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I hele etterkrigstiden har vi
ordnet lønnsdannelsen slik at
de som møter den internasjo-
nale konkurransen mest
direkte, er med på å bestemme
lønnsutviklingen til alle 
grupper. Denne frontfagsmo-
dellen er en frihandelsinstitu-
sjon som også har gitt oss de
minste lønnsforskjellene i
verden.

En gruppe som tilsynelatende
har tapt på ordningen, er
middelklassen i skjermede virk-
somheter.

Middelklassen kan ha tapt fordi
kombinasjonen av små lønnsfor-
skjeller, full sysselsetting og inter-
nasjonal konkurranse bidrar til en
omfordeling av inntekt fra midten
av inntektsfordelingen til begge
endene:

 Kapitaleierne får mer, for å 
kunne investere mer.

 Arbeiderne får mer, fordi de
jobber der de mest produktive
investeringene har kommet.

Klassesamarbeidet mellom
arbeid og kapital er en implisitt
koalisjon av endene mot 
midten. Middelklassen har blitt
skvist – utbyttet i solidaritetens
og globaliseringens navn.

Misnøyen har økt selv om
middelklassen nok har tapt mer
relativt sett enn absolutt sett.
Nå kommer opprøret fra 
midten. Streikekonfliktene i
årets lønnsoppgjør er et viktig
symptom.

Middelklassens fagforeninger
ønsker at frontfagene ikke skal
dominere, og at hensynet til

internasjonale konkurranse-
evnen ikke skal være så avgjø-
rende. Men i en liten åpen 
økonomi som vår, er all virk-
somhet avhengig av verdens-
markedet selv om ikke alle 
møter den internasjonale 
konkurransen like direkte.

Da kan det bli problematisk å 
ha et lønnsdannelsessystem der 
enkelte grupper kan fristes til å 
utnytte mer av den monopol-
makten som skjermingen gir.

Denne monopolmakten er stor
i skjermede virksomheter, fordi 
høyere lønn kan øke kjøpekraften 
til medlemmene uten at det 
umiddelbart truer jobbene deres 
(så lenge arbeidsgiver kan velte 
lønnskostnadene over i økte 
priser og økte budsjetter). Men 
lønnsfastsettelsen påvirker priser 
og sysselsetting i de andre sekto-
rene.

I hvilken grad fagforeningene
tar hensyn til dette, avhenger av 
hvordan samarbeid og koordi-
nering begrenser den effektive 
monopolmakten deres.

Å koordinere lønningene til
arbeidstagere som utfører svært 
like arbeidsoppgaver, innebærer 
lønnssamarbeid mellom alle som 
kan erstatte hverandre i yrkes-
livet. En slik ensidig koordinering 

fagforeningene mer mili-
e, og den effektive monopol-
ten går opp.
år alle transportarbeiderne
andler sammen, kan de øke 
ingene uten fare for at
re tar jobbene deres.

Å koordinere lønnsfastset-
sen til arbeidstagere som
fører nokså forskjellige
beidsoppgaver, kanskje i
rskjellige sektorer, inne-
er normalt lønnssamarbeid 
om grupper som alle er 

avhengig av hverandre. En slik 
flersidig koordinering gir lønns-
moderasjon og kompromiss-
vilje. Den effektive monopol-
makten går ned.

Når for eksempel bygg- og 
anleggsarbeiderne koordinerer
med jern- og metallarbeiderne,
tar snekkerne hensyn til at
høyere snekkerlønn kan gi
høyere kostnader for verftsin-
dustrien.

I all koordinering veies gevin-
ster mot tap. Med ensidig koor-
dinering teller egne gevinster
fullt ut, uavhengig av kostna-

dene for andre. Med flersidig
koordinering teller både gevin-
ster og tap for bredt sammen-
satte grupper.

Det norske lønnsdannelsessys-
temet har vært basert på en
utstrakt flersidig koordinering
mellom yrkesutøvere som er
avhengige av hverandre. Det har
blant annet bidratt til at middel-
klassens fagforeninger i realiteten
har fått svært begrenset forhand-
lingsmakt.

Noen av dem ønsker nå 
mindre samarbeid og mer

uavhengig utnyttelse av 
forhandlingsmakten. Det kan
bety en overgang fra flersidig
koordinering til ensidig koordi-
nering – fra lønnsmoderasjon
og små forskjeller til militante
lønnskrav og større forskjeller.

Paradoksalt nok er fagbevegel-
sens monopolmakt minst når
fagforeningsmonopolet er mest
reelt og alle samarbeider med alle.

Monopolmakten er derimot 
størst når fagforeningene
konkurrerer om å utnytte sin
monopolmakt. Hver faggruppe
kan da påføre de andre betyde-
lige kostnader.

Men akkurat som hver bilist ser 
bort fra at det er den samlete
bilkjøringen fra alle bilene som
faktisk skaper bilkøene, kan hver
enkelt fagforening ha grunn til å 
se bort fra den samlede virk-
ningen av høyere lønnskrav fra 
alle fagforeningene. En bilist
vurderer bare hvor lang tid kjøre-
turen forventes å ta, og ikke
hvordan han bidrar til at bilkøene
kan bli lengre. Hver konkurre-
rende fagforening ser på dispo-
nibel inntekt og antall jobber for
egne medlemmer, uten ansvar for
hvordan hele systemet virker.

Trolig er om både trafikken og 
lønnsdannelsen best tjent med
mer kollektive samarbeidsløs-
ninger.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo
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Lønnsopprør fra midten

Middelklassen slår tilbake. I årets lønnsoppgjør har alliansen av 
arbeidere og kapital møtt opprør fra middelklassens fagforeninger.
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MIDDELKLASSETAP. Hver konkurrerende fagforening ser på disponibel inntekt og antall jobber for egne
medlemmer, uten ansvar for hvordan hele systemet virker, skriver Kalle Moene. Her holder Eugen Kvalheim,
leder i YS, appell for de streikende på 7. juli-plassen utenfor Utenriksdepartementet. Foto: Fartein Rudjord

Mr. Ackerman, please excuse
Tyler. He was with me!
Barack Obama gir benådning i
meldingsboken til gutt som
skulket skolen for å oppleve
presidenten.

Disse vekterselskapene eies av 
internasjonale kapitalister. Så 
jeg tror nok de har råd til å 
betale en del.
Sjefredaktør Arne Strand i
Dagsavisen greier ut om
lønnsoppgjør på NRKs
Aktuelt.

Det er helt uverdig.
Desirée Skjerpen Høgmo i
aksjonsgruppen for fødeavde-
ling i Lofoten forteller at 
gravide må bo på hotell når de
bor for langt unna sykehuset.

De brukte køller til å dytte den
forsiktig i rumpen.
BT.no rapporterer at to kjekke
politibetjenter rykket ut for å 
berge et ekorn som hadde satt 
seg fast under en trapp på 
Tertnes.

Jeg kan røpe at 
en av mine
aftenbønner
som lita var: 
«Herre gud ikke
la meg bli
forelska i en 
bonde».
Fylkesmann 
Valgerd Svar-
stad Haugland
forteller i 
bladet Bonde

og Småbruker om frykten for å 
måtte stå opp tidlig om
morgenen for å gå i fjøset.

Forslagene våre er spiselige,
bare ikke ansiktene våre.
Fremskrittspartiets Ketil
Solvik-Olsen klager i Aften-
posten på at de rødgrønne
ikke sluker hvem som helst.

Vedforbruket i husholdningene
var nesten 20 prosent lavere i
2011 enn i 2010, dette viser fore-
løpige tall fra Statistisk sentral-
byrå (SSB). Nedgangen kan
forklares med at det var rekord-
varme i 2011, mens det var
svært kaldt året før.
Landbruksdepartementet tror
vedfyring muligens kan ha noe
med behov for oppvarming å 
gjøre.

KRAGERØ: Bygningssjef i
Kragerø Per Arstein, vil ikke være
med på at den overbygde plat-
tingen ved administrasjonsbygget
på Tangen er noe røykeskur. – Nei,
dette blir en delvis overbygd
uteplass for alle som arbeider her,
og er ikke noe røykeskur. Platting
og overbygget gir alle muligheten
til å sitte ute, kommenterer
bygningssjefen.
KV – Krager Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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