
Forandringens filosofi 
 
Startpunktet 
På 1800-tallet ender filosofien opp i tre temaer, hvorav to kjente og en ukjent. Kant og Hume 
kan tas som endepunkter for diskusjonen om guds plass i verden. Luther flyttet gud inn i 
menneskets bevissthet og definerte det som noe usikkert, som tro. Hume og Kant flyttet på 
samme måte resten av verden inn menneskenes bevissthet. Dermed ble alt ganske usikkert, 
og spørsmål om enkeltmenneskenes subjektive bevissthet. Egentlig ble alt et spørsmål om 
tro. Hume og Kant hadde egentlig godtatt standpunktet som ble fremført av Avicenna og 
Averroes og videreført av Roscelin fra Compiègne i universaliestriden om at ideer og 
begreper finnes i menneskenes hoder, men ikke bare ideene og begrepene i grunnen alt 
annet også. Etter at dette ble en filosofisk sannhet, følger lange diskusjoner i vestlig filosofi 
om hvordan man egentlig skal fastslå at noe er sant. Når alt er tro og usikkert blir det 
interessant å finne ut når noe er sant. Positivismen, og andre typer beslektede diskusjoner 
om ideer, språk, handlinger osv., følger naturlig nok i fotsporet til Kants og Humes 
konklusjon. 
 Det andre kjente temaet ble dratt opp av Hegel. Det dreide seg om hvordan 
menneskenes begreper og ideer utviklet seg gjennom historien. Han delte Kants og Humes 
oppfatning om at virkeligheten så vel som ideene og begrepene var flyttet inn i 
menneskenes bevissthet. Han ønsket å forklare hvordan denne bevisstheten faktisk hadde 
utviklet seg. Han skriver om prosesser, om verdensånden osv, men er mest kjent for sin teori 
om dialektikk. Den kalles triaden, og skisserer at det finnes en ide, en tese, så oppstår det en 
ide i motsetning tikl denne, en antitese, så brytes disse og noe faller fra og noe smelter 
sammen, til en syntese som i sin tur danner en ny tese, og bevegelsen gjentar seg. Hegels 
dialektikk og begreper skulle flyte rundt i forskjellige former og skrifter fra den 
kommunistiske verdensbevegelsen i mange år. Dette var de to kjente temaene, hvor finnes 
det ukjente? 
 Det ukjent finner vi hos Darwin. Han beskrev hvordan utviklingen i naturen foregikk, 
men han utledet ikke noen bestemt filosofisk metode av det. Det fantes riktignok andre, som 
prøvde å anvende hans beskrivelser til rasistiske formål, gjennom den såkalte 
”sosialdarwinismen”. De prøvde å innbille folk at darwinisme tilsa at det beste for 
menneskeheten var at de svakeste individene ble utryddet og ikke fikk barn, kunstig 
seleksjon. De prøvde på denne måten å gjøre mennesket til dyr, 30 000 år etter at 
mennesket hadde skilt seg fra dyreriket. Gjennom å gjøre mennesket til dyr mente de at de 
kunne rettferdiggjøre at svarte var slaver og for eksempel sigøynere var fattige, og at de rike 
var rike, at kolonienes innbyggere var fattige og koloniherrene rike, osv. De prøvde kort sagt 
å rettferdiggjøre at de rike var rike, gjennom å gjøre mennesket om til dyr under 
merkelappen darwinisme. Dersom man ser på Darwins beskrivelser ser man fort helt andre 
typer tanker. Darwin beskriver en natur som består av stadig skiftende prosesser. Disse 
prosessene til sammen danner helheten, og alle prosessers omgivelser. Når det skjer 
endringer i en prosess endrer helheten seg, og dermed endrer prosessenes omgivelser seg. 
Endringen skaper nye behov i berørte prosesser, behov for tilpasning til de nye omgivelsene. 
De endrede omgivelsene medfører ikke bare nye behov, men også nye muligheter for 
tilpasning til de nye omgivelsene. De endrede omgivelsene medfører dermed at det skjer 
endringer i en rekke prosesser, noe som fører til nye endringer av helheten, og dermed av 
prosessenes omgivelser. Dette berører de samme eller andre prosesser, og det oppstår nye 
behov for tilpasning og nye muligheter for endring. Man kan se helheten som sammensatt 



av mange prosesser som er i stadig endring for å tilpasse seg nye omgivelser som er summen 
av de samme prosessene, og som gjennom sin egen endring selv skaper stadig nye 
omgivelser. Om dette sier Darwin at de mest tilpasningsdyktige overlever.  
  
Karl Marx sin filosofi 
Karl Marx levde etter Hegel. Mellom dem skrev en kar som het Feuerbach om filosofien til 
Hegel.  Han gjorde ikke så mye annet enn å si seg enig med Aristoteles, men det var fortsatt 
brennbart. Han tok det konkrete (partikulære) ut av menneskenes bevissthet og puttet det 
tilbake i naturen, mens han lot ideene (begrepene) være igjen i mennesket. Det ga som på 
1200-tallet en mulighet for at Gud som begrep kunne være et påfunn fra menneskene. Det 
skapte naturlig nok rabalder i kirkelige og akademiske kretser, og Feuerbach gjorde et raskt 
tilbaketog i sakens anledning. Marx og Engel derimot adopterte Feuerbach sitt standpunkt 
og sto fast på det. Marx og Engels prøvde å bruke Hegel sitt dialektiske prinsipp for utvikling 
på både utviklingen i naturen (Engels’ naturdialektikk) og på forholdet mellom naturen og 
menneskene og menneskenes egen utvikling. Jeg synes ikke det har falt helt heldig ut, noe 
som kommenteres i bind 1. Karl Marx studerte imidlertid samfunnets utvikling fra flere sider 
og fant noen andre viktige innsikter. For det første så han for menneskene, det samme som 
Darwin så for naturen. Marx så at menneskenes virksomhet i samfunnet, gradvis omformer 
menneskenes egne omgivelser. Han så det samme som blueskongen Rolf Wikstrøm gjengir 
på en poetisk måte: 
 
Det som är stort og mäktigt og glänser jorden kring 
 Det är glömt imorgon, det betyder ingenting 
Rykten förvittrar, det blir bara aske kvar 
Kan komme regn, kan komme solsken 
I morgon är en helt ny dag. 
 
Allting förändras 
Ingenting förblir som det var. 
 
Rolf Wikström – blueskongen (Fra CD: Allting förändras) 
 
Her får vi to innsikter. Det vi snakker om her er at ”allting forandres og ingenting forblir som 
det var”. Hver generasjon forandrer samfunnet litt eller mye. Hver ny generasjon trer inn i 
nye omgivelser. Vi ser tanken fra Darwin anvendt på samfunnet.  
 En annen viktig innsikt vi får i verset over, er at endringene i samfunnet kan skje 
uavhengig av det de menneskene som opplever endringen ønsker. ”Kan komme regn, kan 
komme solskinn i morgen er en helt ny dag.” Samme hva mennesket ønsker kommer en ny 
dag med en forandret virkelighet. Karl Marx ser det samme poenget. Vi kan illustrere det 
med følgende sitat fra Forord til sosialøkonomien i 1859: ”På et visst trinn i sin utvikling 
kommer samfunnets materielle produktivkrefter i motsetning til de bestående 
produksjonsforhold, …………... Fra å være utviklingsformer for produktivkreftene forandrer 
disse forhold seg til å bli lenker for dem.” Her bruker Marx begrepet produksjonsforhold, som 
han beskriver hjelper fram menneskenes prosesser i produksjonen. Men så, uten at 
menneskene vil det, kommer de i motsetning til utviklingen av prosessene i produksjonen. 
Prosesser som menneskene ønsker å drive fram, blir forhindret av det Marx kaller 
produksjonsforhold. Marx nevner eiendomsforhold som et eksempel på produksjonsforhold, 
noe som er blitt misbrukt av senere fortolkere. Jeg benytter begrepet dyporganisasjon om 



det Marx kaller produksjonsforhold. Jeg mener begrepet dyporganisasjon dekker det som 
skal beskrives bedre, og eiendomsforhold er ikke en del av dyporganisasjonen. Mer om dette 
kan leses i bind 1. 
 
Forandringens filosofi 
Jeg tror Darwin fortsatt skal få råde grunnen når det gjelder utvikling av naturen. Jeg 
konsentrerer med om menneskenes utvikling. Hvordan kan en filosofi som beskriver 
menneskenes utvikling se ut med basis i det som tidligere er beskrevet om Darwins tanker. 
Vi kan starte med begrepet bevegelse. Tidligere har begrepet ting vært et populært begrep i 
tankene om en dialektisk utvikling. Jeg tror vi skal se bort fra tingen, annet enn som en del av 
en bevegelse. Bevegelsen er grunnlaget for en prosess. En bevegelse kan være en 
menneskelig handling av et eller annet slag, eller en bevegelse i naturen.  En bevegelse er 
når et menneske spiser, sover, produserer, forbruker etc. En bevegelse i naturen kan være et 
dyrs bevegelser for å skaffe mat, et regnvær, veksling mellom årstider, fotosyntesen i 
naturen osv. Når flere bevegelser har samme retning og er forbundet med hverandre, 
dannes en prosess. Menneskesamfunnet er fullt av slike ulike prosesser. Mange kan gå i stikk 
motsatt retning av hverandre, men det endrer ikke på at det foregår en prosess. For å lette 
forståelsen kan prosessene i samfunnet deles inn i grupper med felles karaktertrekk. Jeg tror 
det er formålstjenlig å samle prosessene i tre hovedgrupper; produksjon, forbruk og 
kommunikasjon. Transport hører naturlig nok til produksjon, fordi en vare som ikke kommer 
fram til forbrukeren, kan ikke forbrukes.  
 Et naturlig spørsmål er hva det er som gir bevegelsene en retning så de danner en 
prosess. Dette har vært et vanskelig tema. Marx og Engels hadde en hang til å henvise til 
skjult lovmessigheter, uten å beskrive dem nærmere. Bukharin for eksempel, resonnerer på 
følgende måte: ”Materien kom først, derav utviklet bevisstheten seg, materien må derfor 
være det grunnleggende. Bevisstheten er ingenting annet enn en egenskap hos den, på et 
bestemt sett organiserte materien.” Lovmessighetene måtte derfor finnes i materien, men 
hvor? Filosofer som var kritiske til Marx lurte på om han mente det fantes en plan for 
retningen utviklingen tok. En plan måtte i så fall være skapt av en planlegger, og det måtte 
vel da være gud, var spørsmålet de stilte. Jeg tror svaret på dette er relativt enkelt. Det 
finnes i samfunnet forskjellige motsigelser, noen er store, andre er mindre. Disse 
motsigelsene fungerer som styresignal for utviklingen av de ulike prosessene. Den 
overordnede motsigelsen som har preget menneskenes 30 000 år lange historie siden 
storviltjaktens tid, er knappheten på varer og tjenester. Man kan med rette innvende at det 
har vært historiske epoker og steder hvor denne motsigelsen ikke har vært framtredende. 
Men over tid har knappheten alltid kommet tilbake og inntatt en dominerende rolle. 
Knapphetens motsigelse dannes av at menneskene har for lite tilgang på varer og tjenester i 
forhold til det de definerer som sitt behov. Dette kan sees på som en overordnet motsigelse, 
men er det kun i kraft av at det er den motsigelsen som påvirker flest av menneskenes 
bevegelser. De får en retning for å bringe denne motsigelsen til opphør. Det er derfor ikke 
nødvendig med noen planlegger for å gi bevegelsene en retning. Rett nok finnes det en 
rekke kryssende motsigelser som gir prosesser helt andre retninger, men på sikt tvinger 
knapphetens motsigelse seg fram, helt til menneskene en dag selv bestemmer seg for at de 
har tilstrekkelig med varer og tjenester til å ofre knappheten mindre og mindre 
oppmerksomhet og interesse. Da slår klokkene for vareøkonomien.  
 Menneskenes utvikling er sterkt preget, ikke bare av prosessene, men også av sin 
organisasjon. Fra storviltjaktens tid har mennesket organisert seg i fellesskap i ulike former 



for samfunn. Etter hvert har denne organisasjonen tatt to former, det jeg kaller 
dyporganisasjonen og den faktiske organisasjonen. Dyporganisasjonen i et samfunn skapes 
av aktiviteten til alle samfunnets medlemmer, gjennom generasjoner. Den lar seg ikke endre 
av en generasjons politiske vedtak. Dyporganisasjonene har tatt forskjellige former i 
forskjellige samfunn. I Romerriket utviklet det seg en form for dyporganisasjon, mens under 
kapitalismen utvikles det en helt annen form for dyporganisasjon. Den faktiske 
organisasjonen i samfunnet dannes av lover og sedvaner som kan endres på politiske måte, 
ved hjelp av en diktator eller i løpet av en generasjon, for eksempel eiendomsretten.  
 
Kapitalismens dyporganisasjon 
I bind 1 beskriver jeg flere historiske dyporganisasjoner for å illustrere poenget. I bind 2 
beskrives den kapitalistiske organisasjonsformens dyporganisasjon og utviklingen av den. 
Det kan sammenlignes med det Karl Marx ga betegnelsen produksjonsforhold. Jeg mener 
kapitalismen har fire grunnleggende elementer i sin dyporganisasjon. Det er 

 Varenes og tjenestenes verdi for menneskene, som er sammensatt av 
bytteverdi og to forskjellige former for bruksverdi, magens og fantasiens. 
Forholdet mellom disse to verdiformene i det jeg kaller varens verdi bilde 
reflekterer styrken i knapphetens motsigelse. 

o Forholdet mellom disse to verdiformene definerer også grenser for 
markedets funksjonsmåte. 

 Fortjenestens to deler, arbeidets merverdi og forbedringens profitt og den 
forholdsmessige utviklingen mellom dem. 

 Kapitalorganisasjonens utvikling, med kapitalorganisasjon mener jeg penger, 
kreditt, finansinstitusjoner, landegrenser, utvikling fra gullstandard til 
kontostandard og den slags. 

 Utviklingen av de forskjellige kapitalformene og deres verdi. 
De samfunnsmessige prosessene utvikler seg og forandrer seg, det endrer 
dyporganisasjonen og dens funksjonsmåte. Kanskje er ikke Karl Marx sin beskrivelse av at 
produksjonsforholdene, eller dyporganisasjonen som jeg kaller den, snur seg til sin 
motsetning og blir til lenker for prosessenes videre utvikling så utenkelig allikevel. Noe man 
for eksempel også kunne observere i Romerriket. 
 
Determinisme 
Dersom det finnes en dyporganisasjon som overstyrer en eller flere generasjoners ønsker 
om hvordan samfunnet skal utvikle seg, snakker vi ikke da om determinisme, om 
forutbestemthet? Er det ikke da bare å sette seg i siste vogn på toget, og vente på at det som 
skal skje det skjer? Kanskje kan noen det, men de fleste vil bli tvunget til aksjon for å ivareta 
sine interesser. Kapitaleiere vil bli tvunget til å passe på at fortjenesten ikke forsvinner, for 
da forsvinner også verdien av deres kapital. Den arbeidende befolkning blir tvunget til å 
passe på at lønna ikke forsvinner, for da forsvinner livsgrunnlaget deres. Færre og færre vil 
befinne seg i en situasjon hvor de kan være passive. 
 Ideen om at ingenting i samfunnet er forutbestemt til å utvikle seg i en retning 
stammer fra den religiøse tankearven. Den tilsier at hele verden egentlig er menneskets 
subjektive ide. Da kan nødvendigvis hele verden forandres dersom menneskets ideer 
forandres, alt er subjektivt. Denne ideen var en nødvendig konsekvens av at gudenes 
fantasiverden måtte plasseres i menneskets subjektive ideverden, da det ikke var igjen noe 
plass i himmelen eller andre tenkelige verdslige steder hvor ingen hadde vært.  



Dersom vi tenker på historien ser vi klart at det har vært mange og lange perioder 
med nedgangstider, som ikke har latt seg motvirke av menneskenes ideer. Det er også klart 
at hver ny generasjon bygger på forrige generasjons ideer. Vikingene kunne like lite 
nyttiggjøre seg flyteknologi og kristendom, som romerne kunne nyttiggjøre seg 
datakommunikasjon. Det tilsier at det finnes en viss grad av determinisme i alle ssamfunn. 
  
 
 


