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Kalle Moene 
 
 

Konflikt og hovedavtale 
 
 
I mellomkrigstiden satte Norge og Sverige en uoffisiell verdensrekord i arbeidskonflikter. 
Etter andre verdenskrig satte de to landene en ny uoffisiell verdensrekord i fravær av slike 
konflikter. Hva forklarer den dramatiske endringen fra topp til bunn? 
  
 
Fra én verdensrekord til en annen 
 
Halvor Mehlum og jeg har sett nærmere på streik og lockout i et lengre tidsperspektiv. 
Kontrastene mellom tjueårsperioden før og tjueårsperioden etter andre verdenskrig er slående 
– også i internasjonal sammenheng. Norge går fra et rekordhøyt til et rekordlavt innslag av 
arbeidskonflikter. 
 
I perioden 1920–40 var det årlige antallet arbeidskonflikter per 100.000 arbeidere:  
 

• Norge og Sverige: mellom ti og 25. 
 

• England og USA: mellom tre og syv. 
 

• Frankrike: mellom tre og ti. 
 
Etter krigen snur det. I perioden 1945–65 var tallene: 
 

• Norge og Sverige: mellom null og tre. 
 

• England og USA: mer enn ti. 
 

• Frankrike: nær 20 
 
Konfliktene gjenspeiler seg også i antall tapte arbeidsdager. I perioden 1920–1940 tapte 
Norge godt over 100.000 årsverk på grunn av streik og lockout, mot bare en tiendedel av dette 
de første 20 årene etter krigen. Det lave konfliktnivået holder seg i hele perioden fra andre 
verdenskrig til i dag.  
 
Nesten alle arbeidskonfliktene i mellomkrigstiden varte lenge og endte med uavgjort. 
Sjømannsstreiken i 1921 er et typisk eksempel. Den startet som en kamp mot lønnsnedslag for 
sjømennene, men ble etter hvert kraftig opptrappet da LO erklærte storstreik. 150.000 
arbeidere ble tatt ut i en streik som ble organisert uten formell streikestøtte. På tross av 
oppofringene fra de streikende, rammet ikke streiken motparten på en alvorlig måte. Tapene 
for arbeidsgiverne ble små fordi inntjeningen deres ikke var spesielt høy selv uten konflikt. 
Kravet fra rederne på 33 prosent lønnsreduksjon endte i et lønnsnedslag på omtrent 17 
prosent, men først etter at nesten fire millioner arbeidsdager var tapt.   
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Den ulovlige jernstreiken i 1923 er et annet eksempel. Den ble utløst av et forslag til 
lønnsreduksjon på vel fem prosent, men ble utvidet gjennom lockout og sympatistreiker. I alt 
gikk kanskje så mye som fem millioner arbeidsdager tapt uten av noen av partene fikk det 
som de ville.  
 
Likedan er det med storlockouten i 1931, den største arbeidskonflikten i hele 
mellomkrigsperioden. Arbeidsgiverne krevde en lønnsreduksjon på 15 prosent og fikk 
gjennom en reduksjon på omkring åtte prosent. Men det skjedde først etter at 90.000 
arbeidstakere hadde vært utestengt og i alt nesten åtte millioner arbeidsdager var gått tapt i 
konflikten.  
 
Som tallene over antyder, var det i tillegg mange andre konflikter, både streik og lockout.  De 
aller fleste av dem endte etter noe tid med en form for enighet der ingen av partene fikk 
akkurat det de krevde. Hvorfor var det ikke mulig å komme fram til denne løsningen uten 
kostbar konflikt?   
 
 
Hva forklarer streik og lockout?  
  
Forklaringer på arbeidskonflikter basert på en fornuftig adferd av de to partene kan lett bli 
inkonsistente. En kan kanskje si at ingen teori fundert på rasjonelle valg med et entydig utfall 
kan forklare konflikter som streik og lockout, siden begge parter da ville kunne predikere 
utfallet og bli enige uten noen sløsaktig konflikt. Dette er i korthet det såkalte Hicks-
paradokset (etter John Hicks’ bok fra 1963).   
 
Godtar en paradokset, blir det mer komplisert å forklare hvorfor det var mer konflikt før enn 
nå og mer konflikt i noen land enn i andre. Forklaringene må da gjerne vise til hvordan 
innslaget av irrasjonell eller politisk motivert aktivisme varierer over tid og mellom land.  
 
Noen av arbeidskonfliktene i mellomkrigstiden hadde nok også et politisk eller kanskje 
organisasjonspropagandistisk formål. I tilfelle rammes de ikke av Hicks-paradokset. 
Arbeidsgiverne satte for eksempel i gang lockout for å ramme fagforeningene som 
organisasjon.  
 
Det var også mange konflikter som rettet seg mot voldgiftsdommene som ble så flittig 
benyttet i mellomkrigstiden. Igjen er det et politisk protestelement i adferden som kanskje 
gjør konfliktene lettere å forstå.  Mer generelt må likevel noe av forklaringen på 
arbeidskonflikter dreie seg om lokale interesser, makt og institusjoner, og ikke bare om mer 
eller mindre blind aktivisme og overordnede politiske mål.  
 
En vei ut av Hicks-paradokset er å inkludere privat informasjon som den ene parten har, men 
ikke nødvendigvis den andre. I lokale lønnsforhandlinger, for eksempel, vet hver av partene 
mer om egen styrke enn om motpartens. For å moderere lønnskravene framhever gjerne 
arbeidsgiver at de økonomiske utsiktene for bedriften ikke er så gode. For å øke mulighetene 
for økt lønn framhever de fagorganiserte gjerne hvor godt de kan tåle en konflikt og hvor stor 
støtte de kan få fra andre. Ingen av partene har full tiltro til den andre partens informasjon. 
Bare signaler som koster noe er troverdige når partene ikke har grunn til å stole på hverandre. 
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Streik 
 
I mellomkrigstiden var det for eksempel store variasjoner i etterspørsel og priser. Sett at den 
aktuelle bedriften vi ser på blir rammet av et fall i etterspørselen. Dersom begge parter på 
bedriften var godt informert om reduksjonen i etterspørselen, ville fagforeningen også justere 
sine forventninger nedover i tråd med de dårlige tidene og de lokale lønnsforhandlingene ville 
ikke bli vanskeligere enn vanlig.  
 
Men i en situasjon uten tillit har bedriftene alltid god grunn til å være pessimistiske i 
meldingene til fagforeningene --- enten etterspørselen faktisk faller eller ikke. Når 
fagforeningene vet dette, legger de mindre vekt på informasjon fra bedriftene som ikke er 
kostbar for bedriftene å kommunisere. En troverdig måte å kommunisere at tidene faktisk er 
dårlig er ved å si opp arbeidstakere.   
    
Når dette er tilfelle, kan streikevåpenet fungere som en kostbar utsilingsmekanisme som 
skiller bedrifter som går godt, fra dem som ikke gjør det. Fagforeningen kan for eksempel 
mobilisere medlemmene for aggressive lønnskrav som det bare lønner seg å innfri dersom 
bedriften går godt. I bedrifter som har lav produktivitet (eller lav etterspørsel) sier 
arbeidsgiver «nei», og det blir streik. I bedrifter med høy produktivitet sier arbeidsgiverne 
«ja», og det blir ingen streik. Gjennom å binde seg til slike streiketrusler kan de fagorganiserte 
ta ut høyere lønn i de bedriftene som faktisk går godt.   
 
På denne måten kan fagforeningene drive prisdiskriminering mellom gode og dårlige 
bedrifter. Innenfor et desentralisert system kan de isolert sett tjene på en slik strategi. Men de 
kan ikke oppnå gevinstene uten fare for streik. Kostnadene for samfunnet av å ordne 
lønnsdannelsen på denne måten blir derfor lett store.  
 
Lockout 
 
En kan vurdere lockoutmuligheten på en lignende måte. Lockout kan fungere som en kostbar 
utsilingsmekanisme for å skille sterke fra svake arbeidstagergrupper. Arbeidsgiverne kan for 
eksempel stille aggressive krav om lønnsreduksjoner, slik de så ofte gjorde i 
mellomkrigstiden, for å teste om de fagorganiserte kanskje står svakt.  
 
Der arbeidstagerne faktisk står svakt, godtar de lønnsreduksjonen. Lockouten blir da avblåst. 
Der arbeidstagerne står sterkere, avslår de lønnsnedslaget. Da inntreffer lockouten. Slik kan 
arbeidsgiverne splitte sterke og svake arbeidstagergrupper. De kan drive med 
prisdiskriminering der lønnen til de svakeste gruppene går ned. Men de kan ikke oppnå dette 
uten fare for arbeidsstans. Lockoutstrategien kan likevel lønne seg så lenge konfliktene ikke 
er altfor kostbare for arbeidsgiverne.  
 
Sympati og voldgift 
 
De rådende forholdene i mellomkrigstiden favoriserte lockout. Arbeidsløsheten var høy. 
Tilgangen på streikebrytere var stor (for eksempel opptrådte streikebryter organisasjonen 
Norges Samfundshjelp i stor stil under og etter storstreiken i 1921 og militæret ble satt inn for 
å bemanne skipstrafikken langs kysten). Endelig var overskuddene i næringslivet små. Under 
slike forhold har arbeidsgiverne mye å vinne og lite å tape på å true med lockout. Både stor 
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arbeidsløshet, mange streikebrytere og lave overskudd innebærer at lockout er billig å ty til 
når arbeidsgiverne skal lære de ansatte en lekse. 
 
Arbeidstakerne derimot hadde mye å tape og lite å vinne på å true med streik. Selv om det er 
riktig at arbeidsgiverne var svært lockoutvillige i mellomkrigstiden, forklarer ikke det alle 
arbeidskonfliktene. Innslaget av streik var også betydelig.  
 
For å forstå hele serien av arbeidskonflikter kan det bli feil å vurdere hver arbeidskonflikt 
isolert fra andre. Det er for eksempel velkjent hvordan grupper som føler seg urettferdig 
behandlet av motparten, er villige til å bære betydelige kostnader for å straffe motparten. 
Identifikasjon og solidaritet bidrar til at andres opplevelse av urettferdig behandling lett blir 
internalisert av grupper som i første omgang ikke er direkte berørt. Sosial identifikasjon og 
solidaritet kan slik bidra til at noe konflikt lett skaper mer konflikt.      
 
En annen viktig kilde til følelsen av urettferdig behandling var alle voldgiftsdommene i 
mellomkrigstiden. Både arbeidstakere og arbeidsgivere kunne oppfatte voldgiftsavgjørelsene 
som direkte urimelige og derved som et grunnlag for omkamp og ny konflikt så snart 
mulighetene var der. Endelig var det en viss misnøye mellom grupper av arbeidstakere som i 
ulik grad måtte tåle lønnskutt. En klassisk motsetning gikk mellom arbeidstakere i skjermete 
og konkurranseutsatte næringer.   
 
I sum kan forhold knyttet til makt, informasjon og sosial identifikasjon forklare hvorfor det 
var så mye konflikt i mellomkrigstiden. Men hvorfor det ble så lite konflikt etter krigen? 
 
 
Hva forklarer fraværet av konflikt?  
 
I Norge er Hovedavtalen fra 1935 åpenbart en del av forklaringen, i Sverige 
Saltsjöbadsavtalen fra 1938. Begge avtalene begrenser mulighetene for streik og lockout. De 
foreskriver klare prosedyrer for hvordan lønnsforhandlingene skal foregå med en eksplisitt 
klausul om fredsplikt etter at tariffavtale er inngått.  
 
Begrensningene på lokale forhandlingsmuligheter gjennom plikten til arbeidsfred etter at 
tariffavtale var inngått, gjør sentrale avtaler viktigere og mer bindende. En kan kanskje si at 
fredsplikten i Hovedavtalen muliggjør de facto sentralisering og koordinering selv om det 
skulle komme lokale justeringer på toppen av de sentralt inngåtte tariffavtalene.  
 
Nå kan økt sentralisering av organisasjonene i arbeidsmarkedet imidlertid minne om 
polarisering mellom arbeid og kapital. Hvorfor innebar denne implisitte polariseringen likevel 
mindre arbeidskonflikt?  
 
Sentralisering representerer en form for koordinering på begge sider av forhandlingsbordet. 
Det er da avgjørende om koordineringen skjer mellom arbeidskraftsgrupper av samme type 
eller mellom arbeidskraftsgrupper av forskjellig type. Når koordineringen skjer mellom 
samme type arbeidstakere, skjer den mellom arbeidstakere som har samme yrke og som ellers 
ville konkurrere med hverandre. Fint uttrykt kan vi si at deltakerne er hverandres substitutter.  
Det er ikke så vanskelig å forstå at koordinering mellom substitutter lett leder til høyere 
lønnskrav og en mer militant fagforeningsadferd. Men denne typen koordinering hadde vi 
allerede før Hovedavtalen ble inngått.  
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Den nye typen koordinering som Hovedavtalen la til rette for, gikk mellom yrker og mellom 
sektorer. Dette er koordinering mellom deltakere som er produksjonsmessig avhengige av 
hverandre, og som fint uttrykt utgjør hverandres komplementer. En streikeaksjon fra noen 
ville da innebære kostnader for de andre. Derfor gir koordinering mellom komplementer 
lønnsmoderasjon og forsiktighet.      
 
Den typen av sentralisert koordinering som Hovedavtalen la til rette for, innebar dessuten at 
bredere interesser ble representert i forhandlingene. Bredere interesser internaliserer gjerne 
mer av kostnadene med konflikt enn partene gjør ved mer lokale oppgjør. De tar kort sagt mer 
samfunnsansvar fordi mer av samfunnsinteressene er representert ved forhandlingsbordet.  
 
I tillegg kommer et viktig moment knyttet til informasjonsfordeling. Som vi har sett ovenfor 
kan asymmetrisk fordelt informasjon lede til (i) lockout for å diskriminere mellom sterke og 
svake grupper; og lede til (ii) streik for å diskriminere mellom bedrifter med god og dårlig 
inntjening.  
 
Når lønnsforhandlingene foregår over store forhandlingsenheter, har partene på begge sider av 
forhandlingsbordet omtrent samme informasjon. Poenget er ikke at de har mer eller mindre 
detaljinformasjon enn ved lokale oppgjør, men at de har den samme informasjonen. Begge 
parter kjenner de gjennomsnittlige økonomiske forholdene som har betydning for 
forhandlingene. Samtidig kan de fagorganiserte slå sammen sine streikefond. Av begge disse 
grunnene blir konfliktstrategiene mindre fristende. Det blir ikke lenger like lett å skille 
mellom gode og dårlige bedrifter og mellom sterke og svake grupper når 
forhandlingsenhetene er store.  
 
Sentralisering av lønnsdannelsen kan bidra til å forklare hvorfor konflikttilbøyeligheten gikk 
så dramatisk tilbake etter krigen. I tillegg kom etter hvert de rutinemessige konsultasjonene 
mellom partene i arbeidslivet. Et eksempel er de tekniske beregningsutvalgene, som gir 
partene felles informasjon forut for lønnsoppgjørene om konkurranseevne og 
markedssituasjon.  
 
Å vise til at hovedavtalene reduserte konfliktene gjennom økt koordinering og sentralisering 
av lønnsfastsettelsen, reiser imidlertid nye spørsmål. 
 
 
Hvorfor fikk vi Hovedavtalen?  
 
Det er vanskelig å benytte de gode resultatene som Hovedavtalen etter hvert fikk (ikke minst i 
form av færre arbeidskonflikter) som selve forklaringen på at vi fikk dette forliket mellom 
partene i arbeidslivet.  
 
Nå kan selvsagt Hovedavtalen og reduksjonen i arbeidskonfliktene ha kommet som en 
konsekvens av de samme underliggende forholdene. En kan kanskje si at den politiske 
likevekten var i ferd med å endres både i Sverige og Norge. Den nye likevekten representerte 
en implisitt samfunnskontrakt med tilsynelatende mer arbeidsfred og samarbeid i stedet for 
konflikt og konfrontasjon.  
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Spørsmålet blir da hvilke drivkrefter som var viktige. Ble endringene drevet fram av en 
framvoksende tillit mellom konflikttrøtte parter i arbeidslivet? Eller kom endringene mer som 
en konsekvens av en interessekonflikt innad i fagbevegelsen og i næringslivet mellom 
skjermete og konkurranseutsatte sektorer?  
 
Konflikttrøtthet  
 
Selv om mange av streikene og lockoutene i mellomkrigstiden ble støttet og dels satt i gang 
av sentrale parter i LO og i arbeidsgiverforeningen, er det tydelig at det etter hvert gjorde seg 
gjeldende en viss konflikttrøtthet på begge sider. Det ble snakket om en klassekamp som var 
ute av organisatorisk kontroll, om konfliktenes avskrekkende eksempler, om behovet for 
moderasjon og for mer sosial tilnærming.   
 
Som Edvard Bull sier, skapte de store konfliktene etter hvert ”et inntrykk av at partene nå 
faktisk var blitt for sterke til at det kunne lønne seg å slåss på den gamle måten; som i en 
moderne krig blir det mest tap for begge parter.” (Bull 1968, s 133, se også Francis Sejersted 
2005, s 160-164).  
 
Ett av de viktigste trekkene ved Hovedavtalen er den gjensidige anerkjennelsen av 
organisasjonsretten. Avtalen skulle få slutt på at arbeidsgivere benyttet lockout mot 
fagorganisering og for å tømme streikekassene og at de fagorganiserte benyttet streikevåpenet 
for å knekke arbeidsgiverorganiseringen. Den gjensidige anerkjennelsen åpnet for nye 
muligheter og nye allianser.  
 
Nye allianser  
 
Det er også grunn til å se avtalene i lys av det økonomiske sjokket som den store depresjonen 
i verdensøkonomen representerte. For å få til en økonomisk oppgang var det avgjørende å 
redusere arbeidskonfliktene. For å redusere konfrontasjonene i arbeidsmarkedet var det viktig 
å legitimere organisasjonene til begge parter i arbeidsmarkedet. Hovedavtalene bidro på 
begge områder ved å etablere klarere regler og prosedyrer ved lønnsforhandlingene.  
 
Sterke politiske krefter ønsket dessuten å føre en mer aktiv krisepolitikk på 1930-tallet. I 
praksis ble imidlertid krisepolitikken mer beskjeden enn de institusjonelle svarene på 
problemene som kunne true en eventuell aktiv krisepolitikk. For å forhindre at 
stimuleringstiltak og økt etterspørsel ikke bare ble en fordel for dem som hadde jobb og som 
kunne ta ut gevinsten i form av høyere lønn, var det viktig å ta lønnsdannelsen bort fra de 
lokale interessene.   
 
Spesielt var det viktig å begrense mulighetene for dem som jobbet i virksomheter som var mer 
skjermet for den depresjonsaktige konkurransen i verdensmarkedet. Mens de som jobbet i 
konkurranseutsatte virksomheter måtte tåle kraftige lønnskutt, var de som jobbet i skjermet 
sektor mer beskyttet mot lønnskutt. Derfor var det viktig for sterke aktører i 
konkurranseutsatte næringer --- som Jern og Metallarbeiderne --- å kontrollere at skjermete 
virksomheter ikke fikk lønnsøkninger. Høyere lønn i skjermet sektor ville bety økte kostnader 
for andre næringer og økte levekostnader for andre grupper.  
  
De fagforeningene og arbeidsgiverne som var spesielt utsatt for konkurranse på 
verdensmarkedet, ønsket nokså klart å forhindre at lønnskutt i egne sektorer ikke skulle bli 
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møtt med lønnsøkning i mer skjermede sektorer. Derfor intervenerte LO for å få slutt på 
streiker i bygg og anlegg (for eksempel i 1928). Ønsket fra LO var å skaffe seg mer 
sentralisert kontroll slik at organisasjonen kunne få kontroll med større deler av 
lønnsfastsettelsen. Fredsplikten var viktig for at Jern og Metallarbeiderne (LOs sterkeste 
fagforening) også kunne ha noe kontroll over lønningene i skjermet sektor.   
 
Det ser ut til at arbeidsgiverne støttet disse tendensene. Arbeidsgiverne syntes trolig det var 
lettere å forhandle med ansvarlige parter sentralt i fagbevegelsen, enn med de mer militante 
lederne på den enkelte arbeidsplassen. Hovedavtalen muliggjorde som sagt mer sentralisert 
samarbeid med en fastsettelse av lønningene i ordnede former med klare prosedyrer, noe som 
klart favoriserte samarbeidsvillige tillitsmenn framfor de mer militante.  
 
 
Samarbeidets logikk  
 
I mellomkrigstiden medførte arbeidskonflikter et årlig tap på omkring en og halv million 
arbeidsdager i Norge. Disse høye konflikttallene har blitt lagt merke til internasjonalt. I en av 
de første sammenlignende studiene av arbeidskonflikter som omfatter mellomkrigstiden 
snakker Geoffrey Ingham (1974) om de militante skandinaviske arbeiderne til forskjell fra de 
ettergivende britiske. 
 
Like oppsiktsvekkende er de lave konflikttallene i Norge etter andre verdenskrig. 
Hovedavtalen bidro til denne utviklingen og derved til at grunnlaget var lagt for 
klassesamarbeid og modernisering gjennom høy økonomisk vekst i etterkrigstiden.   
 
Samarbeid innebærer ikke bare stabil og høy sysselsetting uten driftsstans og tapte 
arbeidsdager, men også muligheter for å satse på kostbare teknologier som er spesielt sårbare 
overfor arbeidsstans og konflikt. Alt i alt kan dette dreie seg om betydelig inntekter som 
kunne gått tapt uten samarbeid.  
 
Reell tillit om arbeidsfred og samarbeid kan derfor være en viktig komparativ fordel i en 
globalisert økonomi. For å få samarbeidet til må alle parter oppnå en rimelig andel av 
ekstrainntektene som fraværet av konflikt skaper. Men som kjent trengs det bare en part til å 
bryte freden, mens alle må holde seg borte fra konfliktvåpnene for å holde på den.  
 
Det kompliseres av at det på hver side av samarbeidet er minst to nivåer. Det sentrale nivået 
inkluderer ledelsene i LO og i arbeidsgiverforeningen. Det lokale nivået inkluderer den 
bedriftsklubben og bedriftsledelsen.   
 
For å få til reelt samarbeid lokalt på den enkelte arbeidsplass, må de lokale partene være 
trygge for at gevinstene av samarbeid ikke blir borte på grunn av arbeidskonflikter på det 
sentrale nivået.  
 
For å få til et reelt samarbeid sentralt mellom organisasjonene, må de sentrale representantene 
føle seg trygge for at samarbeidsgevinstene ikke blir borte på grunn av lokale 
arbeidskonflikter. Slik forutsetter samarbeid sentralt samarbeid lokalt og visa versa.  
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Hovedavtalen har bidratt til stabiliteten innenfor slike kompliserte gjensidige avhengigheter. 
Selv om samarbeidsavtalen nok var påvirket av en påtagelig konflikttrøtthet etter streikene og 
lockoutene i mellomkrigstiden, ble den trolig ikke inngått som en mer eller mindre spontan 
tillitserklæring.  
 
Mer rimelig er det å tro at Hovedavtalen ble til i en maktkamp mellom dem som kunne tåle 
konflikter dårligst i konkurranseutsatte næringer og dem som kunne tåle konflikter bedre i 
skjermete næringer. Erfaringene har imidlertid vist at den institusjonelle ordningen som 
faktisk ga mindre konflikt, etter hvert også ga mindre lønnsforskjeller mellom sterke og svake 
grupper.  
 
Hovedavtalen bør sees som et viktig ledd i det jeg kaller eksportledet sentralisering av 
organisasjonene i arbeidslivet og av lønnsdannelsen i arbeidsmarkedet. Slik sett er 
Hovedavtalen en frihandelsinstitusjon.   
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