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HARTMUT ROSAS
AKSELERASJONSTEORI
Kritisk teori-tradisjonen har sin begynnelse i Frankfurterskolen på begynnelsen av 1900-tallet. Fram til i
dag har tradisjonen gjennomgått tre generasjoner med ledende tenkere, som har definert tradisjonens
sentrale temaer og spørsmål. Hvem er dagens arvtakere til tradisjonen, og hva er de opptatt av? Hartmut
Rosa definerer seg selv inn i kritisk teori-tradisjonen. Artikkelen redegjør for Rosas teori, hvor den sentrale
påstanden er at akselerasjon er det sentrale kjennetegn ved vår tid. Akselerasjonen gjør seg gjeldene i tre
former: innenfor teknologi, kommunikasjon og transport, i samfunn, kultur og kunst, og i individets liv.
Rosa mener akselerasjonen har oversteget et kritisk punkt i senmoderniteten, og at det nå går for fort,
hvilket har negative konsekvenser for individet. Artikkelen setter Rosa i en historisk kontekst, ved å sammenligne ham med en av kritisk teoris forløpere, Georg Lukács. Her undersøkes det hvordan den historiske
konteksten former tenkernes teorier.
Av Aurora Jacobsen

H

artmut Rosa (f. 1965) er en av de seneste tenkerne innen tradisjonen kritisk teori, og han bedriver modernitets- og kapitalismekritikk. Han er en relativt ung nåtidig filosofisk og sosiologisk tenker: Boken
Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der
Moderne (heretter Beschleunigung), som markerer starten på hans modernitetskritiske prosjekt, kom ut i 2005.
Rosas prosjekt er å beskrive det senmoderne samfunn og
avdekke negative sider ved det. Han tar sikte på å lage en
teori som omfatter hele senmoderniteten, og mener at akselerasjon er fellesnevneren.
Den intellektuelle tradisjonen «kritisk teori» ble
grunnlagt av Frankfurterskolen, med Max Horkheimer
og Theodor W. Adorno i spissen. Frankfurterskolens filosofiske opphav utgjøres hovedsakelig av G.W.F. Hegel,
Karl Marx og Sigmund Freud. Max Weber utøvde også
en betydelig innflytelse, særlig på oppfatningen av fornuft, hos tenkere som Adorno, Horkheimer og Herbert
Marcuse. Dessuten utgjorde Georg Lukács’ idealisering
av Marx en viktig rettesnor for skolens filosofiske arbeid.
Inspirasjonen har gått fra Hegel, til Marx, via Lukács til
Frankfurterskolen, og til slutt har den dannet det teoretiske grunnlaget for Rosas tenkning.
Tenkningen i kritisk teori er i stor grad inspirert av
Hegels dialektiske tenkning. «Dialektikk» betegner en
vekselvirkning mellom to ting, men kan også vise til en
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bevegelse frem og tilbake, og til at noe kan slå over i sin
motsetning. Det er særlig den siste definisjonen som brukes av Frankfurterskolen. Lukács viderefører også Hegels
dialektiske tenkning, oppsummert av David Ingram i følgende utsagn: «The emancipation of the individual from
the domination of natural forces culminates in the domination of the individual by the totalitarian state» (Ingram
1990:63). For å unnslippe de ytre, kontrollerende naturkreftene, bygger mennesket opp et samfunn som selv blir
til et gitt, upåvirkelig system. Lukács’ dialektiske tenkning
har åpenbart påvirket Frankfurterskolen, og Adorno og
Horkheimers verk, Opplysningens dialektikk (1947), er et
eksempel på det.1 Teorien deres er at opplysningstidens frigjøringsprosjekt slår over i ufrihet, at vitenskapens opplysning og fornuftstro slår over i myte.
Man sier gjerne at andre generasjon av kritisk teori
oppstod med Jürgen Habermas. Habermas kritiserer særlig sine forgjengeres ensidige syn på fornuften som kun en
instrumentell fornuft som fører til atomisering. Han mener fornuftsbegrepet har flere sider enn som så. Habermas’
tenkning om kommunikasjon har vært definerende for
senere utgaver av kritisk teori. Definisjonen av fornuft
preger ikke Rosas verk, og det er ikke en diskusjon han
engasjerer seg i. Hva fornuft er, og hva den kan brukes til,
er altså en diskusjon som kan sies å tilhøre første og andre
generasjon av kritisk teori.

Habermas’ og Rosas definisjon av hva kritisk teoris
oppgave er, skiller seg også noe fra hverandre. Ifølge Ingram
mener Habermas at kritisk teori har to oppgaver: 1) å vise
at en kommunikasjonsetikk er den moralske evolusjonens
endelige mål, og 2) å vise at noen av kapitalismens iboende
tendenser undergraver de selvstendiggjørende sosiale eller
offentlige2 aspekter ved den rasjonelle, vestlige kulturen,
hvilket fører til sosiale kriser (Ingram 1990:155). Det er
likheter mellom oppgave to og Rosas prosjekt, men Rosa
tenker i litt andre baner enn Habermas. Rosa mener det
er spørsmålet om hvilke samfunnsmekanismer som står i
veien for realiseringen av det gode liv, som er det sentrale.
Habermas har riktignok innsett viktigheten av et slikt
spørsmål i senere tid, skriver Ingram, men de to tenkerne
virker ikke helt enige om hvilken problemstilling som er
den viktigste for kritisk teori (Ingram 1990:174).
Rosas forfatterskap knytter altså i stor grad an til den
første generasjonen av kritisk teoris tenkere. Marx’ kapitalismekritikk, tingliggjøringsteorien til Lukács og lignende teorier utgjør Rosas forståelseshorisont. Her vil Rosa
reformere og revitalisere: Han vil utvikle en «kritische
Theorie der Beschleunigung», og slik gjenopplive innsikter fra Frankfurterskolens kritiske teori (Rosa 2005:459).3
Rosa mener kritisk teori har som oppgave å identifisere
samfunnspatologier. Han viderefører en undersøkelse av
frihetens og autonomiens vilkår i moderniteten, en undersøkelse som var fremtredende hos Frankfurterskolen.
Kritisk teori skal ifølge ham undersøke sosiale omstendigheter som underminerer individenes evne til å realisere
et godt liv (Rosa 2010:53). Tenkere innenfor tradisjonen
må derfor kunne gi normative vurderinger som har «real
human suffering» som sitt utgangspunkt (Rosa 2010:52).
Den revitaliserte kritiske teorien han vil utvikle, bør kunne
utføre «a critical test of social practices in the light of the
conceptions of the good life held by social actors themselves.» Det er hva historisk situerte individer mener ligger til
grunn for å kunne skape et godt liv som danner grunnlag
for undersøkelsene av hva som er et godt liv.4
Hartmut Rosas teori
Ordet «akselerasjon» betyr «fartsøkning per tidsenhet»,
og stammer fra det latinske ordet for «å påskynde».5
Akselerasjonen er ifølge Rosa det sentrale kjennetegnet
ved moderniteten. Dette er kjernen i hans teori om det
senmoderne samfunn. Rosa opererer med tre tidsperioder
i sin historie om akselerasjon: den førmoderne, den klassisk moderne og den senmoderne. Modernitetens begynnelse settes til 1700-tallet, med opplysningstiden og de
store revolusjonene.6 Den klassiske moderniteten strekker

samtale & kritikk

spalter

brev

seg opp til cirka 1960, og er preget av industrisamfunn og
tydelige politiske prosjekter. Senmoderniteten startet på
1960-1980-tallet, da informasjonssamfunnet erstattet industrisamfunnet, og Vesten opplevde større liberalisering
og en raskere utvikling.
I Beschleunigung utvikler Rosa sin teori. Den ledende
hypotesen er at akselerasjonen har kjennetegnet moderniteten siden dens begynnelse, men overskrider en avgjørende grense i senmoderniteten (Rosa 2005: 49-50). Det
innebærer at akselerasjonen øker i den grad at individene
ikke klarer å henge med i den raske utviklingen, og akselerasjonen får negative konsekvenser.
Tre former for akselerasjon
Rosa mener det er tre typer akselerasjon i samfunnet: en
teknologisk, en sosial og en individuell. Den teknologiskteleologiske akselerasjonen kjennetegnes ved at den er intendert og målrettet, og den typen akselerasjon som lettest
kan måles. Hertil hører akselerasjonen av transport, kommunikasjon og produksjon. Med fly reiser dagens mennesker mye raskere enn fortidens mennesker, som måtte gå til
fots. Internett har bidratt til at informasjon kan overføres
fra den ene siden av jorden til den andre på et millisekund. Informasjonen har blitt stedløs, og det har gjort at
kommunikasjon kan foregå uavhengig av hvor samtalepartnerne befinner seg. Moderne individer orienterer seg
i tid i større grad enn i rom: «En person som flyr, løsriver
seg fullstendig fra livets topografiske rom og fra jordoverflaten: for han/henne blir rommet kun til abstrakt, tom
distanse, som måles ut fra hvor lang tid flyturen tar» (Rosa
2005:164-165, min oversettelse). Mens rom tidligere var
den viktigste dimensjonen man orienterte seg innenfor, er
det nå tiden som har denne rollen (Rosa 2005:124-129).
Den andre typen akselerasjon er akselerasjonen av sosial
og samfunnsmessig endring (Rosa 2005:129). Denne typen
akselerasjon er ikke målrettet slik den teknologiske er, men
karakteriseres heller av at den nettopp mangler retning eller noen som styrer den. Hertil hører akselerasjonen i bytte
av jobb, politisk tilhørighet, partner, medlemskap i frivillige organisasjoner, i tillegg til akselerasjon av endringer i
arbeids- og familiestrukturer, kunstneriske stiler og så videre (Rosa 2005:113-114).
I førmoderne tid ble yrker ofte nedarvet fra far til
sønn. En familie bestod over flere generasjoner, det vil si
at strukturen forble den samme, og rollene ble delt ut ettersom mennesker falt fra eller kom til. For eksempel ville
rollen som familiens overhode gå til den eldste sønnen når
faren døde. I klassisk modernitet skjer endringene fra en
generasjon til den neste – endringene er intergenerasjonel33
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le. Hver generasjon markerer starten på en ny familie, for
kjernefamilien er den sentrale institusjonen. I starten av
voksenlivet finner man seg en partner og en jobb, og holder seg til dem til man dør eller pensjonerer seg. Valgene
blir konstitutive for ens identitet (Rosa 2005:180-182). I
senmoderniteten står kjernefamilien fortsatt sterkt, men
det er blitt vanligere å skille seg i løpet av livet. Videre er
det blitt uvanlig å forbli i den første jobben man starter i
gjennom hele karrieren (Rosa 2005:182-183). Endringene
blir intragenerasjonelle, det vil si at en karriere eller familiesammensetning endrer seg innenfor en og samme generasjon (Rosa 2005:178-179).
Rosa (2005:131) kaller den sosiale akselerasjonen
Gegenwartsschrumpfung, en krymping av nået. Nåtiden er
et tidsrom preget av stabilitet: Innenfor nåtiden kan man
trekke slutninger om nåtid og fremtid basert på fortidens
erfaringer. Rosas påstand er at dette tidsrommet, som en
følge av akselerasjonen, stadig blir mindre. En konsekvens
er at man må lære på nytt, flere ganger i løpet av livet.
Mens mennesker i førmoderne samfunn kunne stole på
at kunnskapen de hadde opparbeidet seg som unge, ville
være aktuell resten av livet, må senmoderne mennesker
innfinne seg med at verden endrer seg i løpet av deres levetid, og at de stadig må lære om f.eks. samfunn eller teknikker på nytt, for å kunne henge med (Rosa 2005:189).
Verden oppleves ikke lenger som stabil, hvilket er noe av
grunnen til at tenkere som Marshall Berman og Zygmunt
Bauman karakteriserer det moderne samfunn som «flytende» (Rosa 2005:176).
Sosial akselerasjon har også en annen konsekvens:
«[die] Ungleichzeitigkeit der Gleichzeitigen», det samtidiges
usamtidighet (Rosa 2005: 132).7 Det innebærer at noe
som fortsatt er gyldig innenfor ett geografisk eller sosialt
område, har blitt ugyldig og utdatert i et annet område,
mens noe som ligger i fremtiden her, allerede er realisert
i et annet område. En årsak kan være at samfunnets ulike systemer gjør seg uavhengig av hverandre, og utvikler
seg i forskjellige retninger. Et eksempel på det samtidiges
usamtidighet hos Rosa er forholdet mellom ulike generasjoner som lever samtidig, som besteforeldre og barnebarn,
eller foreldre og barn: «Foreldregenerasjonens erfaringer,
praksiser og kunnskap blir stadig mer anakronistiske og
betydningsløse for ungdommen» (Rosa 2005:187, min
oversettelse). Generasjonene har så ulike erfaringer og referansepunkter at de oppleves som irrelevante for hverandre.
Den tredje og siste typen sosial akselerasjon er akselerasjonen av livstempoet (Rosa 2005:135). Herunder finnes
en objektiv akselerasjon og en subjektiv opplevelse av akselerasjon. Objektivt kan man i tidsbrukundersøkelser ob34
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servere at individene bruker mindre tid på aktiviteter, de
korter ned pausene mellom de ulike aktivitetene, i tillegg
til at de forsøker å utføre flere handlinger samtidig (Rosa
2005:135-136). Subjektivt opplever individene at livet går
fortere og at de har mindre tid, hvilket fører til en tvang til
å øke tempoet og frykt for å ikke klare å henge med (Rosa
2005:136). Rosa mener individene reagerer på akselerasjonen i samfunnet med å akselerere tempoet i sitt eget liv.
Det er et paradoksalt forhold mellom teknologisk akselerasjon og akselerasjonen av livstempoet, mener Rosa.
Den teknologiske utviklingen har gitt menneskene tidsbesparende hjelpemidler som vaskemaskin, e-post, biler og
mikrobølgeovner. Dermed burde vi hatt mer ledig tid, siden tid som før ble brukt på langsom klesvask eller matlaging, nå er frigjort. Hvorfor er det da slik at vi befinner oss
i en tidsklemme? En årsak er at man gjør mer av hver ting:
Vi vasker klær oftere, reiser mer, og mottar og sender flere
e-poster enn vi før sendte brev. Det er dessuten flere ting
som krever vår tid og oppmerksomhet (Rosa 2005:204).
Et problem er ikke bare at ting går raskere, men at det
blir mer av alt. Livstempoet oppleves som raskere for individene, ikke bare fordi samfunnsstrukturen tvinger dem
til å handle raskere, men også fordi det å velge mellom de
mange mulighetene man har i moderne, liberalistiske og
kapitalistiske samfunn, krever mer tid. Man har både mer
å velge mellom, og flere måter å gjøre ting på, på grunn av
fleksibiliseringen og avrutiniseringen8 som preger hvordan
mennesker i Vesten planlegger og utfører handlingene sine
(Rosa 2005:204).
Årsakene til akselerasjonen
Rosa mener den sosiale akselerasjonen har blitt en prosess som driver seg selv. De tre typene akselerasjon står i et
gjensidig forhold til hverandre og akselererer hverandre, i
en slags evig sirkel. Individet opplever å ha for lite tid, og
reagerer med å utføre oppgaver raskere, med færre pauser, og ved å gjøre flere ting samtidig (multitasking) (Rosa
2005:244). Det er naturlige grenser for hvor raskt man
kan fullføre oppgaver, og jo knappere tidsressursene blir,
desto større blir behovet for teknologiske hjelpemidler: De
kan hjelpe til med å effektivisere utførelsen av forskjellige
oppgaver. Individene tilpasser seg så det nye, raske tempoet de teknologiske hjelpemidlene muliggjør, men siden
akselerasjonen ikke har noe naturlig endepunkt, må man
snart akselerere livstempoet enda mer. Da trengs nye teknologiske hjelpemidler. Dermed blir livstempoet raskere
(Rosa 2005:244). Følelsen av stress og tidsmangel driver
den teknologiske akselerasjonen, som igjen gjør livstempoet høyere. Her er det altså en vekselvirkning.
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Forventningen om teknologisk akselerasjon er innebygd i selve den sosiale og materielle infrastrukturen, hevder Rosa (2005:245). Samfunnet har en forventning om
at den teknologiske utviklingen skal gi oss hjelpemidler
som gjør at oppgaver kan utføres raskere. Vi bygger bredere veier for å muliggjøre et høyere kjøretempo enn vi
trenger eller har mulighet for i dag, og det utvikles raskere
eller kraftigere datamaskiner enn vi trenger nå, for å kunne
møte behov i fremtiden. Forventningen om akselerasjon
skaper akselerasjon.
Den sosiale akselerasjonen gjør dessuten at livstempoet
øker. Subjekter, organisasjoner og institusjoner opplever
det Rosa kaller et «slipping slope syndrome»: Aktørene føler seg tvunget til å henge med på tempoet i endringene
som de opplever i omverdenen, og tilpasser seg deretter
ved å leve raskere: «Stillstand blir uunngåelig til en form
for tilbakegang» (Rosa 2005:249). Når tempoet i samfunnet øker, tvinges individet til å øke livstempoet, for å kunne delta i samfunnet på lik linje med de andre individene
det konkurrerer med på arbeidsmarked, i dating-verdenen,
og så videre.
Arven fra Weber
Ifølge Rosa er kapitalismen en årsak til akselerasjonen.
Kapitalismen gjør tid til en vare, og det er derfor avgjørende å effektivisere og akselerere for å øke profitt (Rosa
2005:257-260). Akselerasjonen av produksjonen av varer
fordrer akselerasjonen av distribusjonen og forbruket av varene for at profitten skal bli størst mulig (Rosa 2005:261).
Når produksjonen øker, kan selskapene kun tjene på
det hvis forbrukerne tilpasser seg produksjonstempoet,
og konsumerer i samme tempo. Det fordrer også at varene faktisk kommer ut til forbrukerne i et høyt tempo.
Kapitalismen driver dermed den teknologiske akselerasjonen, med sitt behov for raskere transportmidler og lignende (Rosa 2005:268). Den driver også akselerasjonen av
livstempoet, fordi den kapitalistiske tidsøkonomien tvinger frem raskere og mer intensivt forbruk hos individene,
ved å gjøre det til en økonomisk nødvendighet at individene handler og opplever mer og mer (Rosa 2005:262).
Knyttet til den kapitalistiske tidslogikken er den protestantiske etikk. Her henter Rosa teoretiske innsikter fra
Max Weber.9 Det finnes et «Zeitverschwendungsverbot», et
moralsk forbud mot å kaste bort tid i det moderne, vestlige, protestantiske samfunnet (Rosa 2005:283). Rosa mener at den protestantiske etikks imperativer om å stadig
effektivisere og ikke kaste bort tid, er motivert av «Angst»
og «Verheißung», frykt og løfte (Rosa 2005:283-284).
Tidligere var de to særlig knyttet til kalvinismen, hvor man
36
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fryktet å ikke være blant de frelste, og fant håp i løftet
om evig liv og frelse. Etter hvert som det vestlige samfunn
sekulariseres, blir også frykten og løftet sekularisert. Den
grunnleggende frykten i det moderne samfunn består i en
følelse av uro og en opplevelse av at man står på «slipping
slopes», og en opplevelse av å «være ugjenkallelig utlevert
til en verden preget av tiltakende kontingens»: Man frykter å miste kontroll og å ikke kunne henge med i konkurransen (Rosa 2005:283-285).10
Sekulariseringen av samfunnet og religionens stadig
mindre viktige rolle gjør at troen på et liv etter døden blir
mindre utbredt. Dermed sitter man igjen med kun sin tilmålte tid på jorden, som det blir desto viktigere å gjøre
mest mulig ut av, slik at man kan se tilbake på livet uten å
angre på at man ikke gjorde nok ut av det. Det blir viktigere å realisere et lykkelig liv nå, for man kan ikke lenger
regne med å få evig liv etter døden. I senmoderniteten er
forestillingen om det gode liv påvirket av det humanistiske
selvrealiseringsidealet. Ifølge dette idealet består et godt
liv i utviklingen av individets eget potensial som subjekt
(Rosa 2005:290). Et godt liv er imidlertid også «å utnytte
sin tilmålte tid på jorden så intensivt og omfattende som
mulig før døden setter et endelig punktum,» altså å leve et
liv hvor man har forsynt seg av så mye man kan fra livets
koldtbord før døden kommer (Rosa 2005:289).
Et problem for det senmoderne subjekt er dog at verden tilbyr langt flere muligheter enn hun kan benytte seg
av i løpet av de cirka åtti år hun kan regne med å leve. Det
skaper en kløft mellom «Lebenszeit» og «Weltzeit». For ikke
å risikere å gå glipp av noe viktig, må subjektet derfor effektivisere opplevelsene og handlingene sine, for å få tid til
flest mulig av dem før døden inntreffer (Rosa 2005:290291). For å kunne overvinne gapet mellom verdenstiden
og livstiden, løper individet raskere for å rekke så mye som
mulig. Dersom et godt liv defineres ut fra hvor mange av
livets muligheter man rekker å benytte seg av, har individet
også oppnådd et bedre liv enn noen som ikke benytter
seg av like mange muligheter.11 Slik bindes den teknologiske akselerasjonen og økningen av livstempoet sammen
gjennom en «Steigerungslogik», en stigningslogikk (Rosa
2005:290). Dessverre slår strategien tilbake på individet.
Antall muligheter i verden øker raskere enn livstempoet.
Individet får enda mindre tid enn hun allerede har. Det
moderne individ vil aldri kunne rekke over alt, vil aldri bli
mett av dage (Rosa 2005:294).
Situasjonsbestemt identitet
Et av modernitetens kjennetegn er individualiseringen.12
Det innebærer at individene frigjøres fra gitte identitets-

markører som stand, religiøs tilhørighet eller slektskap.
Individet kan selv forme sin identitet basert på markører
som verdier, yrke, livspartner, hjem og familie. I moderniteten fikk individet både større frihet og større ansvar i
utformingen av egen identitet og eget livsløp.
I førmoderne samfunn ble individets identitet i større
grad definert utenfra (Rosa 2005:356). Religion, stand
eller yrke var gjerne forutbestemt, og forandret seg ikke
gjennom individets liv. Overgangen fra et standssamfunn
til et klassesamfunn åpnet for sosial mobilitet. Ifølge Rosa
førte individualiseringen i den klassiske moderniteten til
en temporalisering av identiteten: Identitet ble et prosjekt
som ble formet i tid (Rosa 2005:357). Det enkelte (mannlige) individ fikk større frihet i utformingen av livet, til å
velge seg yrke, livspartner og sted å bo.
Fordi individet selv måtte velge hva dets liv skal bestå av, ble individualiseringen et refleksivt prosjekt (Rosa
2005:357). Det klassisk moderne individs livsoppgave var
å finne sin plass i verden. Det var imidlertid noe individet gjorde én gang: man valgte én gang for alle et yrke,
en ektefelle, en arbeidsplass, et hjemsted, et politisk parti
og religiøs tilhørighet (Rosa 2005:359).13 Livets ulike perioder fulgte på hverandre på en meningsfull måte, slik at
livet ble en historie: Fortid, nåtid og fremtid hang sammen
som en historie om utvikling mot et bestemt mål (Rosa
2005:360). Også dersom individet for eksempel skilte seg,
konverterte til en annen religion, byttet yrke eller politisk
parti, representerte de nye, identitetsskapende valgene et
fremskritt eller en opprettelse av tidligere feil, slik at de,
ved å føye seg inn i fortellingen om individets liv, fikk mening (Rosa 2005:359-360).
Rosa mener denne formen for identitet henger sammen
med det generasjonelle tempoet til de sosiale endringene.
Tidligere var samfunnet stabilt over flere generasjoner, og
tradisjon preget livsformen. Det tok mer enn én eller to
generasjoner for samfunnet å endre seg. Besteforeldre og
barnebarn levde i samme type samfunn og hadde lignende
erfaringer. I klassisk modernitet akselereres samfunnsendringen, slik at hver generasjon opplever at samfunnet utvikler seg i en bestemt retning. Samtidig skjer ikke endringene raskere enn at man kan legge langsiktige planer for
eget liv, og at man kan utvikle perspektiver og verdier som
er relevante gjennom hele livet (Rosa 2005: 360).
I senmoderniteten slår temporaliseringen av identiteten over i en avtemporalisert situasjonsbestemt identitet.
Identiteten formes ikke på ett punkt i livet, men endrer seg
gjennom en persons livsløp (Rosa 2005:364). Individet i
det senmoderne samfunn velger ikke for resten av livet,
men for en periode, frem til det hun har valgt av en eller
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annen grunn ikke passer lenger. Valgene man tar om livspartner, jobb, hjemsted og så videre. varer ikke livet ut lenger, og individet forventer ikke – og vil heller ikke – at de
skal vare så lenge. Livet har ikke lenger et gitt løp: individer kan velge å utdanne seg i godt voksen alder, eller skille
seg og bli småbarnsforeldre sammen med en ny partner,
samtidig som tenåringene er i ferd med å flytte ut (Rosa
2005:363). Selv om individet velger å ta langsiktige beslutninger, hevder Rosa at bevisstheten om at valget kunne
vært et annet, eller at det kan ombestemme seg, alltid til
stede. Kontingensbevisstheten til de senmoderne individene
gjør at deres situasjon skiller seg fra det klassisk moderne
individs valgsituasjon, hvor man i større grad forutsatte at
valgene gjaldt resten av livet.
Fleksibilitet og tilgjengelighet er avgjørende for senmoderne mennesker. Det fører til en situasjonsbestemt
identitet (Rosa 2005:370-372). Situasjonen får bestemme
individets identitet, heller enn at individets identitet avgjør hvordan hun opplever og handler i en bestemt situasjon. Når livet og identiteten dessuten er bygget opp
av uavhengige, løsrevne situasjoner, er det nærliggende å
tro at også identiteten og ens eget liv oppleves som fragmentert, som satt sammen av isolerte deler. Dermed blir
det vanskelig å skape et narrativ av sitt eget liv, å lage et
livsprosjekt og mål som kan gi livet mening. Identiteten
blir som en samling legoklosser som kan byttes ut med
nye klosser når situasjonen krever det. Egenskaper, verdier,
meninger og valg er ikke definerende for ens identitet. I
stedet kan det senmoderne individet bygge sin identitet på
hvordan hun evner å tilpasse seg endringer og forme seg
etter omgivelsene (Rosa 2005:374-375).14
Rosa og Lukács
I Beschleunigung skriver Rosa om en situasjonsbestemt,
eksperimentell identitet i flyt. Individet er ikke først og
fremst arbeider, men en konsument som så å si kan plukke
«Identitätsbausteine» fra en butikkhylle. Hun kan endre
personligheten etter hva som etterspørres.15 Individet styres ikke av indre bestemte mål, men av hva som gjelder på
arbeidsmarkedet.
Rosa definerer seg selv som del av den seneste generasjonen av kritisk teori. Hvilke forskjeller og likheter kan vi
finne mellom Rosas akselerasjonsteori og samfunnsdiagnose, og tenkningen til kritisk teoris tidlige tenkere? I det
følgende vil jeg diskutere hvordan Rosa og Georg Lukács
forholder seg til hverandre. De har til felles at de skriver
om individet som er underkastet de store, kapitalistiske
systemene, og de negative konsekvensene dette får. Den
historiske konteksten de lever i, påvirker imidlertid tenkAURORA JACOBSEN
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ningen deres, som gir samfunnsdiagnosene ulike referanserammer, og dermed ulike konklusjoner.
Georg Lukács skriver om arbeider på fabrikken, i
verket Historie og klassebevissthet. Her viderefører han
tanker fra Marx, og Lukács’ verk ble grunnleggende for
Frankfurterskolen. Lukács mener, helt i tråd med den
marxistiske tradisjon, at menneskene blir isolerte, abstrakte atomer som ikke lenger hører umiddelbart-organisk
sammen gjennom arbeidsytelsene. Han gir det mekaniserte fabrikksystemet skylden for det (Lukács 1971:88).
Fabrikken atomiserer arbeiderne, i stedet for at de blir
et arbeidsfellesskap som bindes sammen av felles arbeid,
et felles mål for arbeidet, og at de deler produktene som
kommer ut av arbeidet. I stedet står arbeiderne hver for
seg, kanskje ved et samlebånd, med hver sin spesifikke
oppgave. De blir da fremmedgjort overfor produksjonsprosessen, fordi de ikke har innsikt i hele prosessen fra
start til slutt, men bare kjenner sin egen lille, isolerte del
av arbeidet. De blir også fremmedgjort overfor produktet, fordi det ikke tilhører arbeideren, men fabrikkeieren.
Kanskje ser ikke arbeideren produktet hun selv lager, fordi
hun ikke kan følge med i hele prosessen. Arbeiderne blir
også fremmedgjort overfor hverandre, fordi produksjonssystemet fører til atomisering.
Lukács mener at det som følge av produksjonens mekanisering ikke finnes noen mellommenneskelige forhold
(Lukács 1971:97). Enhver gjør sin del, og selv om de til
sammen skaper et produkt, er det ikke et delt arbeid.
Han synes å mene at arbeiderne kunne skapt et fellesskap,
dersom de organiserer seg. Er de derimot ikke samlet i et
fagorganisert fellesskap, blir de konkurrenter på arbeidsplassen. Alle sammen har en usikker arbeidssituasjon,
hvor de kan miste jobben. Da er det bedre å hegne om
sin egen posisjon enn å være solidarisk med sidemannen.
Arbeidsvilkårene kan altså være en kilde til fellesskap, gjennom at arbeiderne organiserer seg for å få bedre rettigheter,
men de kan også skape splittelse, ved å gjøre arbeiderne til
konkurrenter. Også i Rosas informasjonssamfunn er individene individualiserte, og de er konkurrenter på arbeidsmarkedet, slik som hos Lukács. Dermed kan man påstå
at også de senmoderne arbeidstakerne er atomiserte, fordi
konkurransen setter opp hindre for meningsfulle, mellommenneskelige forhold mellom dem.
Referanserammen til Rosa er dog ikke klassesamfunnet slik det beskrives i marxistisk litteratur. Han skriver
om et nyliberalistisk arbeidsliv hvor hvert enkelt individ
er ansvarlig for sin egen suksess og mislykkethet. De moderne individene klarer ikke samle seg om motstand mot
det skadelige systemet, for det finnes ingen konkret fiende
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å rette kritikken mot. Kritikken vendes i stedet innover.16
I stedet for å mobilisere til politisk handling, tvinges hvert
enkelt individ til å forsøke å forbedre seg selv, gjøre seg selv
mer attraktiv på markedet, og konkurrere med alle andre
individer – som er i samme situasjon – på markedet.
Både Rosa og Lukács knytter fremmedgjøringen til
forholdet mellom subjektet og det systemet (produksjonssystemet eller samfunnssystemet) subjektet lever innenfor.
Ifølge Lukács inntar moderne individer en posisjon hvor
virkningene av lovene «har optimal sjanse for å sammenfalle med dets mål.» Subjektet forvandles således til «et
rent oppfatningsorgan for erkjente lovmessighetssjanser,»
og individets virksomhet beskrenker «seg til å innta det
standpunkt hvor det er størst mulighet for at lovene [… ]
opptrer i samsvar med dets interesser» (Lukács 1971:125126). Subjektets adferd blir dermed kontemplativ. Fordi
systemet finnes ferdig og uavhengig av individet, kan ikke
individet innta en aktiv rolle hvor hun kan påvirke, eller
delta i produksjonen eller utviklingen av, systemet. I stedet
for å forsøke å endre samfunnet, bestreber individet seg
på å tilpasse seg systemet, og å lykkes best mulig innenfor de rammene som er satt. Dette kaller Lukács en kontemplativ holdning, og den fører til fremmedgjøring. En
aktiv holdning vil imidlertid motvirke fremmedgjøringen.
Virksomhet, å skape noe i verden, vil føre til en overskridelse eller en løsning på problemet med det gittes irrasjonalitet. Når mennesket virker inn på sine omgivelser, vil
mennesket og omgivelser inngå i samme organiske helhet,
heller enn å være adskilte størrelser som er fremmedgjorte
overfor hverandre. Virksomheten er også proletariatets vei
ut av tingliggjøringen, slik jeg tolker Lukács.17
I boka Weltbeziehungen skiller Rosa mellom de to ytterpolene Geworfenheit og Getragenseins. Begrepene betegner to måter å forholde seg til verden på. Et subjekt som
er geworfen, føler seg kastet ut i en fremmed, likegyldig og
stum verden. Er man derimot getragen, er man fortrolig
med verden, og oppfatter den som varm, god og svarende, det vil si at verden gir svar på eksistensielle spørsmål.
Den kontemplative subjektsadferden Lukács beskriver
kan, med Rosas ord, vitne om et subjekt som er geworfen.
Subjekt og verden er ikke forbundet, og verden og tingene oppleves som betydningsløse og «blasse» for individet (Rosa 2012:392). Dette skiller seg noe fra den verden
Lukács beskriver, hvor det enkelte individ er betydningsløst for verden, eller systemet, som eksisterer forut for individet. Individet beskrives i begge systemer likevel som
fremmedgjort fordi det ikke kan forholde seg aktivt til verden. Hos Lukács er systemet uavhengig av individet, som
forblir kontemplativt overfor det. Det fremmedgjorte subAURORA JACOBSEN
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jektet Rosa beskriver, ser ingen forbindelse mellom seg selv
og verden, og er uengasjert av verden (Rosa 2012:392).
I det senmoderne samfunnet, slik det beskrives av
Rosa, finner vi imidlertid en paradoksal situasjon: Det er
umulig å forholde seg passivt til omstendighetene man
lever under, samtidig som subjektene ikke har mulighet
til å endre på systemet, og slik må innta en kontemplativ
holdning likevel. De raske endringene krever at man stadig
følger med, orienterer seg og tilpasser seg. Man kan ikke
overleve uten å stadig arbeide for å henge med i samfunnet. Man kan ikke føle seg trygg når man har skaffet seg
en fast jobb, for plutselig har man blitt utdatert og fraløpt.
En stilling er ikke noe man kan regne med å ha for resten
av livet, man må stadig bevise at man fortjener den (Rosa
2012:281). Det senmoderne samfunnet har ingen hvileputer, ingen trygghet.
Den passive holdningen til verden som Lukács beskriver, kan gjenfinnes i Rosas beskrivelse av det senmoderne
individet. I stedet for å forsøke å endre de negative omstendighetene det lever under, velger det senmoderne subjekt
å bli så tilpasningsdyktig som mulig. Fleksibilitet er en etterspurt egenskap i det senmoderne samfunnet hvor regler,
rammer og omstendigheter endrer seg raskt.18 Surferen
er en figur Rosa hevder er godt tilpasset det senmoderne
samfunnet (Rosa 2012:302). Surferen må følge med rundt
seg til enhver tid, tilpasse seg endringene som kommer på
løpende bånd, og være klar til å hoppe på neste bølge, for
å unngå å drukne. I stedet for å gå til for eksempel politisk
handling for å endre en negativ situasjon, velger individet
å gjøre det beste ut av den gitte situasjonen, og slik handle
på tilnærmet samme måte som subjektet Lukács beskriver:
Å handle slik at det kan bli mest mulig suksessrikt innenfor rammene som er gitt. Subjektet klarer ikke å se noe
alternativ til den gitte samfunnsordningen.
For Lukács er opposisjon fortsatt mulig. Han er optimistisk, og tror på proletariatets revolusjonære potensial.
Hans tenkning bygger på en moderne fremtidstro og et
historiesyn hvor verden utvikler seg i retning av et stadig
bedre samfunn. I det senmoderne, liberalistiske, individualistiske samfunn Rosa beskriver, umuliggjøres politisk handling og kritikk av styremaktene av at individene
retter kritikken innover, og ikke ser noe alternativ til det
bestående.
Rosas forhold til kritisk teori
Hartmut Rosas akselerasjonsteori beskriver det senmoderne samfunnet. Rosa er kritisk til tingenes tilstand: Han
mener akselerasjonen har oversteget et kritisk punkt, som
gjør at dagens mennesker ikke lenger klarer å henge med i
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utviklingen i samfunn, teknologisk utvikling, og tempoet
i sitt eget liv. De stadige endringene i kultur, arbeidsliv og
samfunn, som gjør at forventningene til individet stadig
endres, fører til en situasjonsbestemt identitet, som umuliggjør selvrealisering.
Rosa fokuserer særlig på samfunnspatologier og det
gode liv i sine bøker, og går ikke inn i f.eks. undersøkelser
av naturvitenskapens forutsetninger eller fornuftens vilkår
i moderniteten, som har vært sentrale diskusjoner innenfor kritisk teori tidligere. Ifølge David Ingram er hovedoppgavene til Frankfurterskolen
to critique scientific knowledge and rationality
from the standpoint of a social theory proffering
‘moral’ enlightenment and to critique capitalist
society as a crisis-laden system frustrating human
freedom and fulfillment. (Ingram 1990: 1)
Rosa viderefører den siste av disse to oppgavene.
Vitenskapskritikken som definerte Frankfurterskolen på
1930-tallet, er fraværende hos Rosa. Den er ikke del av
hans reaktualisering av kritisk teori. Men Rosa har likevel noe til felles med den første generasjonen av kritisk
teori, for som dem, vil Rosa legge spørsmålet om det gode
liv og hva som ligger i veien for realiseringen av det, til
grunn for sine undersøkelser. Slik viderefører han et av
Frankfurterskolens sentrale prosjekter (Ingram 1990:177).
Et kjennetegn ved kritisk teori er at tenkerne gir en diagnose, men ingen kur. Problemene presenteres, og det blir
andres oppgave å finne løsningen. Rosas tenkning peker
på samfunnspatologiene, og setter ord på dem gjennom
bøkene han skriver. Å sette følelser og skjulte problemer på
begrep, er et første steg i retning en løsning. Det er først
når vi blir klar over problemene, og kan snakke om dem,
at det blir mulig å forsøke å løse dem. Bevisstgjøringen
kritisk teori bedriver, kan slik sett oppfattes som en måte
å forsøke å løse problemene på – eller i det minste å starte
prosessen mot en løsning.
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NOTER
Se særlig kapitlene «Ekskurs 1: Odyssevs eller myte og opplysning» om
forholdet mellom natur og kultur, og «Kulturindustri: Opplysning som
massebedrag» om hvordan det liberale samfunnet slår over i et totalitært
samfunn.
2
Ingram bruker ordet «communal», som kan oversettes til «kollektiv»,
«offentlig», «felles», eller noe som har med en gruppe å gjøre.
3
Se også Rosa 2005:458, 460-490; 2010:7-9; og 2012:15, 269-322.
4
Her kan man imidlertid bringe inn en innvending fra kritisk teoritradisjonen: individene kan ta feil om hva som er et godt liv – de kan ha
falske behov, og tro at en livsførsel eller livsmål som egentlig er negative
for dem, fører til lykke. Dette tar Rosa til en viss grad høyde for: «[I]
t is always possible that social actors suffer without clearly knowing it»
(Rosa 2010:52). Sitatet viser dog at han kun tar høyde for falsk bevissthet, ikke falske behov. De to begrepene er ikke synonyme, men begge
betegner en tilstand hvor individene feilaktig tror de vet hva et godt liv
er, og at de lever et godt liv.
5
Bokmålsordboka, s.v. «akselerasjon». URL: http://ordbok.uib.
no/perl/ordbok.cgi?OPP=akselerasjon&ant_bokmaal=5&ant_
nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge. Lest 28.04.2017.
6
Det er dog mulig å spore sentrale trekk ved moderniteten, som troen
på enkeltindividet og fornuften, og vektleggingen av det jordiske livet,
tilbake til renessansen.
7
Dette er også et begrep Rosa henter fra Reinhart Koselleck.
8
Avrutinisering vil si at oppgaver, eller hverdagen, mister sitt rutinemessige preg. Dermed må individet på nytt aktivt velge hvordan hun utfører oppgaver – og i hvilken rekkefølge – hver gang, hver dag.
9
Se Weber 2009.
10
Løftet man får fra det kapitalistiske samfunnet er løftet om absolutt rikdom. Modernitetens fremtidsoptimisme er å finne her (Rosa
2005:283-285).
11
Å haste rundt for å rekke alt verden har å by på, høres ikke ut som et
spesielt godt liv. Det er imidlertid her paradokset ligger: teori og praksis
stemmer ikke overens, for det senmoderne individer oppfatter som et
godt liv – et liv fullstappet av aktiviteter – kan føre til stress og en følelse
av utilstrekkelighet heller enn til lykke.
12
Begrepet er utviklet av sosiologen Ulrich Beck og psykologen
Elizabeth Beck-Gernsheim. Store norske leksikon, s.v. «Ulrich Beck».
URL: https://snl.no/Ulrich_Beck. Lest 02.05.2017. Se også Hviid
Nilsen 2004:19–21.
13
Rosa skriver at man i den klassiske moderniteten hadde mulighet til å
for eksempel konvertere eller skille seg, men dette var radikale avgjørelser som representerte unntak.
14
Rosa påstår imidlertid at individer i senmoderniteten kan ha en slags
stabil identitet, fordi identiteten eller følelsen av selv kan være bygget
på noe annet enn i den klassiske moderniteten: Individet kan ha en
kjerne som er identiteten, og som består til tross for vekslende holdninger, yrkesforhold, mellommenneskelige relasjoner og så videre (Rosa
2005:373, 376).
15
Se Rosa 2012: 346-349 og 2005: 362.
16
Se også Willig 2016:127, 146–147 om hvordan arbeidstakere som
kritiserer forhold på arbeidsplassen blir møtt med at kritikken vendes
tilbake mot dem selv.
17
Se for eksempel Lukács 1971:119.
18
Den danske sosiologen Rasmus Willig skriver om «flexisme», det vil si,
at idealet om fleksibilitet har blitt til ideologi. Det har blitt vanskeligere
å kritisere kravet om fleksibilitet i arbeidslivet, påstår han: I de seneste
år har vi oplevet, hvordan menneskets indre ikke længere kan holde til
det massive pres om at være mere og mere fleksibel. Ideen om fleksibilitet er i en neoliberal tidsalder blevet et tvangsforhold, og – hvad der
er mere bekymrende – neoliberalismen fængsler kritikken på en ny og
hidtil uset måde» (Willig, 2016:27). Se også Willig 2016:25–29. Willig
henviser for øvrig til Rosa i sin bok.
1
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