianske regimet la stor vekt på å regulere penge- og
kredittmengde, i Norge iverksatt både gjennom formelt lovverk og
gjennom en mykere tilnærming med samarbeid og forståelse. Pen-
gemengden kom ut av kontroll fordi politiske institusjoner hadde
gitt fra seg eller delegitimert relevante styringsinstrumenter.

Den nåværende krisen har tre viktige tilleggsfaktorer. Den første
er globaliseringen som skaper sterkere økonomiske strømmer på et
nivå som ligger utenfor de tradisjonelle nasjonale institusjonenes
kontroll. Det poenget er mye kommentert og skal ikke utdypes her.
Den andre er knyttet til den teknologiske utviklingen: IT-løsninger
for raske overføringer av penger over landegrensene (gradvis intro-
dusert fra sent 1970-tall) gjør det mulig å flytte penger raskt med
lite arbeid knyttet til hver transaksjon. Dette fører til en økning i
volumet av finanstransaksjoner, og nå har så lite som 2–3 prosent
av transaksjonene bakgrunn i reell handel mellom land (Hveem
1996; Hareide 2009). Pengemengde og gjeldsmengde utvikler seg
raskere og med større volum enn tidligere. Pengemengden er hjer-
tet i den gamle keynesianske økonomiske reguleringen, og debat-
ten har raskt dreid inn på det internasjonale pengefondet (IMF) og
andre ordninger som ikke har fungert godt nok. Den tredje fakto-
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ren er at markedets mekanismer mer enn før, politisk og ideologisk,
er ansett som sunne og riktige i seg selv: Mange politiske vedtak
og reformer har skapt det som er kalt politikkens abdikasjon. En
av de klareste konklusjoner fra det siste maktprosjektet er nettopp
påpekningen av en systematisk prosess som flytter makt fra poli-
tikk til marked (Østerrud, Engelstad og Selle 2003).

Det er ikke nytt at krisen kommer fra finanssektoren, eller at
utløsende faktorer knyttes til finansinstitusjoners og enkeltperso-
ners atferd. På 1920-tallet var for eksempel finansakrobaten Ivar
Kreuger knyttet til store internasjonale operasjoner på grensen til
svindel som likner mye på det som nylig er avslørt av finansakroba-
tikk (Jensen 1999). Da president Roosevelt begynte arbeidet med
å komme opp igjen fra krisen i 1929, var regulering og sterke kon-
trolltiltak overfor finanssektoren noe av det første han la vekt på.

Den krisen vi har nå, representerer et press i retning av noen
former for reguleringsopptrapping. Men politisk er det liten kultur
for å forlate markedet. Det står i sterk kontrast til mellomkrigsti-
dens kriser med en politisk-kulturell bakgrunn av sterke bevegelser
som ville ha et nytt samfunnssystem der markedet skulle opphøre
eller settes under kommandostyring. Heller enn fundamental ideo-
logisk mistillit til internasjonalisering og markeder sammen med
klare oppskrifter for noe nytt, som på 1920- og 30-tallet, kan en
nå ane hjelpeløshet og forvirring. Det er heller ingen optimisme
på markedets vegne. Tiltakene så langt er i tråd med en ideologi
om å beholde markedet. Både denne og forrige krise (1980-tallet)
er preget av store statlige utbetalinger og overtakelser som har en
grunnleggende styringspassivitet: Staten betaler og støtter, men stil-
ler få krav. Staten går inn som eier, men er en uvanlig passiv eier
eller selger seg raskt ut. Formelt sett blir den norske staten i meget
stor grad involvert i markedet som eier. Slik sett lever markedet
et fortsatt fritt liv med en svært stor snill onkel som subsidierer,
deltar, støtter og reparerer uten å stille krav. Dette er ikke spesielt
for Norge, det er uttrykk for en generell ideologisk innretting som
også er nedfelt for eksempel i EUs regelverk, der det legges sterk
vekt på at offentlig politikk ikke skal være konkurransevridende.
Selv om det kan forventes at reformer retter seg mot pengemeng-
den, nasjonalt og globalt, ser det ut til at denne gang (som sist) for-
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søker disse å støtte markedet, ikke oppheve det, knapt nok styre
det.

Den gamle styringsvisjonen
Det er vanlig å bruke Hobbes’ visjonære bok Leviathan (1651), den
like sentrale Fyrsten (1532) av Machiavelli og systemet etter West-
falerfreden i 16482 som referansepunkter for den gamle orden. En
kunne gjerne trukket inspirasjonen bakover til Platon eller fram-
over til Rousseau, Lenin eller Gro Harlem Brundtland. Dette er en
bestemt måte å tenke politikk og styring på som har lange tradi-
sjoner. Nasjoner og deres regjeringer uttrykker og forvalter et felles
gode, et gode som står over og skal være mektigere enn en hvilken
som helst borger eller gruppe av borgere. Bokstavelig talt beskrev
Hobbes fellesinteressene som et mektig konstruert «moralsk godt
monster» med suveren makt.3 I dette bildet blir også politikk et
slags håndverk som utøves av en elite og knyttes til formelle posi-
sjoner. I denne tenkemåten for politikk og styring er grunnideen at
det finnes en (rasjonell) opphøyet fellesinteresse som bør ha over-
ordnet makt. Markedet, enkeltborgeren og enhver sosial prosess
eller gruppe er underordnet. Med Leviathan-perspektivet på styring
vil det se ut som om betingelsene for god demokratisk styring blir
bedre dess mer frihet og autoritet som finnes på toppen av syste-
met. Perspektivet har invitert til en forenkling som er en fare for
demokrati og individuelle friheter, samt svekket evnen til å opp-
dage og håndtere dynamiske endringsprosesser. De siste tiårs utvik-
ling har endret den politiske virkeligheten ytterligere, og Leviathan
representerer en stadig mer problematisk og urealistisk forenkling.
På 1980-tallet kom en indirekte oppmyking av denne tenkemåten.
Både fokuset på markedet som egenverdi og økt vekt på menneske-
rettigheter og individualisme er avvik fra en slik tenkemåte. Flere

2 Se for eksempel Held 1987.
3 Hobbes’ bok Leviathan har en forside med sterk symbolikk der en kjempe som
består av utallige borgere reiser seg over en by med maktsymboler og våpen i
hendene. Med litt hjelp av bokas redaktører fant vi at Hobbes selv var aktiv i å
bestemme nettopp denne forsiden.
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ideologiske strømmer, både til venstre og til høyre, vektla delta-
kelse som rettighet og egenverdi.

Leviathan-blikket skaper en spesiell styrings- og herskerkultur.
Tenkemåten kan ha vært en produktiv forenkling som muliggjorde
sterke, vekstkraftige nasjonalstater og rimelig velordnende velferds-
stater. Men i ettertidens klarere lys er det lett å se hvordan etniske
grupper, bestemte levemåter, ytringsformer, verdier, organisasjons-
former, samfunnsutfordringer og næringsvirksomhet har unndratt
seg oppmerksomhet eller direkte blitt sett som problemer. Mer prin-
sipielt er det pekt på hvordan selve blikket på samfunnet som utvik-
les fra et ambisiøst nasjonalt styringssenter, er dømt til å forenkle,
standardisere og feile i mobilisering av innbyggerne (Hayek 1944;
Scott 1989; Li 2007). Satt på spissen kan en si at styringsblikket
i Leviathan-tradisjonen tryller bort markedet og enkeltborgeren
som selvstendige kreative enheter i den forstand at både marked og
enkeltborgere framstår som objekter for styringsøvelser og ellers
ikke trekkes inn. Produktiv problemløsning og deltakelse blir over-
sett eller sett som sand i styringsmaskineriet. Markedet og borgerne
blir styringsobjekter, skatteobjekter og problemkilde. Tenkemåten
gjør fortsatt sterke, produktive sosiale bevegelser og krefter i demo-
kratiet lite synlige eller til problemer i stedet for demokratiske fram-
skritt. Begge de norske maktutredningene (Olsen 1978; Østerrud
et al. 2003) har etter min mening anvendt et slikt enkelt, sentra-
listisk styringsblikk. De har begge sett viktige sosiale demokra-
tiske prosesser som problemer. Protestbevegelser (kvinne-, miljø-,
fred-) fikk den talende kommentaren «Grasrota slår krøll på seg»
i den første maktutredningen, der også det mer akademiske begre-
pet «utenomparlamentariske aksjoner» markerte et problematiser-
ende blikk (Olsen og Sætren 1980). I ettertid er det vel rimelig å si
at nettopp disse styringsproblematiske fenomenene var sentrale i å
presse fram nye og gode verdier på en genuint demokratisk måte.
Den siste maktutredningen har skapt oppmerksomhet ved å holde
fram individuelle rettigheter (for eksempel helse/sosial-rettigheter
og menneskerettigheter) som en direkte trussel for god styring og
for demokratiet, igjen logisk ut ifra et enkelt Leviathan-blikk.4

4 I hovedrapporten (Østerrud et al. 2003) er dette tema i kap. 7, men et slikt kri-
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Ett av medlemmene av styringsgruppen (Hege Skeie) gikk da også
ut i protest med en eksplisitt begrunnelse knyttet til at rettighe-
ter har vært og er et sentralt verktøy i demokratiet, ingen trussel.
Togeby (2005) viser til at den danske maktutredningen trakk helt
andre konklusjoner ut ifra en ganske lik situasjon, og forklarer
det med ulike perspektiver på demokratiet. Rune Slagstad knytter
den oppsiktsvekkende konklusjonen om rettigheter som demokra-
tisk problem til en bestemt del av den norske samfunnsvitenska-
pelige styringstenkningen, med røtter til amerikansk inspirasjon
om naturvitenskapelighet og ingeniørkunst som samfunnsvitenska-
penes ideal (Slagstad 2009). Han peker videre på at perspektivet
selvfølgelig er avhengig av ståstedet, og sier: «Det som fra de sty-
rendes posisjon kan fortone seg som demokratisk forvitring, kan
fra den enkelte borgers synsvinkel ses som en demokratisk utvi-
delse» (Slagstad 2009:425).

Blikket som gjør rettigheter problematiske, vil også kunne se
styringsproblemer ved den utbredte etableringen av ombud for å
beskytte svake interesser. Både Bo Rothstein (2009) og Cathrine
Holst (2009) formulerer et slikt syn. Et enkelt motargument her
er at både rettigheter og ombud er kommet til i en lang prosess
der det politiske systemet har erkjent at bestemte interesser, ver-
dier eller grupper ofte kommer skadd ut av den sentralistiske nor-
malpolitikken og trenger ekstra beskyttelse. I et styringsperspektiv
bør det vel også pekes på den viktige rollen rettigheter og ombud
har i å mobilisere borgere. Poenget her er ikke annet enn å peke på
at Leviathan fremdeles kan finnes som styringsperspektiv, om enn
omdiskutert. I skrivende stund (november 2009) har rettighetskri-
tikerne den sterkeste posisjonen i debatten.5

Erkjennelse av at Hobbes’ Leviathan-visjon passer dårlig til vir-
keligheten og kan være særlig destruktiv i forhold til nye problem-
løsnings-, styrings- og demokratiformer, er imidlertid også tydelig.
Et ganske nytt bidrag i tidsskriftet Ecologist (Hodgkinson 2009)

tisk perspektiv på rettigheter nevnes flere steder ifølge Slagstad (2009) som også
påpeker at det er støttet av lite eller ingen empiri.
5 Se f.eks. Nytt Norsk Tidsskrift 3–4 2009 som er et bredt temanummer om dette.
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peker på hvordan vanskene med å håndtere klimakrisen og miljø-
utfordringen kan ses som forankret i denne tenkemåten, knyttet til
ideen om et overordnet Leviathan-monster av en antatt fellesinte-
resse. Miljø og klima er antakelig et godt eksempel, fordi det etter
den klassiske tenkemåten nettopp er et felt der det trengs et mektig
monster som styrer oss i rett retning. Det problematiske i en slik
argumentasjon kan stikkordmessig antydes som: problemer som
både i tid og rom ligger utenfor nasjonalstatsdomenet; en historie
der miljøbevegelsen har vokst fram nedenfra og utenfra; at sittende
regjeringer nesten alltid prioriterer økonomiske, enkle interesser
som er nærmest og sterkest i det politiske spillet. Dermed får vi para-
dokser for demokrati og styring der land med sterk miljøbevisst-
het i befolkningen kan være de samme som har en dårlig praktisk
politikk (for eksempel Norge). Men klima er også et eksempel som
minner om at impulser og bevegelser utenfor den sentrale rutine-
politikken nettopp må samvirke med etablerte strukturer og danne
nye styringsmekanismer, på nasjonalt og overnasjonalt nivå, både
med og mot markedsimpulser.

Det vitenskapsteoretiske grunnlaget for den klassiske
styringstenkningen
Tenkemåten i den gamle styringen knyttes gjerne til den suksessrike
framveksten av vitenskapene i snever betydning («science»). Fram-
skritt i kunnskap, produksjon og styring vokste ut av renessansen
sammen med endring av tenkemåten om samfunnet. Det vokste
fram en vitenskapelig verdensanskuelse som også omfattet men-
nesker og samfunn. Et eksempel krever enda en demon: Laplace
(1749–1827) var en fransk matematiker som var sentral i denne
utviklingen (Hayek 1955). Hans berømte tankeeksperiment var å
se for seg en bevissthet som hadde all kunnskap om alle partikler
og naturlover på et bestemt tidspunkt. Hvis en tror at alt er deter-
minert, vil denne bevisstheten dermed også ha full oversikt over alt
som har skjedd og kommer til å skje (Laplace 1914, sitert av Hayek
1955). I et slikt kunnskapsovermot så man etter hvert for seg at
samfunnet og borgerne kunne formes ved vitenskapeliggjorte tek-
nikker. Et nytt styringsverktøy, oppfunnet i samme periode av bel-
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gieren Quatelet, var «gjennomsnittsmannen», dvs. statistikken som
bidro til å skape enkle styringsparametere selv der full informasjon
manglet, og på tross av stor dynamikk og varians. «Befolkningen»
ble en størrelse som kunne underlegges styring i et vitenskapelig
perspektiv (Foucault 1991).

Idealet om å styre samfunnet rasjonelt og vitenskapelig ble
stående som en optimistisk visjon mot 1920- og 30-tallets kriser og
kaos. Det vitenskapelige planleggingsperspektivet vant fram, ingen
levedyktig politisk bevegelse kunne la være å kaste seg på retorik-
ken om vitenskap og plan. De nye politiske bevegelsene (fascisme,
nazisme, kommunisme, sosialdemokrati) vektla alle planlegging,
stram organisering og ekspertstyre. Også sterke enkeltpersoner i
næringslivet trodde på de nye vitenskapene i styring av samfunn
og marked. I Norge er det gode eksemplet sjokoladekongen Johan
Throne Holst (Rudeng 1989) som blant annet introduserte viten-
skapeliggjort personalpolitikk (etter hvert et berømt institutt) og
ikke minst ga nobelprisvinner Ragnar Frisch et stipend som satte
i gang det som ble et ledende system for styring av markeder. Selv
om USA er lite statsstyringsorientert, var det også der sterke og
dominerende visjoner om vitenskap (i ganske snever forstand) som
kilde til styring av individ og samfunn som regjerte. Da en av de
store sosiologene fra USA, Paul Lazarsfeldt, var i Norge i 1948 og
ble intervjuet av den unge journalisten Nils Christie, ga han uttrykk
for stor begeistring for planlegging og la til at en kunne tenke
seg at lykke eller trivsel også ble underlagt systematisk styring og
planlegging i et så oversiktlig og velstyrt land (Jensen og Thorsvik
2006).

Rystelsene på 1920- og 1930-tallet endte på kort sikt med at
«planlegging» forankret i staten ble ideologisk felleseie. De poli-
tiske debattene i Storbritannia og Norge er instruktive. I den bri-
tiske debatten overtok alle de sentrale politiske partier idealet om
faglig planlegging, men det var nyanser når det gjaldt synet på
iverksetting og statens rolle. Det ble etablert et eget politisk parti
for planlegging. Keynes selv ville ikke delta i dette, og partiet endte
sine dager med en navneendring som erklærte det som Storbritan-
nias nasjonalsosialistiske parti, drevet av nazistenes sterke prefe-
ranser for sterk styring fra toppen (Ritschel 1997). Storbritannia
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manglet kultur og statstradisjon som passet til sterk sentralplan-
legging (Jensen og Thorsvik 2006), men i vår sammenheng er det
nok viktigere at den seirende versjonen av styring kan kalles «så
lite som mulig»-planlegging. Man beholdt markedet og etablerte
systemer for indirekte overordnet styring som skulle sikre stabili-
tet og balanse, i tråd med Keynes’ preferanser. I Norge ble debat-
ten og tiltakene preget av nyutviklet sosialøkonomisk kunnskap
som var mer matematisk og operasjonell; de institusjonelle tradi-
sjonene og organisasjonene passet for en sentralistisk strategi, men
likevel innenfor rammene av et nasjonalt markedssamfunn. Sosi-
alistene som ville oppheve markedet til fordel for et totalplanre-
gime, vant ikke fram. Meg bekjent har ingen andre land hatt en slik
langsiktighet og styrke i den makroøkonomiske markedsstyringen
som Norge hadde gjennom sine langtidsplaner fra 1947 til 2005. I
ettertid kan en lett se både paternalistiske og udemokratiske trekk
i holdningene hos nøkkelaktørene, samtidig som tankene om hva
en skulle få til med god nok statistikk, tilstrekkelig kompliserte
modeller og sterke nok datamaskiner, var like urealistiske som tan-
ken om å spå været i en hvilken som helst framtid.

Det norske, rimelig vellykkede, planregimet faller inn i mønste-
ret om å beholde, men styre markedet ved hjelp av en stor og aktiv
stat. Løsningen med å oppheve markedet gjennom de sosialistiske
eksperimentene bukket endelig under på 1980-tallet, både praktisk
og kulturelt. Den mest livskraftige løsningen baserte seg altså på å
styre «på avstand», indirekte og overordnet med rimelig avstand
til detaljregulering og uten å ødelegge aktørenes frihet og dyna-
mikk. Markedet overlevde som form sammen med en rimelig for-
siktig vitenskapelig sentralstyringsoptimisme.

Redefinering av forholdet mellom politikk og marked
Fra midten av 1980-tallet kom en bølge som (noe misvisende) ble
kalt «deregulering». Drivkreftene var mange. Noen mener at sty-
ringen av markedet ikke lenger fungerte, men det er mer rime-
lig å peke på en rekke endringer i tenkemåter omkring vitenskap
og styring. Den store framskrittstroen mistet oppslutning. En van-
lig holdning ble at teknologi og vitenskap skaper både problemer

87Passivisert stat og politisert marked: Utviklingstrekk i marked og styring



og framskritt. Noen av problemene ble sett som skremmende, for
eksempel forurensing, miljøbelastninger og stråling. De framstår
som delvis ukjente og har en utstrekning i tid og rom som sprenger
rammene for nasjonalstat og parlamentarisme (Beck 1997). Fag-
økonomene endret sine perspektiver i mer liberalistisk retning. Det
politiske landskapet endret seg kraftig i samme retning, med nye
regjeringer og reformulerte partiprogrammer. Gjennomtrengende
reformpakker gikk i samme retning, både i nasjonale og i interna-
sjonale systemer. New Public Management ble betegnelsen på refor-
mer som skulle bruke markedet og markedets logikk i endring av
offentlige tjenester. De sentralplanlagte sosialistiske samfunn gikk
mot slutten. Befolkningene på den nordlige halvkule framsto med
en reguleringstretthet som skapte støtte til liberalistisk og individ-
orientert tenkning. En ønsket friere individer, og jeg ser røtter til-
bake til det kulturelle 1968-opprøret: Utdannet ungdom i Vesten
markerte ønsker om egendefinerte alternative verdier og politiske
prosjekter. I ettertid er dette plassert til venstre i politikken, med
protest mot kriger og våpen, med kvinnefrigjøring og miljøbevisst-
het. Det var en nedenfra-og-opp og en utenfra-og-inn prosess ret-
tet mot det etablerte. For oss er det viktig at den grunnleggende
frihetstrangen også var rimelig i takt med liberale markedsfriheter.
Joseph Heath og Andrew Potter (2004) peker på at «rebellene» på
slutten av 1960-tallet, deres verdier og symboler effektivt ble kon-
vertert over i en markedskultur. Den såkalte høyrebølgen på 1980-
talllet hadde noen karakteristika felles med 1968-opprøret; indi-
vidfriheter og mistillit mot store systemer kom i sentrum. Da Willy
Dahl skulle forklare suksessen til den norske bokserien Morgan
Kane, la han vekt på at helten på et symbolplan forløste en lengsel
mot individet som hevet seg over systemer og kunne handle fritt
(Dahl 1976). Det er selvfølgelig stor forskjell på venstre og høyre
i politikken, men begge disse bølgene har vært individ- og frihets-
fokuserte.

Dereguleringen ble oppfattet som at markedet styrket seg politisk
på institusjonspolitikkens og statens bekostning (det var riktig), og
at det ble mindre regulering av markedet (det var galt). Det var mer
en bevegelse vekk fra «Politics against markets», dvs. styring for å
tvinge markedet til å realisere politisk-sosiale mål, til reguleringer
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for å beskytte markedet ved å sikre gode konkurransebetingelser.
Norske regjeringers langtidsprogram som hadde kommet i en jevn
strøm fra 1947, fikk stadig mindre betydning fram til det forelø-
pig siste som kom i 2002. Lesing av langtidsprogrammene viser en
markant endring i begrepsbruken. Grovt sagt ga de første langtids-
programmene inntrykk av at de høyeste verdiene var arbeidsplasser
og materiell velferd, mens fra slutten av 1970-tallet ga de inntrykk
av at vellykket økonomisk integrering i et globalisert marked, med
«konkurranseevne» som et sentralt begrep, var målet (Jensen og
Thorsvik 2006). Et hovedpoeng hos Hardt og Negri (2000) er at
vår tid er preget av at de mektige aktører og systemer har sterke
fellesverdier omkring markedsprinsipper og individfriheter. Disse
ses i praksis som hellige, overordnet regjeringer og enkeltsaker. Når
boken heter Empire, er det for å markere at det er et helhetlig ver-
denssystem, drevet av felles verdier, med en makt som er brutal og
selvfølgeliggjort.

Politikk og stat skal etter «dereguleringen» ha en predikerbar
rolle for å betjene, ikke styre, markedene. Abdiseringen av statspoli-
tikk fra markedet er infiltrert i flere prosesser med store implikasjo-
ner. For det første er markedet ingen selvstendig, sterk mekanisme
med tydelig budskap. Markedet må kontinuerlig beskyttes mot seg
selv, reguleres av hensyn til minimumsstandarder for liv og helse og
stimuleres for å få til «konkurranse og mangfold». Antallet regu-
leringsorganer har økt, de har fått mer ressurser og sterkere for-
mell autoritet, og i det minste på EU-nivå er domstolsavgjørelser
om markedsregulering overordnet det ordinære politiske demokra-
tiet. Dereguleringen var reell i en slags normativ ideologisk for-
stand; det utviklet seg en sosial aksept for markedets virkninger,
og markedssuksess ble mer akseptert som mål, både i politikk og
i privatliv. På den andre siden ble styringsteknikkene overfor mar-
kedet flere.

For det andre er sterke reformer som flytter aktiviteter ut på
markedet, ikke det samme som at styringen glipper. Selv om store
deler av moderne kriger involverer private firmaer (den pågående
Irak-krigen er et godt eksempel), betyr ikke det at krig er en mar-
kedsoperasjon. Tilsvarende betyr ikke den store floraen av private
firmaer i sikkerhets- og politiarbeid at sikkerhet ikke er et stat-
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lig ansvar. Egenandeler og privatisering i helsesektoren flytter ikke
helse ut av rommet for nasjonal politikk. Her er mange nyanser:
Privatisering (mer korrekt: markedsgjøring) gir innflytelse til pri-
vate aktører og flytter noe ansvar over på forbrukere og bedrifter.
I noen tilfeller er dette også en betydelig ansvarsøkning. Poenget er
at markedsgjøring ikke uten videre flytter ansvaret vekk fra politik-
ken, men heller representerer komplekse endringer med stor vari-
asjonsbredde.

For det tredje, og viktig i vår drøfting, kan politikken vanskelig
krympe i et samfunn der borgernes appetitt på innflytelse, selvsten-
dighet og rettigheter har økt dramatisk. Politikk øker i omfang i
den forstand at stadig flere deler av verden og livet omfattes av
politiske ambisjoner. Politisering av private aspekter som familie-
vold, kjønn, oppdragelse, seksualitet, religion og etnisitet kan være
eksempler. I tillegg kommer områder for politisk engasjement der
nasjonalstatene virker hjelpeløse og svake (fattigdom, miljø, klima,
fred).

Den fjerde prosessen er markedets ekspansjon i dagliglivet. Stadig
flere dagliglivsaspekter inkluderer markedsoperasjoner. Mye som
tidligere ble gjort i familier, av husmødrene eller av naboer som
hjalp hverandre, og mye håndtering av kunnskap er nå i stor grad
blitt markedsoperasjoner. Tilsvarende, og langt mer diskutert, er
tendensen til at offentlige velferdstjenester «blør ut» til markedet,
både som formelt supplement (private helsetiltak, private pensjo-
ner), som en markedsreformert offentlig tjeneste (NPM) og som en
mer uklar kulturell flytting av ansvaret for helse og velferd ned til
den enkelte (Rose og Søgaard 2009).

Dereguleringen skjer i politiske omgivelser som rommer mange
mekanismer, impliserer mer styring av noen typer og mindre av
andre og beholder mye politisk ansvar på toppen til tross for mar-
kedsgjøring. Mange aktører fremmer styringsambisjoner på vegne
av ulike verdier samtidig som en ekspanderende markedslogikk
ikke utfordres.

Teoretiske bidrag som kommenterer endringene og kritiserer den
gamle og mer sentralistiske styringskulturen, er mange. Friedrich
Hayek (1944; 1955) representerer et tidlig og interessant bidrag.
Han fremmet sin advarsel mot planstyrte markeder mange tiår før
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den perioden vi snakker om her, da det ble klart at etterkrigstiden
ville bringe systemer med sosialistisk inspirasjon og sterke elemen-
ter av sentral styring. Kritikken hadde ikke særlig suksess, selv om
han fikk en nobelpris i økonomi i 1974. Renessansen han har fått,
er forårsaket av at han begrunner sitt syn i takt med det vi kaller
postmoderne kritikk av sentral formell styring. Spissformulert kan
kritikken oppsummeres slik: For det første vil sentralplanlegging
feile fordi den forutsetter detaljkunnskap og oversikt som er prak-
tisk umulig å oppnå. Den ender derfor med destruktive og rigide
forenklinger, et poeng som er utviklet videre av Scott (1998). For
det andre er slike styringsambisjoner dypt udemokratiske fordi
både politikk og individer ses som irrasjonelle med et slikt planleg-
gingsblikk. For det tredje er denne kulturen forårsaket av en lang,
problematisk historisk politisk-kulturell utvikling som er skeptisk
til individet og har en iboende tilbøyelighet til å se naturvitenskap
som ideal for samfunnsvitenskapene.

Sammenliknet med i 1970 ender vi på 2000-tallet med et marked
som har ekspandert i volum, som ikke har noen store systemalter-
nativer, og som et stykke på vei ses som en verdi i seg selv. Regu-
leringsregimene som sto over markedene på det nasjonale nivået,
er ideologisk svekket og lagt om til regulering som skal betjene og
beskytte. På politisk og folkelig nivå er kulturen preget av indivi-
dualisme og pluralisme, sammen med en grunnleggende tvetydig
holdning til vitenskap, teknologi og såkalt rasjonell styring. Det er
blitt tydelig at folk ikke liker å bli planlagt på, i tradisjonell for-
stand.6

Endringer framover
På 2000-tallet aner vi en ny serie med kulturelle endringer som
gjør at det er vanskelig å opprettholde et enkelt skille mellom stat
og marked, politikk og marked. Et par faktorer er allerede nevnt.
Det gjelder dobbeltheten i det statlige engasjementet; stort i volum,

6 Noen styringsprosjekter som makter å spille sammen med de nye verdiene, har
på den annen side gått svært bra, for eksempel røykeslutt på offentlige steder.
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men passivt i politisk styringsinnhold. Det gjør uansett staten til
den største kapitalisten. Styringen er på mange måter juridisk og
sektorfaglig sterkere og mer predikerbar, men nettopp derfor også
mindre politisk og mer innrettet på å gi markedet stabile ramme-
betingelser. På det globale makronivået er reguleringen av penge-
og gjeldsmengden såpass svak at det ikke er i tråd med ønsket om
stabile rammebetingelser, illustrert ved krisene sent på 1980-tallet
og sent på 2000-tallet. Forholdet mellom marked og offentlig sty-
ring er ikke stabilt, enkelt og preget av ikke-innblanding slik begre-
pet «deregulering» inviterer til å tro.

En komplisert faktor som skal drøftes mer i detalj, er politik-
kens skjebne i den forstand at det (som en kunne vente) har vist
seg at fenomenet «politikk» trenger ut av de klassiske politiske
institusjoner. Det har alltid vært for snevert å tro at politikk bare
finnes i partier, regjeringer, formelle interesseorganisasjoner og par-
lamentariske valg. Men det er i ferd med å bli et grunnleggende
galt perspektiv som bommer på markedets karakter og bommer
på forholdet mellom marked og politikk. Det enkleste som skjer,
er at sterke markedsaktører selvstendiggjøres politisk: Direkte per-
son- og bedriftsaktører kontakter regjeringene i sterkere grad på de
korporative organisasjoners bekostning. Dette er blitt så vanlig at
«lobbyisme» har gått fra å være et ord som oppfattes å bety nes-
ten det samme som korrupsjon, til å bli et ord som markerer en del
av det vanlige politiske håndverket. Markedsaktører blir politiske
også på andre måter. De politiseres av selve markedet, av konkur-
ransen. Det samfunnsansvaret som nå anses som en del av ansvarlig
firmavirksomhet, kan enklest ses som generert av markedets meka-
nismer: delvis av en konkurranse om å bli likt av politiske insti-
tusjoner, men mest for å vinne forbrukernes gunst. Forbrukere er
vanlige borgere med verdier og ambisjoner om endring. I de neste
avsnittene skal vi se på politiseringen av borgeren på markedet og
noen måter dette organiseres på.
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Aktør, individualisme, borger
Synet på det enkelte individs plass i det politiske systemet er viktig
for hvordan vi ser styringens utvikling. Det er en klassisk disku-
sjon. Platon la liten vekt på individet i politikken, og så individua-
lismen som en fare (Barker 1959). Aristoteles understreker derimot
at noe av politikkens hensikt er å sikre at den enkelte borger får
realisert seg gjennom å delta i formingen av sine omgivelser (Peck
2009). Rousseau (Hammershøj 2004) og John Stuart Mill (Hayek
1955) er også kritiske til individuelle friheter og rettigheter. Ragnar
Frisch i sin planleggingsoptimisme ser rimeligvis problemer med
individene, særlig i forbrukerrollen (Jensen og Thorsvik 2006), og
som nevnt over er den siste norske maktutredningen bekymret over
individrettighetenes innflytelse på det demokratiske systemet.

I en interessant artikkel mener Lars Hammershøj (2004) at
sentrale samfunnsvitenskapelige teorier har kjørt seg fast i en grunn-
tanke om at samfunnet på en «god» måte burde forme indivi-
dene, mens det som observeres, tolkes som «ond» påvirkning (fra
markedet). Denne analytiske sirkelen kan de ikke bryte fordi de
ikke kan se for seg at individene er aktører som former samfun-
net som en forlengelse av sine identitetsprosjekter. Fornektelsen av
aktivt formende subjekter/aktører/individer skaper fellen de sitter
i. Hovedpoenget hos Alain Touraine i hovedverket Return of the
Actor (1988) er tilsvarende knyttet til at samfunnsvitenskapene må
overkomme denne svakheten og etablere forståelse for individets
og kollektivenes karakter som aktører. I stor grad har det enkelte
mennesket blitt oversett som ansvarlig handlende aktør og henvist
til ideer om ytre formende krefter. Dette har gitt oss en rekke dys-
topier om hvordan markedet ødelegger individ, fellesskap og poli-
tikk (som hos Horkheimer og Adorno 1947). Et slikt syn er sentralt
i frankfurtertradisjonen som har et sterkt grep om norske intellek-
tuelle.7 Den har skapt en dyp pessimisme og til dels forakt for det
som kalles vanlige folk. Påstander om kulturelt forfall, vulgarise-
ring og oppløsning eller historier om shoppesyke kvinner og ung-

7 Se for eksempel Vetlesen og Henriksen 2003.
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dommer er ikke godt empirisk begrunnet, snarere tvert imot (Jensen
2004; 2007; Lipovetsky 1994; Miller 1998). Kritikken hindrer også
fokus på sosiale og politiske prosesser på og i nærheten av marke-
dene.

Tankekontrollens dobbelthet
I en av tradisjonene etter Foucault (Rose 1999; Rose og Søgaard
2009) er det lagt vekt på hvordan borgernes tenkemåter formes av
sosiale strukturer, og hvordan nettopp slik forming er en sentral del
av maktsystemers og styringsystemers utvikling og vedlikehold. Vi
diskuterte over de klassiske tenkemåter omkring styring og viten-
skap og deretter hvordan disse kritiseres og endres. Endringene er
sentrale for styring fordi det etableres tenkemåter og handlemå-
ter for markedsaktører (Miller og Rose 1990). En kan gjerne si at
Hayeks kritikk er virksom, og at det etableres lokale styringsme-
kanismer som virker ved at aktører selvstendiggjøres, deltar, mobi-
liseres og formes til å ta ansvar. Rimeligvis ikke et hvilket som
helst ansvar, men det ansvaret som bidrar til at det dominerende
systemet overlever og utvikles. På samme måte kan det vises at det
skapes nye tenkemåter omkring eget ansvar for egen helse, som
på tilsvarende måte gir et formende ansvar plassert hos borgerne,
denne gangen en mobilisering av borgerne for å ta ansvar for egne
kropper gjennom egen atferd (Rose og Søgaard 2009). Borgerne
arbeider med seg selv for å skape seg selv som aktive og ansvarlige.
Målet er aktive markedsdeltakere på produksjonssiden og aktive
borgere som både i forbrukerrollen og i det helt private tar ansvar
for å vedlikeholde og reprodusere seg selv og å gjøre utdannings-
og karriervalg uten direkte detaljstyring. Her ser vi et rimelig vel-
lykket møte mellom kritikken av sentralplanleggingens Leviathan
og de nye markedsstrukturene. Borgerne kan nå i større grad styres
på avstand gjennom tenkemåter og på måter som mobiliseres deres
evner og kunnskaper. Både markedsføringsvirksomhet og politisk-
kulturelle styringsambisjoner trenger stadig lenger inn i det private.
En slik synsmåte er parallell til Hardt og Negris perspektiv i Empire
som ble nevnt over. Det styres og påvirkes bredt og inntrengende
utenom og i tillegg til formelle nasjonale og internasjonale struk-
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turer, det utvikles et selvfølgeliggjort nett av tenkemåter der mar-
kedets egenverdi inngår som en mektig kraft. Det er nærliggende
å trekke parallellen til kristendommens posisjon i middelalderen,
med en sterk formende kraft sammen med svake formelle institu-
sjoner.

Hva gjemmes her av dobbelthet, som overskriften antyder? Det
har vært vanlig blant intellektuelle på venstresiden å sette dette som
det ultimate system for undertrykking, der ens egen sjel og rygg-
marg framstår entydig som systemets redskap. Subjektet, aktøren,
forsvinner som selvstendig faktor, og undertrykking skjer uten kon-
flikt og vold. På sitt mest vellykkede og paradoksale er det nettopp
borgernes følelse av å være selvstendige og frie som skaper effek-
tiv styring. Selv det å velge i hyllene i en butikk kan ses på som et
valgarbeid man uvitende gjør for systemet, som effektiv delegering
av styring (Neumann 2003). Mye hos Foucault kan faktisk passe i
en slik tolkning, men mot slutten av sin karriere peker han i andre
retninger. Kemp (1985) antyder at Foucault hadde argumentert så
systematisk for styrende strukturer at det omtrent ikke ble teore-
tisk plass for et handlende individ. Om det bare åpnes en liten dør
på gløtt for handling, mening og kollektiv aksjon med opprinnelse
i individet, kan vi få et ganske annet bilde. Denne andre siden av
«styring via sjelen» er knyttet til at den enkelte faktisk mobilise-
res, at den enkeltes verdier og tenkemåter er viktige, og at de i en
grunnleggende forstand styres av den enkelte selv. Det enkelte indi-
vid står foran valg i en bevisst prosess og kan ikke bare ses som
opphengt i valg som tas uten vilje (Touraine 1988). Om vi bry-
ter med strukturalismens problem og åpner for individuell mening
og handling, får vi øye på den andre siden: Borgerne gis frihet, de
reflekterer og beslutter, former seg selv ved egne og andres krefter
og framstår som ansvarliggjorte, deltakende aktører. Når en styres
via tankeformer, er det tilstrekkelig å tenke annerledes, å etablere
en ny felles tenkemåte for å slippe unna og etablere et nytt makt-
system en selv er med på å utforme. De nye formene for styring på
avstand, via markedet og selvstendiggjort atferd, åpner for Aristo-
teles’ ideal om deltakelse. I en slik tolkning kan en nettopp studere
og forstå mobilisering, strukturdannelser, utforming av borgerrol-
ler og etablering av nye styringsteknikker på en ny måte: Makt og
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politikk skapes overalt, også på markedet, av aktører, og det er
sentralt å forstå disse prosessene. I et slikt perspektiv er det mulig
å «tenke annerledes» (etablere en ny diskurs) for å bryte makten.
Fair Trade-bevegelsens diskusjoner med klassiske markedstilhen-
gere som avviser at politikk kan utøves på markedet (en gammel
diskurs), er instruktive. Både klassiske liberalister og marxister har
i utgangspunktet synspunkter der markedet kun består av økono-
miske tenkemåter og ikke rommer politikk via forbruket (Sørensen
2004). Diskusjonen om styringen av oljefondet (Statens pensjons-
fond utland) er et godt eksempel. Forvalterne og fagøkonomene
hevdet lenge at det ikke var realistisk å anvende etiske kriterier på
et finansmarked. Men det viste seg å være fullt mulig, og det er nå et
stadig voksende regelverk som anvender etikk i saksbehandlingen
for dette og andre offentlige fond. Hardt og Negri skrev en oppføl-
ger til Empire som heter Multitude (2004), der hovedpoenget er at
et slikt ideologisk, verdiorientert maktsystem nettopp har åpninger
og muligheter der tanker kan endres, mobilisering og alternativer
dannes og nye strukturer etableres (Jensen 2004; 2007). Et makt-
system basert på tenkning, ideologi og mangfold kan aldri være
statisk eller vanntett. I en tid med mediemangfold, internasjona-
liserte medier og tvetydig tillit til vitenskap, religion, politikk og
nasjoner vil det kontinuerlig åpnes rom for tenkemåter og handle-
måter som utfordrer det dominerende og bærer i seg en mulighet
for alternativ makt. Her åpner det seg mange og viktige debat-
ter om handlingsrom, aktørfrihet og synet på marked og samfunn
som mer eller mindre determinert. Vi skal nøye oss med å påpeke
dobbeltheten i styringsstrukturene og i fortsettelsen bygge på at
det finnes åpninger for dynamikk og styring på og i markedet ved
enkeltaktører og kollektiver i forbruker- og produsentroller.

Det vokser fram nye styringsmåter preget av uklare grenser mel-
lom medlemmer og ikke-medlemmer, uklare grenser mellom stat,
marked og politikk, med deltakelse og handling i punkter i tid hel-
ler enn kontinuitet. Oftest kalles dette nettverksstyring. Samtidig og
logisk tilhørende har en gått fra et fokus på government (formelle
systemer) til governance (styringsprosessen). Nettverksmetaforen
har slagside mot å være aktørfri, det skapes et bilde av kommunika-
sjon uten senter. Større nytte har teoriene om «Nodal governance»
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(Burris, Scott, Drahos og Shearing 2005) som gjennom inkludering
av «noder» trekker inn handlende subjekter, mobilisering, kollek-
tive aktører og ressurser.

Verdier i det nye styringssystemet: Det politiserte
markedet
Vi skal her se på verdiene som typisk har dukket opp som politiske
styringsimpluser i markedene, eller riktigere: fra borgeren via mar-
kedene. Mange tendenser trekker sammen og gjør forbrukerrollen
mer sentral for den enkelte, og gjør den samtidig til en mer natur-
lig rolle for å utvikle og realisere verdier (Jensen 2004; 2007). Et
slikt syn med fokus på forbruk som potensielt skapende og reali-
serende for verdier kan sette mye av vår kulturelle arv på hodet.
Både i det protestantiske og i det sosialistiske tankesystemet er nøk-
kelordene arbeid, sparing og rasjonell nøysomhet (Touraine 1995).
En interessant nyanse her er at protestantismen også er kritisk til
tingenes symbolske side, at de markerer verdier utenfor seg selv.
Det var den prangende katolisismen som tilla ting symbolske ver-
dier. Reformasjonen trakk noe av den symbolske kraften ut av tin-
gene. I den protestantiske fornuft og i den enkle idé om rasjonell
vitenskap skal ting bare være ting (Jensen 2007). Undervurdering
av forbruk og symbolverdier finnes også i den klassiske moderni-
tetstradisjonen der forbruk framstår som noe som skal begrunnes
rasjonelt (Touraine 1995).

Utformingen av forbrukerrollen følger på mange måter et møns-
ter som allerede i utgangspunktet gir parallellitet til den klassiske
borgerrollen. De enkle forbrukerrettigheter etter Kennedy (1962)
likner den klassiske politiske borgerrollen: rett til å velge, til beskyt-
telse mot overgrep, til informasjon, til å overprøve/klage og til å ytre
seg. Til sammen gir disse en rett til å være en fri og beskyttet aktør, til
å foreta reelle valg med utgangspunkt i egne verdier. Valgmuligheter
og rettigheter skaper rimeligvis sosiale prosesser der organisasjo-
ner og aktører (noder) ønsker å påvirke, det vil si inngå i en dis-
kusjon for å overbevise. Fremtiden i våre henders sterke meninger
om forbruk, Ernæringsrådet, Forbrukerrådet, Kirken, Fair Trade,
det statlige Grønn Hverdag, Slow Food og spesielle forbrukerakti-
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visters oppfordringer til boikott: alle er politiske agenter som føler
seg kallet til å gi råd, etablere verdier for forbruk og påvirke mar-
kedsatferd. Forbrukerne blir forsøkt oppdratt og formet og må ta
stilling, bruke rettighetene, forholde seg til forsøkene og gradvis
forme seg selv slik de opplever rimelig og ansvarlig. Forbrukerrol-
len blir en tydeligere borgerrolle i samfunnet, utøvd på markedet,
omgitt av påvirkning og diskusjoner.

Så langt kan vi ane at forbrukerne gradvis blir tydeligere på ver-
dier. Politiske ambisjoner og styring har trengt inn på områder som
tidligere var private, og samtidig skjer det motsatte: at private pro-
sesser og verdier får stadig tydeligere politiske implikasjoner. Slike
prosesser er mer kompliserte enn hva enkle ideer om retning på
innflytelsen kan romme, det er et komplisert samspill om aktør-
status, borgerbevissthet, påvirking og styring på mange organise-
ringsnivåer og av mange typer. Det enkle valget i butikken der en
ung kvinne bestemmer seg for økologisk kjøtt eller ikke kjøtt i det
hele tatt, er det politisk? Om frukten er fra Spania eller Israel? Eller
valget av torsk i stedet for hvalkjøtt til middag? Slike valg tas på
bakgrunn av følelser, verdier og overlegninger omkring naturvern,
klimautfordringen, dyrevelferd, egen helse, pris, tilfeldige stemnin-
ger og egen smak i tillegg til mer organiserte påvirkningsforsøk.
Mange av disse aspektene er politiske og impliserer politiske ver-
dier i forbruk som ved første øyekast virker apolitisk og atomisert.

Begrepet «politisk forbruk» er vanligvis forbeholdt organiserte
og formelt erklærte samfunnsverdier som legges til grunn for valg
eller fravalg på markedet. Fenomenet har røtter bakover i tid, men
har hatt en renessanse som fenomen og begrep de siste årene i takt
med utviklingen skissert over. Oftest knyttes begrepet og renessan-
sen til Danmark, til midten av 1990-tallet og gjerne til aksjonen
mot Shells forsøk på å dumpe en oljeplattform i havet (Sørensen
2004). Vi skal her drøfte de verdier som oftest går igjen når for-
bruket politiseres, for så å se på fellestrekk.

Miljø er den verdien som oftest nevnes som eksempel på grunn-
lag for politisk forbruk. Eksemler er den vellykkede kampanjen for
å stanse bruken av vaskemidler med fosfat for å redde Mjøsa, den
ganske effektive boikotten av hvalkjøtt over store deler av verden,
og de klorblekete kaffefiltrene som forsvant fra markedet. «Miljø-
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vennlig» er en konkurransefaktor som holdes fram for mange ulike
varekategorier: hus, biler, papir, mat, vin, vaskemaskiner, komfy-
rer, vaskepulver, klær, batterier, joggesko, møbler, lyspærer, data-
maskiner og kopimaskiner. Konkurransen er hard og også koblet til
at reklamen ikke har god troverdighet. Dermed etableres standar-
der og miljømerking. Et kjapt sjokoladeinnkjøp i en spesialbutikk
i Bergen sentrum resulterte i 20 sjokoladeplater med til sammen 24
ulike merkinger, de fleste knyttet til miljø. En nyere form for mil-
jøproblematikk er knyttet til klimaet. Sertifiseringer, kampanjer og
valgalternativer er raskt på vei til forbrukerne. CO2-avtrykket ved
produksjon sertifiseres på stadig flere produkter. Fraktbelastningen
på produkter oppgis og diskuteres i forbrukertester. Eksemplene
kan lett forfleres, poenget er at marked og forbruk åpner mulighe-
ter for å uttrykke politiske verdier på miljø- og klimaområdet og
dermed inngår i et større styringssystem omkring disse verdiene.

Å vise internasjonal solidaritet gjennom kjøpsprosesser er blitt
vanlig og godt organisert, også på internasjonalt nivå (Courville
2001). Logikken er at det organiseres alternative handelskanaler
der fattige råvareprodusenter sikres bedre betaling, tryggere øko-
nomiske forhold og tilskudd til utvikling av lokalsamfunnet. Fair
Trade-bevegelsen er blitt velkjent, mange importører og detaljkje-
der er engasjert i slikt salg, selv om andelen av total omsetning
fremdeles er lav. Om lag 2/3 av engelske forbrukere (økte fra 1/3 i
1997) kan tenke seg å kjøpe etisk på denne måten, og andelen er
økende. Fair Trade-kaffe hadde i 2005 18 % av markedet i Storbri-
tannia, og en av de største kjedene, Tesco, inkluderer 60 ulike Fair
Trade-varer i sitt sortiment. I Sveits hadde Fair Trade-bananer (som
også er økologiske) 1/3 av markedet i 2003. Et nytt og interessant
fenomen er at stadig flere kommuner erklærer seg som Fair Trade-
kommuner og dermed forplikter seg til selv å kjøpe «rettferdig»,
å sikre at butikker og bedrifter i en viss grad gjør det samme, og
ellers å oppfordre befolkningen til å foretrekke et politisk rettfer-
dig forbruk der det er mulig. En slik kommunal internasjonal soli-
daritetspolitikk via forbruk er rimeligvis knyttet til et eget nodalt
styringssystem der kommuner, frivillige organisasjoner og handel
utgjør er nettverk der kirkelige organisasjoner og fagforeninger har
tatt sentrale initiativ. Både norske (Madland 2001) og vestlige for-
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brukere mer allment (Stolle, Hooghe, Michelettti 2005) reflekterer
over slike aspekter og vil gjerne gjøre forbruket sitt mer «politisk
anstendig».

I de europeiske landene er en ny type angst eller risikofølelse
kommet inn i den politiske kulturen (Beck 1997). Det er risiko vi
ikke kan se, med kompliserte og utsatte virkningsmekanismer som
både i tid og rom sprenger nasjonsgrenser. De virker internasjonalt
og er knyttet til høyteknologi. Stråling er ett eksempel, forurensin-
ger fra nye kjemikalier er et annet, og klimaproblematikk er det
mest aktuelle. De siste årene har vi sett mange nye former for slik
risiko. Nye sykdommer knyttet til kjøtt (kugalskap, skrapesyke) og
usikkerhet vedrørende genetisk manipulering er aktuelle årsaker til
angst hos forbrukerne som har vridd kjøttomsetningen betydelig.
Det siste er et viktig eksempel fordi rimelig ukoordinert forbruker-
angst raskt ble en sentral årsak til ny politikk og nye reguleringsre-
gimer. Spørsmålene om dioksin i oppdrettslaks og akrylamid eller
transfett i flere matvareslag er aktuelle i dag. Forbrukere kan være
redde for egen helse, for framtidige slekter, for balansen i natu-
ren, eller de ønsker bare å være «føre var» og mener en ikke tren-
ger å ta risiko. Forbrukeratferd blir her en helt sentral premiss for
håndtering av vanskelige spørsmål og inngår i et samlet styrings-
system sammen med de institusjonelle reguleringsorganene. Disse
er på sin side ofte rammet inn av bestemte vitenskapsoppfatninger,
sterke næringsinteresser og en lang paternalistisk tradisjon (Jensen
2004). Forbrukerangsten er her en virksom og produktiv del av det
samlede styringsystemet.

En siste samlepost for temaer som ofte dukker opp i politisert
forbruk, er etikk (eller folkeskikk om en vil). Firmaer som kobles til
skandaler, merker dette på omsetningen. Korrupsjon, barnearbeid
og miljøkriminalitet er eksempler. Poenget er at forbrukerens følelse
av rimelighet og god folkeskikk provoseres. Våren 2005 vendte for-
brukerne TINE ryggen, og konsernets omsetning av noen typer ost
falt 40 % på noen uker, mens konkurrenten Synnøve Finden solgte
alt de kunne levere. Det var ingen organisering som lå bak. Verken
pris, kvalitet eller andre egenskaper ved produktene var involvert.
Det var en moralsk reaksjon på det som så ut som systematiske
bestikkelser til kjedene for å holde konkurrenter ute. Topplederen
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for konsernet gikk av, og det unnskyldte sin uetiske atferd. Det
interessante er her at det handlet om ledelsens etikk og ikke varene,
og at det var spontant. Forbrukerne skapte et sakskompleks som
trakk inn butikkjeder, konkurransetilsyn og rettslige institusjoner
i en samlet håndtering av spørsmålet om etikk hos TINE. Gene-
relt er etiske hensyn nå blitt vanlige kriterier i varetester i Forbru-
kerrapporten, og innkjøpssystemer kvalitetsikres med henblikk på
etiske variabler (Tafjord og Stensland 2000). Som en avspeiling har
finansmarkedet både spesielle etiske fond og generelle etiske hensyn
som skal dokumenteres. Firmaers generelle etiske ansvar har kom-
met inn i det alminnelige vokabularet (under forkortelsen CSR) og
har egne sertifiseringsordninger og revisjonsrutiner. Det er inter-
essant at de relevante offentlige utredninger på dette området ska-
per et bilde av en ganske passiv stat som håper at markedet selv
makter å ta de nødvendige hensyn, for så vidt i tråd med den nye
reguleringsfilosofien om støttende tilrettelegging.8

For alle disse områdene er det en viktig diskusjon om forbru-
kerne i stor nok grad følger opp egne idealer. Det er ikke vårt tema,
her er poenget at de ytrer meninger systematisk gjennom forbruk, i
merkbar grad legger verdier til grunn for handling og dermed inn-
går i styringssystemet. Om forbrukere, møtedeltakere, parlamen-
tarikere, velgere eller regjeringer er mer eller mindre troverdige og
konsekvente i forhold til sine verdier, er en annen diskusjon.

Politisert markedsatferd fokuserer konsensusverdier
Med noen unntak er verdiene vi finner gjemt under politisert for-
bruk, «gode» i den forstand at de avspeiler grunnverdier få i Norge
er uenige i. Naturmangfold, klima, forurensing, solidaritet med
verdens fattige og etisk atferd i bedrifter er verdier med stor kon-
sensus, men kanskje svak institusjonell iverksettingskraft. Konsen-
suspreget betyr at leverandørene på markedet har muligheten til å
sertifiseres langs disse variablene og oppnå en konkurransefordel.
Ofte kan forbrukernes holdninger være sammensatte, men likevel

8 Se for eksempel Stortingsmelding nr. 10 (2008–2009).
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åpne for nisjer i markedet som er viktige for politikken på bestemte
områder. Etterspørsel etter klær eller mat fra dyre spesialleveran-
dører, gjerne knyttet til Slow Food eller til moteindustrien, blir
neppe noen hoveddrivkaft i etterspørselen på sine felt. Likevel vil
både norsk kultur, bosetting og jobbskaping påvirkes av at noen
sterke forbrukergrupper vektlegger de autentiske verdiene som lig-
ger til grunn. Både stølsost og klesmerket «Moods of Norway» er
eksempler her.

Ser vi mer detaljert på krav fra organisasjoner for etisk for-
bruk, forsterkes inntrykket av solide konsensusverdier. Eksempler
på slike krav er minstestandarder for lønn, etiske retningslinjer,
som anstendig behandling av kvinner ved graviditet, fravær av
spesielle skandalesaker, for eksempel korrupsjon eller rasisme, og
garantier for manglende koblinger til probleminvesteringer (land-
miner etc.). I flere land utgis kataloger der forbrukere kan sjekke
hva slags etikk og politikk som skjuler seg bak en sjokoladeplate
eller mobiltelefon. Den norske Forbrukerrapporten har (i interna-
sjonalt samarbeid) innført etiske hensyn i sine varesammenliknin-
ger. Ingen av kravene likner på interesse- eller partipolitikk det er
uenighet om. Dette bildet styrkes fra litt uventet hold når en ser
hvordan moteindustrien rettet mot ungdom de siste årene har sat-
set kraftig på å markere engasjement overfor miljø og fattigdom.
Listen over motemerker med engasjement i forhold til miljø og/
eller fattigdom er lang og inkluderer: Benetton, Hennes & Mauritz,
Timberland, Armani, Converse, Puma, Clarks, Body Shop, Gucci
og Top Shop.

Den problematiske siden er at politisert forbruk i liten grad kan
avveie og diskutere konfliktsaker og arbeide seg fram til en felles
løsning eller fryse fast store meningsforskjeller i faste fraksjoner.
Det er lite sannsynlig at behovet for parlamenter, partier, møter
eller lovgivning etter avstemming eller institusjonell iverksetting vil
opphøre.
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Styringsorganisasjoner av en ny type
En løsere form for styring med større innslag av enkeltindivider
og marked og svakere institusjonell nasjonalstatforankring knyttes
rimeligvis til andre organisasjoner og prosesser.

Om vi velger Fair Trade som et første eksempel, kan vi spørre
om dette er markedsoperatører som leverer varer, en forbrukeror-
ganisasjon, en politisk pressgruppe, et uklart nettverk av ressurs-
personer eller en internasjonal sertifiseringsorganisasjon for andres
markedsatferd. Svaret er «ja», det er litt av alt på en måte som
ikke passer i tradisjonelle beskrivelser av organisasjon og politikk,
men som definitivt er en mobiliserende node med innflytelse. De
har mange ansatte og er en internasjonal, formell organisasjon med
en lang rekke delprosjekter med ulike koblinger til nærliggende
organisasjoner, også internasjonale hjelpeorganisasjoner. Noen av
uklarhetene er i ferd med å avklares i den forstand at det ser ut til
at rollen som sertifiseringsorganisasjon styrkes, og at for eksem-
pel EU-systemet nesten krever en slik rolle. Fair Trade-kommuner
(ni norske så langt, 25 på vei, i 2008) er spesielt interessante fordi
de impliserer at kommuner driver internasjonalt solidaritetsarbeid
ved selv å være politiske forbrukere og mobilisere kommunens inn-
byggere i forbrukerrollen.

Tilsvarende kan det sies om organisasjonen Slow Food at
den er et uklart, mobiliserende nettverk med mange tilsyne-
latende motstridende roller: gourmetklubb, kulturpolitisk orga-
nisasjon, solidaritetsorganisasjon, markedsoperatør, informasjons-
og utdanningssenter, miljø- og klimapolitisk aktør, akademisk nett-
verk med eget universitet, lobbygruppe for matpolitikk i EU. Den
tydeligste rollen er en forbrukerkulturkamp mot industrialisering
og «avsjeling» av maten. Hovedkontoret er i Italia med 200 ansatte,
og organisasjonen har aktivitet i 132 land, om lag 100 000 med-
lemmer og opptil 200 000 mennesker innom de store arrangemen-
tene. Igjen virker organisasjonen i hovedsak via markedet ved å
mobilisere både forbrukere og småprodusenter omkring lokal og
kortreist mat. Som matpolitisk pressgruppe har Slow Food hatt
betydelig suksess. Det nye reguleringsregimet som skiller mellom
lokal tradisjonsmat og industriell mat (som også er innført i Norge),
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er delvis deres fortjeneste. Deres nye engasjement i klimaspørsmål
med fokus på kortreist mat og brodd mot den internasjonale mat-
industrien mobiliserer mange typer aktører, ikke minst i den tredje
verden og i FN-systemet. Aksjonene inkluderer tiltak som å få den
amerikanske presidenten til å dyrke opp deler av parken rundt Det
hvite hus.

Consumer Citizenship Network (CCN) er en nettverksorganisa-
sjon med base i Norge. Den er fullfinansiert av ulike nasjonale og
internasjonale myndigheter. CCN representerer 120 institusjoner
i 37 land, koblet til forskning og utdanning relevant for forbruk.
Myndighetsforankringen gjør styringsambisjonen tydelig, og like
tydelig er det at påvirkningen skal gå via forbrukernes normer og
verdier. Igjen er de sentrale verdier knyttet til konsensus, med miljø,
klima og solidaritet i sentrum.

Offentlige myndigheter har flere roller å spille i de nye styrings-
systemene, men det ligger i nettverkenes natur at det er galt å gi
dem en spesiell og overordnet rolle. Bevilgningene til CCN sam-
men med tiltak som Grønn Hverdag antyder at myndighetene i
noen grad ønsker å påvirke/oppdra eller å utvikle normer. Regje-
ringens målsetting om 15 % økologisk jordbruk inngår også i et
forbrukerrelevant styringssystem, sammen med Mattilsynets anbe-
falinger. Stortingsmeldingen (10 2008/9) om etikk i næringslivet
kan også nevnes. Mye av den offentlige styringen har etter hvert
tatt et markant indirekte preg. Direkte styring, bevilgninger og lov-
givning er erstattet av ønsker og påvirkning. Noen ganger er også
påvirkningen indirekte slik at det ikke er staten selv som påvirker,
men statlige penger som går til en formelt fri organisasjon som så
igjen påvirker. Både økologi og etisk atferd i næringslivet er typiske
områder der staten ikke er direkte involvert, men har normative
ønsker på vegne av markedsaktører. Overgangen til mer indirekte
styring har flere årsaker, helt sentralt er de sterke normene om
konkurransenøytralitet som EU/EØS legger sterk vekt på (Jensen
1997). Norske statlige myndigheter er rett og slett bundet til ikke å
styre for direkte eller for skjevt ut ifra konkurransefrihetsperspek-
tiver. Fra september 2009 har EU fått en sak som illustrerer dette:
Svenske myndigheter ønsket å gi forbrukerne direkte råd om for-
nuftig atferd for å bidra til en lavere klimabelastning. De antydet
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økologisk mat, kortreiste alternativer og mindre forbruk av kjøtt.
I første omgang kunne ikke EU-kommisjonen godta slike statlige
råd fordi de var konkurransevridende.

Størrelsen og karakteren av offentlig sektor har gjort at den vans-
kelig kan unngå rollen som politisk forbruker, der Fair Trade-kom-
munene er et eksempel. Offentlige innkjøp kan vanskelig unndra
seg etiske standarder, og det utvikles kriterier, prosedyrer og organi-
sasjoner. De siste kobler offentlig forvaltning til politisk aktivisme
og etiske/religiøse organisasjoner (Tafjord og Stensland 2008).

Mer prinsipielt er det offentliges rolle på sertifiseringsområdet.
Om forbrukerne skal kunne velge produkter ut ifra etiske eller mil-
jømessige hensyn, er de avhengige av en mer troverdig merking av
produkter enn reklamen tilbyr. Ofte gjøres dette av mer eller mindre
frittstående organisasjoner, men det er vanskelig å se for seg et sam-
let og ryddig sertifiseringssystem som ikke på en eller annen måte
har offentlige myndigheters autoritet som deltaker eller garantist.

Enda mer i retning av klassisk insitusjonalisering kommer vi om
vi ser på hvilke krav som skal stilles til produkter. Da Mjøsa ble
reddet av forbrukeraksjonen på 1970-tallet, skjedde det uten for-
bud mot fosfat i vaskemidler. Men er det rimelig at forbrukerne
selv skal kunne ha kunnskap om og oversikt over ingredienser?
Om konsensusen er stor, hva er da argumentet mot å bruke klas-
siske statlige virkemidler som importregulering, minstekrav eller
forbud? I praksis ser vi at en lang rekke klima- og miljøhensyn har
gått veien via debatt, forbrukeraksjoner, markedstilpasning og til
slutt formell offentlig institusjonell regulering.

Konklusjoner
Mer marked

Det er lite som tyder på at markedet som mekanisme svekkes i
den forstand at forbrukervalg, produsentpluralisme og økonomiske
insentiver vil gå en annen vei enn fortsatt framover. Det er heller
ikke mye som tyder på at prosessen mot et dypere marked som rom-
mer mer av dagliglivet, vil stoppe opp. Tvert imot kan vi antyde
at markedet vil fylles av mer «mening», og at stadig flere sider av
livet trekkes inn i markedsliknende ordninger og underlegges en
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kultur av «forbruker»-valg, pluralisme og markedsliknende institu-
sjonelle rammer. Den pågående krisen har ikke ført til mobilisering
omkring alternativer, slik det for eksempel skjedde på 1920-tallet.

Mer politikk
Samtidig inntar politikken markedet, delvis i form av formelle regu-
leringer. Noe vil være formell standardsetting i bransjer, og noe vil
være etiske og politiske kvalitetskrav fra forbrukerne. Noe vil være
formelle minimumskrav, noe vil være normative krav ingen produ-
sent kan unnlate å leve opp til, og noe vil være aktive konkurran-
sefaktorer. Noe vil framstå som krav fra myndigheter, noe vil være
bransjers egen standardsetting, men oftest vil selve forbrukerdyna-
mikken presse verdier og politikk inn i markedsrelasjoner. Organi-
satorisk vil dette selvfølgelig avspeiles i mange ulike systemer for
sertifisering, mobilisering og regulering med varierende mønster av
deltakelse fra nasjonale myndigheter, internasjonale sammenslut-
ninger, globale bevegelser og forbrukergrupper som spenner fra det
private, via det lokale til det globale. Det er verdt å merke seg at
denne politikken fokuserer på konsensusverdier, også der rutine-
politikken virker hjelpeløs. Klassiske parti- og interessekonfliktpo-
litikker vil antakelig være lite til stede i markedet. Dette bidrar til
at de klassiske politiske institusjonenes rolle svekkes og konsentre-
res om bestemte funksjoner i styringssystemene. Det gamle skillet
mellom politikk og marked blir uklart, og antakelig er det rimelig
å konkludere med at politikken har lekket ut til markedet fra top-
pen gjennom reformer og infisert det fra bunnen gjennom forbru-
kerengasjement.

Mer regulering
Noen former for formell markedsregulering styrkes. Reregulering
og skjerping overfor finanssektoren er opplagt. Det ville være mer-
kelig om ikke nye strukturer og kontrollsystemer fanger opp og
håndterer strategiske variabler som penge- og gjeldsmengde nasjo-
nalt og internasjonalt. På den annen side kan det antakelig dis-
kuteres hvor politisk denne styringen vil være. Den kan antakelig
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forventes å følge sporet til den andre reguleringsformen som kan
spås betydelig vekst: tilsyns- og sektororganer. Med det menes
offentlige, men selvstendige og predikerbare organer som skal påse
at markedsaktører holder minstestandarder, også etiske og poli-
tiske, på stadig flere områder, samtidig som dette skal gjøres slik
at selve markedet sikres betingelser for rettferdig konkurranse.

Likevel mindre styring
Det blir neppe renessanse for direkte politisk styring av markedene.
De siste par tiårene har det tvert imot vært renessanse for den tan-
ken at slike styringssystemer er for sentralistiske og har problemer
med detaljkontroll, overbelastning og udemokratiske trekk. Ikke
minst ble folks kulturelle aversjon mot «å bli styrt på» en kultu-
rell og politisk kraft. Styring forstått som svekking av markedet
eller aktive ambisjoner om sentralstyrt planlegging og endring er
ikke i vekst. De store krisene på 1920- og 1930-tallet truet og end-
ret kapitalismen. Det kom store regimeendringer i Øst-Europa og
Kina, og kapitalismen i Vesten ble hardt regulert og til dels under-
lagt sterke og autoritære bevegelser som skapte både stabilitet,
vekst og mindre sympatiske ting. I dag mangler sterke bevegelser
og klare løsningsalternativer; styringen er langt mer beskjeden og
ikke minst lavmælt indirekte, utført med en avstand som beholder
aktørenes initiativ og verdier.

Markedet i demokratiet
Markedsaktører mobiliserer verdier, lager nye demokratiske kob-
linger og har stort potensial for både demokrati og styring. Borgerne
blir mobiliserte aktører også på andre måter enn som formelle med-
lemmer og ved valg. Forbrukerrollen blir en tydelig borgerrolle og
forbruk en sentral del av styringssystemer for viktige samfunnsfor-
hold. Nye mobiliseringer og nye organiseringer bringes i kontakt
med globale markedsprosesser. Empirisk er Slow Food, Fair Trade
og CCN gode eksempler. Teoretisk er Hardt og Negris (2004) opti-
mistiske visjon et godt grunnlag. Sosiale og politiske prosesser fra
markedsmobiliseringer vil nedfelles i lovverk, standarder og sank-
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sjonsprosedyrer som blir nye rammer for markedet, en av formene
for klassisk institusjonell styring som vil vokse. Det skapes møte-
punkter mellom store institusjonelle reguleringsprosesser og mer
flytende og individualistiske politikkformer. Men det er verken slik
at det vil føre oss tilbake i et tilstivnet detaljreguleringsregime, eller
at disse prosessene er sterke nok til å forme fulle, globale styrings-
regimer. Til det trengs også deltakelse fra klassisk statlig og formell
internasjonal makt.
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