
Håkon With Andersen:

Teknologi og arbeid i skipsbyggeindustrien

NOEN HISTORISKE LINJER

Formålet med denne artikkelen er å knytte noen kommentarer 
til forholdet mellom teknologi, teknikk og arbeidsprosesser 
på grunnlag av mine og andres undersøkelser omkring utvik
lingen av arbeidet i skipsbyggeindustrien.1 Til grunn for 
disse kommentarene ligger to grunnleggende synspunkter:
For det første at dagens arbeidsmiljø og arbeidslivsprob- 
lemer i en fundamental forstand er produkter av en histo
risk utvikling og at de derfor bare kan forståes i et his
torisk lys.

For det andre at en slik historisk utvikling bestemmes på 
en rekke ulike nivåer. De viktigste i vår sammenheng er 
de samfunnshistoriske, de bedriftsinterne og de teknolo
giske. Å studere endringer i arbeidsprosessene blir da å 
studere vekselvirkningene mellom disse ulike nivåene.
Ingen av dem kan reduseres til et annet nivå. Vi trenger 
alle.

I en slik sammenheng er det nødvendig å begrense omfanget 
av det som skal behandles. Jeg har da valgt å konsentrere 
meg om skipsbyggeindustrien. Dette innebærer en rekke be- 
grensninger og en rekke muligheter. Begrensninger fordi 
skipsbygging og -reparasjon er en spesiell type stykk- 
eller småserieproduksjon. Muligheter fordi skipsbygge
industrien inneholdt mange fag og fagtradisjoner som på et 
relativt sent tidspunkt ble underkastet en rad endringer.

En mulighet som skipsbyggeindustrien gir, er å sammenlikne 
arbeid i bransjen på ulike steder, i ulike samfunn, men i 
samme tidsrom. Dette kan være meningsfylt fordi skips
bygging er en industri som konkurrerer på det internasjo
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nale markedet og som samtidig er lite monopolisert, inter
nasjonalt sett. De viktigste hindringene for en "fri" kon
kurranse er hovedsakelig ulike statlige støttetiltak. 
Disse tiltakene har først og fremst vært rettet mot å 
lette verkstedenes kredittgiving ved inngåelse av kontrak
ter og har bare i mindre omfang vært brukt som driftsstøtte 
eller som investeringsstøtte. Denne beskrivelsen er i 
første rekke gyldig i etterkrigstiden fram til midten av 
syttiårene.2 Etter dette har de fleste land gitt også 
direkte støtte til produksjon og investeringer. For mellom
krigstiden er også bildet atskillig mer innfløkt når det 
gjelder støttetiltak, selv om omfanget var langt mindre, 
også relativt sett, enn i slutten av syttiårene. Men innen 
det vi kaller etterkrigstiden finnes det bare få eksempler 
på at statlige tiltak har begrenset redernes muligheter 
for å kjøpe skip der det var mest fordelaktig. Valuta
restriksjonene og kontraheringsstoppen er norske eksempler 
på slike hindringer, mens den japanske stats støtte til 
oppbyggingen av skipsindustrien kanskje er det beste ek
semplet, internasjonalt, på støttetiltak.3

Til en viss grad kan vi derfor si at verdens skipsbyggerier 
produserte for ett og samme marked, og at både prpduktet 
og arbeidsprosessen dermed skulle ha blitt stadig mer ens
artet etter hvert som konkurransen skred fram og utslettet 
bedrifter med et dårligere produksjonsutstyr og med annen
rangs organisering. Vel og merke dersom det fantes en 
"beste teknikk11 og en f!beste måte å organisere arbeidet på", 
sett fra den enkelte bedrifts synsvinkel.

Men et slikt bilde blir for unyansert. Både teknikk og 
organisasjon er ikke statiske størrelser, men gjenstand for 
utvikling og endring. Å snakke om en likevekt her ville 
være både ahistorisk og meningsløst, selv innen en bransje 
som er sterkt preget av internasjonal konkurranse.

Vi står derfor igjen med en målsetting om å studere utvik
lingen av arbeidsprosessen på tre nivåer:

- det samfunnshistoriske
- det bedrifts- og bransjeinterne
- det teknologiske

for å se hvordan disse preger de konkrete endringsproses
sene.

INTERNASJONAL SKIPSBYGGING

Vi vil her ta opp skipsbyggearbeid i vårt århundrede. Der
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som vi har trang til stereotyper kan vi hevde at vi i 
dette tidsrommet finner to ,!idealtyperM av arbeid, nemlig 
den heterogene manufakturen^ og den storindustrielle. Den 
første ble etablert samtidig med at dampskip av stål slo 
igjennom som den dominerende skipstypen etter 1880. Den 
andre fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i den 
første etterkrigstiden fra 1945. I tillegg til disse to 
stereotypene oppsto det en tredje, i forbindelse med krigs- 
produksjonen i USA under både første og annen verdenskrig, 
navnlig serieproduksjon av et fåtalls typer skip. Det 
siste burde egentlig bære karakteristikken storindustri, 
men siden krigsproduksjonen bare i liten grad var relatert 
til det vi vanligvis kaller "markedI 11, har jeg valgt å holde 
denne utenom.

Utviklingen fra manufaktur til storindustri eller fra en 
håndverksbasert til en industribasert produksjon foregikk 
både i store sprang og i små skritt. Ulike land vekslet 
på å være de viktigste produsenter slik vi alt har antydet 
med våre bemerkninger om en "beste" teknikk. I manufaktur- 
fasen var Storbritannia verdens store leverandør av skip.
I årene 1910 til 1914 bygget Storbritannia nær 2/3 av alle 
større handelsskip i verden.5 Fram til 1948 lå deres andel 
på mellom 1/2 og 1/3 av verdensproduksjonen. Deretter falt 
Storbritannias andel til nær 5 % i begynnelsen av sytti
årene. Samtidig, fra 1948 til 1967, steg Japans andel fra 
5 til over 50 %. Japan og Storbritannia oppførte seg med 
andre ord "speilvendt" i etterkrigsperioden. Det ene lan
det tapte sin relative posisjon som verdens store skips- 
produsent, mens det andre landet vant en tilsvarende. Det 
er heller ikke urimelig å knytte de to idealtypene våre 
til nettopp disse landene. Storbritannia blir da stående 
som eksemplet på den utdøende manufakturmessige måten å ut
føre arbeidet på, mens Japan blir stående som det nye, 
storindustrielle eksemplet. Den industrielle produksjons
måten kan vi også knytte til et annet og mer velkjent 
skipsbyggeland, Sverige, som rett nok aldri nådde opp i en 
så stor markedsandel, men som gjennomførte moderniseringen 
tidligere enn Japan. Alt i 1948 produserte det mer enn 
10 % av verdenstonnasjen.5

I de siste ti til femten årene har så en rad "nye" skips- 
byggingsland meldt seg, først og fremst de nyindustriali- 
serte landene (NIC) og en del Øst-Europeiske land (Singa
pore, Taiwan, Sør-Korea, Jugoslavia, Polen) - i tråd med
det allmenne mønstret for verdens industriproduksjon. Det 
indikerer og at den teknologiske kompetanse som trenges
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Norges plass i dette bildet bærer preg av en utvikling 
som ikke bare er i takt med den internasjonale utviklin
gen. To faser kan karakteriseres som særlig interessante: 
mellomkrigstiden da norsk skipsproduksjon falt av både 
relativt og absolutt (i forhold til tiden før første ver
denskrig) , og perioden 1948 til 1963 da Norge fordoblet 
sin relative andel fra 2 til 4 % eller 8-doblet produk
sjonen målt etter tonnasje. I denne perioden var det bare 
Japan som kunne oppvise en liknende relativ vekst.7 Og 
denne økningen skjedde med en økning av antall arbeidere 
med bare ca. 30 %.

Et annet særtrekk ved Norge er viktig. På grunn av den 
store handelsflåten hadde den norske skipsbyggeindustrien 
et meget stort hjemmemarked gjennom hele perioden. Men 
dette ,?hjemmemarkedetn slo ikke igjennom slik som i mange 
andre land. Norge stilte i så måte i samme gruppe som 
Liberia, Panama og Hellas, land der størstedelen av flåte- 
tilveksten ikke ble bygget i registreringslandet. For de 
øvrige stor skipsfartsnasjonene ble tilveksten i stor grad 
bygget nettopp i hjemlandet.8

Når jeg legger så pass stor vekt på vekslingen i den in^ 
ternasjonale utviklingen er det fordi dette på en utmerket 
måte sier noe om hvorledes nye produksjonssystemer oppstår 
og tar over for gamle og utdøende. Vekslingen i lederskap 
illustrerer fordelen ved å være tilbakeliggende og ved å 
kunne ta i bruk helt nye anlegg og nye organisasjons- 
mønstre uhemmet av tidligere etableringer og tidligere tra- 
tradisjon. Slike nye etableringer vil som regel også 
sette nye rammer og betingelser for arbeidet. Innen norsk 
skipsbyggingsindustri er det Stord Verft (1956) som er ek
semplet på denne typen endring. Det samme kan sies om 
det senere Aker-Verdal (1970), selv om produktene her i 
hovedsak er rettet mot olje-industrien. Fra Sverige 
kjenner vi til Arendalsvarven (innen Gøtaverken, 1963) som 
eksempel på slike nye anlegg. Fra Japan er det og tall
rike eksempler på nye anlegg etter krigen, mens Storbri
tannia på den annen side beholdt sitt verftsmønster slik 
det ble.etablert i tiden fram mot 1. verdenskrig.

Men arbeidsbetingelsene bestemmes ikke bare i feltet mellom 
nye og gamle anlegg. Dynamikken i markedsutviklingen er 
helt sentral, særlig innen et felt som skipsproduksjon.
Med dynamikk mener jeg både omfanget av etterspørselen og

for å bygge skip ikke lenger er eksklusiv.
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hvilke typer skip som var aktuelle. Også her kan vi snakke 
om en typologisering basert på en todeling. I første fase 
var det skreddersydde skip som ble produsert, der reder- 
nes ønsker bestemte verkstedets produksjon. I andre fase 
ser vi imidlertid at tendensen til spesialisering og serie- 
produksjon har tatt over, en situasjon der verkstedene 
tilbød skip bare av visse typer, avhengig av produksjons- 
programmet (konfeksjonssøm). Hen dette er også et mønster 
som vi må ta store forbehold om. I krisetider ser vi ten
densen til tilbakefall til diverse-produksjon fordi det 
rett og slett ikke var mulig å opprettholde en eksklusiv 
holdning til hva det "passet” å bygge. Eller verkstedene 
baserte seg helt på andre markeder. Eksemplene finner vi 
over alt: Norsk skipsbyggeindustri i mellomkrigstiden la 
hele hovedtyngden på reparasjonsmarkedet, i sytti-årene 
kan vi se omleggingen til oljemarkedet og til "contracting” 
virksomhet i et slikt perspektiv.9 Det har også vært styr
ken ved en del av de større japanske verftene. Det har 
vært mulig for dem å legge om til produksjon av f.eks. 
stålkonstruksjoner som bruer o.l. i tider med svak etter
spørsel siden de har vært ledd i større industrielle fore- 
tak.10

Skillet mellom spesialisering og diversifisering er viktig 
for formgivingen av arbeidsprosessen. Det kan være grunn 
til å anta at spesialisering er en betingelse for en høyt 
rasjonalisert og kontrollorientert arbeidsprosess. Om
vendt vil vi tro at en diversifisering eller mangfoldighet 
av arbeidsoppgaver vil bevirke en mindre grad av rasjona
lisering og kontroll, sammenliknet med en spesialisering 
på samme tidspunkt. Vi får da det noe underlige synspunkt 
at rasjonaliserings- og kontrollvirksomheten vil være 
størst under høykonjunkturen og minst under lavkonjunkturen. 
Nå er det imidlertid liten grunn til å stille dette opp som 
regel. Til det er begrepene for tidløse i den forstand at 
de undervurderer mennesker og organisasjoners evne til å 
lære. En mer rimelig formulering vil være at spesialiser- 
ing/diversifisering gir ulike muligheter for rasjonaliser
ing og kontroll. Disse mulighetene utnyttes i tråd med 
tidligere læring og med vekt på den markedsmessige situa
sjonen. Godt marked innebærer at det er profittmotivet 
som fører til "kontroll", dårlig marked at det er en tfkamp 
for livet” situasjon.

Men ulike bedrifter har ulik mulighet for å utnytte ulike 
markedssegmenter. For eksempel vil grad av spesialisering 
og tidligere store investeringer innebære føringer - før
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inger som binder bedriften til det markedssegmentet den 
alt er spesialisert på. Andre bedrifter med mindre kapi
talutgifter vil ha lettere for å skifte markedsnisje. To 
eksempler på dette skulle vise hva jeg sikter til: Da 
bunnen falt ut av markedet for nye skip etter 1920, var 
verkstedene bare i liten grad knyttet til ren nybyggings- 
virksomhet. Det gjaldt kompetansen i organisasjonen og 
blant arbeiderne,og det gjaldt på investeringssiden. Mulig
heten for å satse mer på reparasjonsvirksomhet var i 
høyeste grad til stede og ble utnyttet. Disse mulighetene 
var gode i og med den nære koplingen til skipsrederne. Og 
reparasjonsmarkedet var langt fra så presist som nybygge- 
markedet.

Det andre eksemplet kan være Arendalsvarvet og krisen i 
1973. Verkstedet var da så spesialisert at omstillingen 
var meget tung og meget dyr. På mange vis rammet krisen 
i 1973 svensk verkstedindustri hardere enn norsk siden de 
norske verkstedene ikke i samme grad hadde satset på ren 
nybygging av skip.

Spesialiseringen ved de svenske verftene innebar store in- 
vesteringer i spesialiserte anlegg og maskiner. To konse
kvenser av dette gjorde omstillingen vanskelig. For det 
første at selve produksjonsutstyret ikke enkelt lot seg 
bruke til annen type produksjon. For det andre var 
kapitalutgiftene svært store. Det siste var en direkte 
følge av de store investeringene i nettopp det spesiali
serte produksjonsutstyret. Samlet ga dette de svenske 
verftene en mindre fleksibilitet og et større krav om av
skrivninger enn de tilsvarende norske verftene hadde.

Disse utviklingstrekkene understreker det samfunnshistoriske 
nivåets betydning når vi skal diskutere de betingelser ar
beidet i skipsindustrien har blitt formet under. Men de 
kan heller ikke forklare alt. En rad særegne forhold har 
gjort seg gjeldende i de ulike land til ulike tider, og 
presset fra den internasjonale utviklingen har vært av ulik 
styrke.

Til tross for dette har vi hevdet at det har foregått en 
utvikling fra en manufakturpreget til en stor-industriell 
produksjon av nye skip i de fleste land. Men den har skjedd 
til ulik tid og i ulike former.
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ARBEIDSPROSESSEN OG NORSK SKIPSBYGGING

Vi vil nå rette blikket mer direkte mot utviklingen av ar
beidet og de betingelser arbeidet ble utført under. I 
denne sammenhengen vil vi behandle to grupper - bedrifts
ledelsen og arbeiderne. Sentralt i vår forståelse av denne 
utviklingen vil nødvendigvis bedriftsledelsen måtte stå.
Ut fra vår tidligere diskusjon må vi kunne hevde at den 
er klemt mellom et ytre markedspress og et indre drifts- 
press, under sin jakt på fortjeneste. Til daglig er selv
sagt disse to press-sidene koplet sammen* og ledelsens 
handlinger kan selvfølgelig ikke forståes bare på basis av 
den ene. Særlig viktig er dette om vi vil følge bedriften 
over et lengere tidsrom med skiftende konjunkturer.

La oss derfor se på hvordan norsk skipsbygging endret seg 
fra mellomkrigstid til etterkrigstid. Vi skal starte med 
mellomkrigstiden.

MELLOMKRIGSTIDEN

En egnet begynnelse kan være å se nærmere på hva de verk
stedene som ble kategorisert som skipsverft , arbeidet med. 
Det viser seg da at mellom 50 og 80% av arbeidet gikk med 
til reparasjonsvirksomhet av ulikt slag. I gjennomsnitt 
besto altså bare ca. 40 % av arbeidet av ny produksjon.11 
Vi må anta at en god del av dette var nye skip, men langt 
fra alt. Stålkonstruksjoner og støpejernsprodukter hadde 
også sin store del av de 40 %. Og av det som var nye skip, 
var storparten meget små. Bare de aller største verftene, 
slik som Aker mek. Verksted klarte å bygge større båter 
gjennom hele perioden. ,!SkipsbyggingM i mellomkrigstidens 
Norge var derfor en meget sammensatt beskjeftigelse. Ordet 
"diverseproduksjon" er kanskje det mest korrekte. Egentlig 
var dette en arv som stammet fra det 19. århundrede. Det 
var ikke uten grunn at skipsbyggeriene het ,!mekanisk verk- 
stedn og ikke verft eller skipsbyggeri. Det gjenspeiler 
i mangt og meget karakteren av produksjonen. I årene før 
og rett etter 1. verdenskrig var det tendenser til spesia
lisering, men under mellomkrigstidens depresjoner var det 
det gamle mønsteret som igjen ble dominerende.

Denne diversifiseringen gjenspeilte på mange vis markeds
situasjonen, men ikke utelukkende. En av mellomkrigstidens 
få vekstsektorer, tankskipsfarten, ble stort sett ikke ut
nyttet av de norske verkstedene. Desto sterkere sto den 
i Sverige som bygget opp hele sin nye skipsbyggeindustri
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rundt denne og med norske redere som hovedkunder.12 Det 
ligger imidlertid utenfor rammen av denne artikkelen å 
diskutere dette nærmere.

Norske skipsbyggerier benyttet derimot nyskipsbyggingen 
delvis som utjevning av det ujevne reparasjonsmarkedet. 
Arbeidet med reparasjoner er kjennetegnet ved at det er 
svært ustandardisert, at tiden er det viktigste elementet 
og derfor at verkstedet på kort varsel måtte kunne kaste 
inn en relativt stor innsats både av materialer og arbei
dere. Fortjenesten på slike arbeider var og høyere enn 
for nyskipsbyggingen der konkurransen var langt mer inter
nasjonal og derfor mye hardere. Nyskipsbyggingen ble med 
andre ord et hjelpemiddel for å holde en større arbeids
stokk sysselsatt som så raskt kunne flyttes over på repa
rasjoner når mulighetene bød seg.13

Verkstedets organisering og teknologi bar da også preg av 
en slik diversifisering. En lang rekke fag hadde sine 
egne små verksteder der de kunne ta mange ulike typer opp
drag. Universalmaskiner var derfor mer vanlige enn spesial- 
maskiner. Det ga stor fleksibilitet, men liten produktivi
tet sammenliknet med spesialutstyr. Selve nyskipsbyggingen 
var sentrert om arbeidet på beddingen der skipet ble reist 
omtrent på samme måte som et hus. De ulike fag utførte 
sitt arbeid i de ulike verksteder og på nybygget, og skipet 
reiste seg langsomt på beddingen.ltf

Organisatorisk var arbeidet dominert av formennene.
De fordelte arbeid, satte akkorder, foresto displinærfor- 
føyninger og var og sentrale når det gjaldt tilsetting og 
avskjedigelse. Funksjonærstabens oppgaver var først og 
fremst å stå for salg og regnskap samt konstruksjon og 
arbeidstegninger til verkstedene. Som bindeledd sto verks- 
mesterene som formennenes overordnede. Men sett fra ar
beidet på gulvet, var dette først og fremst formennenes 
verksted. "Småkonger" er en betegnelse som ble nyttet om 
dem. Og deres makt må ha vært av tilsvarende størrelse.
Vi må huske at arbeidet var lite standardisert. Hver jobb 
var i en viss forstand ny. Samtidig fantes det ingen mas
kiner eller teknikker som krevde et fast tempo, altså ingen 
upersonligtkraft som sørget for en høy arbeidsintensitet 
(slik som f.eks. et samlebånd ville ha gjort). Og lønnen 
var bestemt av akkordforhandlingene med formannen, med alle 
muligheter åpne for "trynetillegg" og straffeakkorder. 
Driften var helt ut basert på en personlig kontroll.
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Kampen om arbeidsforholdene kom da også i første rekke til 
å bli en kamp om akkorder, og om formennenes urettferdig
het. Konfliktene om umulige formenn kan vi følge langt 
inn i femtiårene.

På Aker, og trolig også andre steder, gjenspeilte konflikt
linjene ség i den måten klubben var organisert på. Hvert 
fag hadde sin "gruppe" med gruppestyre som hadde som en av 
sine viktigste oppgaver å forhandle med formennene for 
akkurat det faget. Rett nok var de fleste av produksjons
arbeiderne samlet i et forbund, Norsk Jern- og metallar
beiderforbund, men gruppene hadde en god posjon indre selv
styre. Konflikter mellom gruppene om hvem som skulle ut
føre hvilket arbeid, var ikke ukjent, selv om det var ube
tydelig i forhold til de stridigheter som de britiske skips- 
byggearbeiderne slet med når det gjaldt "demarcation con
flicts".1 5

Men og innad i faget var det forskjeller mellom arbeiderne. 
I hovedsak kan vi i mellomkrigstiden skille ut tre grupper: 
fagarbeideren, hjelpearbeideren og lærlingen. Ofte arbei
det de sammen i lag med fagarbeideren som leder og arbeids- 
fordeler. Det var heller ikke uvanlig at det var laget 
som fikk en akkord sammen. Det klassiske bildet på et 
slikt lag var klinkelaget, med klinkeren, motholderen, 
nagelvarmeren og nagellangeren. De arbeidet sammen så å 
si hele tiden. Rett nok kjenner vi ikke eksempler på at 
de oppnådde samme autonomi som i Storbritannia rundt år- 
hundreskriftet. Der skiftet laget ofte samlet arbeids
giver etter hvem som ga den beste betalingen og det beste 
arbeidet. Trolig må laget som produksjonsenhet også ha 
stått temmlig sterkt i Norge. Dette må igjen bety at for
mannen i en viss utstrekning må ha delegert en del av sin 
myndighet til lagenes "baser" som så fordelte det videre 
innen gruppen.

En slik organisasjonsform hadde mange av det førindustri
elle håndtverkets preg. Fagstoltheten og opprykket fra 
lærling til fagarbeider og bas var utvilsomt særmerker ved 
arbeidet. Konflikter om akkorder kunne derfor vel så mye 
få et faglig innhold som et lønnspolitisk. Og "umulige" 
formenn kan lett tolkes som formenn som ikke forsto hva 
som det var nødvendig å gjøre på en akkord. Eller med 
andre ord: akkordkonflikten kunne like lett gå på omfanget 
og kvaliteten av arbeidet som på den kalkulerte tiden i og 
for seg.
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Mot slutten av trettiårene ble markedet for nybygging av 
skip bedre, selv om selve byggeprosessen forble preget av 
den etablerte rammen og den hevdvunne måte å produsere 
skip på. Det er typisk at den norske produksjonen målt 
i brutto tonn bare så vidt oversteg produksjonen fra 
glansårene rundt 1910 i slutten av 30-årene.

ETTERKRIGSTIDEN

Det var først i etterkrigstiden at de store endringene 
kom, og da heller som et svar på akkumulasjonsmulighetev 
enn som et svar på akkumulasjonstvangen. Først og fremst 
gjaldt dette under høykonjunkturen fram til 1957. La oss 
derfor se litt på hva disse endringene besto i, hvilke 
forutsetninger de bygget på og til sist hvilke rammer og 
muligheter de satte for arbeidet på skipsverftene.

Endringene var nært knyttet til en spesialisering på stor- 
skipsbygging. Innen denne spesialiseringen var det så to 
store teknologiske endringer som var typiske: for det 
første omleggingen til sveising som den dominerende sam
menføyning smet oden og dernest seksjonsbyggingen som den 
dominerende byggemetodikken.

Seksjonsbygging innebar at så store deler av skipet som 
mulig (begrenset av hall og kraner) ble gjort ferdig i 
skipsbyggehallen eller på områder i det fri, og at de så 
i tur og orden ble heist på plass på beddingen. Dermed 
var forbindelsen mellom hallarbeidet og skipet på beddin
gen blitt mye friere og arbeidet på seksjonene kunne skje 
uavhengig av hva som skjedde på beddingen eller i bygge- 
dokken. Det markerte på mange vis en endring fra en 
beddingsentrert og lineær produksjon (i den forstand at 
alt arbeid måtte foregå i en bestemt rekkefølge basert på 
hvor langt skipet var kommet på beddingen) til en paral- 
lellpreget og hallsentrert byggemetodikk.

Det er åpenbart problematisk å si at sveisingen var årsak 
til seksjonsbygging eller også litt svakere: at sveising 
var en nødvendig forutsetning for seksjonsbygging. Fra 
Sverige vet vi at seksjonsbygging, rett nok i mindre 
skala, ble introdusert sammen med spesialiseringen på 
tankskip i trettiårene. Under krigen ble det seriebygget 
en enorm mengde skip i USA ved hjelp av seksjonsbygging. 
Disse ble rett nok i en viss grad sveiset, men det ser 
egentlig ikke ut til å ha vært nødvendig med sveising for 
at seksjonsbyggingen skulle bli benyttet. Snarere var 
tidsfaktoren og erfaringene med serieproduksjon innen
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andre bransjer kanskje den viktigste erfaringsbakgrunn for 
de amerikanske serieskipene.

I Norge gikk derimot sveising og seksjonsbygging sammen.
I tid kom omleggingene etter Sverige og USA slik at en 
kjente til de utenlandske verkstedenes erfaringer.1^

Sveisingens kanskje viktigste rolle var å skape en ulike- 
vekt i det gamle produksjonsmønstret - en gjennomgripende 
ustabilitet som åpnet en rekke mulige utviklingslinjer. 
Karakteren av disse endringene var av en slik art at de 
åpnet for en gradvis.utvikling og dermed for en langsiktig 
kollektiv læreprosess. Større og større seksjoner og mer 
og mer sveising i forhold til klinking. Samtidig intro
duserte endringene ustabiliteter på en lang rekke andre 
områder. Hallene måtte endres, kranene måtte ha større 
kapasitet, sveising ble nyttet i stedet for støping, 
stillasbyggerne fikk andre oppgaver osv. Hen framfor alt 
satte den nye byggemetodikken nye krav til organisasjon og 
planlegging. Bare i den grad verkstedene var i stand 
til å etterkomme disse kravene, var de i stand til å tjene 
penger på nybyggingen.

Seksjonsbyggingen innebar en omlegging fra en beddingsent- 
rert til en hallsentrert byggeprosess. Et eksempel på 
dette er reduksjonen i antall beddinger som fant sted i 
etterkrigstiden. Mens de gamle store skipsverftene i Stor
britannia godt kunne ha ti beddinger, hadde det nye Aren- 
dalsvarvet i Sverige bare to byggedokker (ferdig i 1963), 
men til gjengjeld mange ganger så stort hallareal. Gjen- 
nomløpstiden på beddingen sank drastisk i denne prosessen. 
Men det viktigste var oppløsningen av sammenhengen mellom 
hvor langt skipet var kommet på beddingen, og hva de enkelte 
faggrupper måtte gjøre. Det ble mulig å arbeide uavhengig 
av hvilket stadium båten på beddingen var i.

En slik byggemetodikk måtte nødvendigvis ødelegge den gamle 
organisasjonformen der all planlegging lå hos formennene 
ut fra de behov båten på beddingen stilte. Med seksjons
bygging ble koordineringsproblemene for store.

På Aker artetoppløsningen av formennenes rolle seg ved at 
bedriften etablerte planleggingskontorer fra 1950 av og ut
over. Samtidig ble akkordkontorene styrket for å finne et 
Mbedre,f grunnlag å sette akkorder på. Fra fagbevegelsens 
side artet denne utviklingen seg først og fremst som en 
kamp om akkordene og om fordelingen av makt mellom formenn,
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plankontorer og akkordkontorer.

Fra bedriftsledelsens side var det et forsøk på å få bedre 
kontroll med produksjonen og med den tiden de enkelte del
operasjonene egentlig trengte. Det var ikke snakk om å in
vestere i helt nye produksjonsanlegg (med unntak av Stord 
verft og Tangen verft som vi skal komme tilbake til), men 
snarere å flikke på og utvikle verftet videre som det sto,
Et år ble det kjøpt nye beddingskran&r, et annet ble ut- 
rustningskaien forlenget, nye lagerlokaler ble reist, de 
ulike faggruppenes verksteder ble modernisert litt etter 
litt, osv.

Omleggingen kunne i mangt og meget symboliseres ved over
gangen fra klinking til sveising. I stedet for klinke- 
laget kom den individuelle sveiser. I stedet for en tra
disjonell fagopplæring innen rammen av arbeidslaget, kom 
en mye mer uklar og kurspreget opplæring. Og i stedenfor 
oppdelingen mellom fagarbeider, hjelpearbeider og lærling 
kom en diffus og gradvis utvikling fram mot full fagar
beider status. Sveiserne kunne nyttes på oppdrag med ulik 
vanskelighetsgrad ut fra ulikt stadium i opplæringspro
sessen.

Men fortsatt var selve sveisekunnskapen og arbeidsutførel
sen preget av sveiseren og forbeholdt sveiseren selv. Rett 
nok økte bruken av sveiseautomater, men ikke i så stor grad 
at det ble mulig å utføre store deler av arbeidet uten 
grundige kunnskaper om sveising.

La oss nå vende blikket mot de samfunnsmessige forhold som 
denne utviklingen foregikk under. Vi har alt nevnt en vik
tig betingelse, spesialiseringen. Og spesialiseringen hang 
i første rekke sammen med høykonjunkturen for skipsbygging 
fram til 1957, slik vi alt har vært inne på. På dette 
tidspunkt var det verksteder som hadde oidre helt fram til 
1963, altså i en seksårsperiode. Årsakene til høykonjunk
turen ligger selvfølgelig delvis i den sterkt voksende 
verdenshandelen, men og i en teknologisk utvikling av pro
duktet, av skipene, med en spesialisering av både skip og 
lastehåndteringssysternene på land. Dette gjorde det mulig 
å produsere og å selge skip med stor fortjeneste selv om 
lastevolumet i verdensflåten ovetsteg behovet. Den nye 
teknologien i de nye skipene var mer effektiv enn den gamle. 
Det mest dramatiske eksemplet på dette er de store tank
skipene, fra 10 til 100 til 300 tusen tonn dødvekt over en 
tyveårsperiode. Men også bulcskip og kjøleskip var utslag
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av denne endringsprosessen. De siste betydde relativt 
sett mer for norske verksteder enn tankskipene siden de 
ikke krevde så store anlegg.17

Omleggingen i verdens skipsbygging i etterkrigstiden 
krevde altså for det første en spesialisering og 
dernest en omlegging av produksjonen, der planlegging 
og kontroll ble stikkord, og en omlegging av produktet til 
de nye spesialskipene. I denne omleggingsprosessen var 
det altså at Storbritannia ikke klarte å følge opp, og at 
Sverige og Japan seilte opp som store skipsbyggenasjoner. 
Norge hadde imidlertid også en meget sterk relativ vekst, 
faktisk en av de sterkeste i verden. Men her må vi huske 
at utgangspunktet var meget lavt.

Utviklingen av den norske skipsbyggeindustrien hadde også 
visse særnorske trekk på det samfunnshistoriske plan. Jeg 
tenker her i første rekke på det stramme arbeidsmarkedet 
og på NAIfe, LOsog regjeringens bestrebelser på å øke pro
duktiviteten i industrien.

Ved siden av en periodevis stålmangel var det stramme ar
beidsmarkedet en av industriens største bekymringer. Flere 
verksteder hevdet at de kunne ha produsert mer om de bare 
hadde hatt flere folk. For ikke å snakke om de problemene 
som oppsto med en meget høy "turnover". Spesielt utsatt 
var verkstedene i Oslo, Aker og Nyland. På Aker ble det 
hevdet at de utdannet sveisere for hele Østlands-regionen. 
Særlig rekrutteringen av sveisere var problematisk siden 
deres fag ikke var knyttet bare til skipsbygging. Det var 
behov for dem i en lang rekke andre bransjer som alle var 
i vekst samtidig. Og skipsbyggingsindustrien var i denne 
sammenhengen ikke kjent for verken et godt arbeidsmiljø 
eller spesielt høy lønn.

Men det var også problemer knyttet til andre faggrupper, 
særlig maskinarbeidere, skipsbyggere (platearbeidere) 
og dreiere. Aker forsøkte å løse disse problemene ved 
å rekruttere arbeidere fra hele Østlandet og Nord-Norge, 
og så gi dem opplæring på bedriften. Men det ga ingen 
garanti for at de forble der. Snarere så det ut til at 
de gikk over til andre bedrifter så snart de var utlært.
Det er klart at dette stramme arbeidsmarkedet ga arbeiderne 
en sterk posisjon når det gjaldt forhandlinger på bedriften, 
rent generelt sett. En tilsvarende situasjon fantes også 
på verkstedene utenfor Oslo, selv om problemene der neppe 
var så store.

92



En annen sentral betingelse var det produktivitetsfrem- 
mende arbeidet som ble drevet av regjering og fagbevegelse. 
Den største betydningen dette hadde, var trolig ved at det 
ble etablert et ideologisk hegemoni for tanken om at høy
ere lønn var knyttet til økende produktivitet. Eller sagt 
på en annen måte, det var samarbeidsideologiens praktiske 
utslag på verkstedgulvet som vi her står overfor. For 
skipsbyggeindustrien generelt er det verd å merke seg hvor
dan et slikt syn godt kunne harmonere med det vi tidligere 
har sagt om kritikken av formennene som egenrådige små
konger og med den etablerte fagstoltheten. Spesielt 
gjaldt dette de teknologiske betingelser arbeidet i skips
verftene ble utført under. Her var det ingen maskin som 
bestemte tempoet. Det var i større grad snakk om bedre 
planlegging og tilrettelegging. Med andre ord ikke en 
inngripen i selve utføringen av faget, men heller i de 
betingelser som faget ble utført under. Særlig viktig må 
dette ha vært i femtiårene før endringsprosessen begynte 
å tære på faginnholdet.

Disse forholdene, sammen med de interne omstruktureringene 
og spesialiseringen, ga på mange vis de betingelser som arbei
det ble utført under i femtiårenes skipsbyggeindustri.
Det kan derfor være av interesse å se litt nærmere på noen 
utslag dette ga seg. Vi vender derfor tilbake til Aker i 
Oslo for å se nærmere på hvordan klubben og ledelsen hand
let i noen viktige spørsmål.18

Vi har tidligere nevnt to viktige områder for konflikt, 
akkordsettingen og "urimelige" formenn. Disse to områdene 
løp ofte sammen i nettopp uenighet om akkordsettingen. 
Særlig viktig ble dette området også fordi en situasjon 
med teknologiske endringer ikke gir samme grunnlag som 
tidligere til å sammenlikne nye akkorder med gamle.

Akkord og akkord kan være så mangt. I skipsbyggeindust
rien var det etablert et system med både store og små akk
order (når det gjaldt arbeidets omfang), men i hovedsak 
var akkordene store. Ofte involverte de flere arbeidere.
De kunne til og med bli så store at de liknet met på under- 
entrepriser enn på industrielt organisert arbeid. To for
hold gjorde det særlig vanskelig å sette akkorder: pro
duktet, skipet, endret seg fra nybygg til nybygg, og tek
nologien og byggemetodikken endret seg. Det fantes med 
andre ord lite grunnlag å sette akkorder på. Fleksibili
teten i dette systemet var også liten. For bedriftsledel
sen var det et stadig tilbakevendende problem ikke å kunne
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disponere arbeiderne fritt. Var de først satt på en akkord, 
var det vanskelig å fjerne dem før akkorden var ferdig. Og 
det kunne ta uker. Sammen med situasjonen på arbeidsmar
kedet ga dette arbeiderne en sterk forhandlingsposisjon når 
akkordene skulle fastlegges. Intensjonene fra bedrifts
ledelsen med et akkordsystem var jo opprinnelig å sørge 
for en høy arbeidsintensitet. I så måte var systemet på 
Aker temmelig mislykket. Og ikke bare på Aker, men på de 
fleste norske skipsverft. Ingen steder framkommer det 
klager på arbeidstempoet fra fagbevegelsens side. Tvert 
i mot framholder både klubben og områdekonferansene for 
skipsbyggearbeiderne de muligheter akkordsystemet ga til 
en "god*1 fortjeneste.

For bedriftsledelsen tårnet imidlertid problemene rundt 
akkordsystemet seg opp. Særlig når også forsøkene på å 
nytte arbeidsstudier støtte på stor motstand bl.a. i for
bindelse med setting av akkorder. Vi kan forestille oss 
at bedriftsledelsen hadde to muligheter for å gjennomføre 
sine intensjoner om planlegging og kontroll. Enten måtte 
en gå den vei Taylor lenge før hadde pekt på, nemlig å 
splitte opp akkordene i så små og så standardiserte biter 
som mulig, eller så måtte en finne et nytt lønnssystem.
En oppsplitting av akkordene var vanskelig fordi klubben 
ikke aksepterte arbeidsstudier. Argumentasjonen her gikk 
i første rekke på at dette ville true fortjenesten. Utover 
i første halvdel av femtiårene prøvde bedriften så på ulike 
måter å "reformere" det etablerte systemet, men uten særlig 
hell. Igjen er det verdt å minne om det stramme arbeids
markedet og den sterke posisjonen dette ga arbeiderne.

I denne meget labile situasjonen, der både produkt og pro
duksjonsteknologi var under endring, og der bedriftene 
satt med et lønnssystem som var et produkt av en annen his
torisk situasjon, kan det være grunn til å peke på enkelt- 
individers muligheter til å påvirke situasjonen. På Aker 
var det to sentrale personer i denne prosessen: direktøren 
Martin Siem og tillitsmannen Ragnar Kalheim. Siem var 
sterkt opptatt av "rasjonell bedriftsledelse", og han var 
drivkraften i planleggings- og tilretteleggingsarbeidet. 
Kalheim på sin side var nært knyttet til Furubotn og hans 
tanker om å utvikle produktivkreftene slik at Norge nærmest 
automatisk ville vokse inn i sosialismen. Dermed var 
grunnlaget lagt for et langt samarbeid om å øke produktivi
teten. Begge var motstandere av den gamle måten å produ
sere skip på, rett nok på ulike premisser, og begge var 
sterke talsmenn for å øke produktiviteten. Begge så lønns-
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systemet slik det ble praktisert, som en av de største 
hindringene for en framtidig vekst. Ut fra de mange sam
taler som disse to hadde kan vi forestille oss at tanken 
om et fastlønnssystem vokste fram. Fra Kalheims og klub
bens side var det viktigste kravet til et slik systeuj at 
"fortjenestemulighetene" måtte sikres. Fra bedriftens 
side at en da måtte akseptere metodestudier. Som forslag 
kom fastlønnssystemet fra bedriftsledelsen. Fastlønnen 
skulle knyttes direkte til utviklingen av bedriftens pro
duktivitet på en slik måte at dersom produktiviteten økte 
skulle arbeiderne ha rett til å forhandle om en del av den 
økte fortjenesten. Samtidig aksepterte klubben metode
studiene. Våren 1957 ble systemet akseptert av klubben 
med 3/4 flertall.

Systemet var bygget på jobbklassifikasjoner og innen 
jobbene på to typer tillegg, ansiennitetstillegg og dyktig- 
hetstillegg. Disse tilleggene kunne gies hvert halvår i 
løpet av de to første årene en arbeider satt i en jobb.
Med andre ord en uhyre rask progresjon som må sees som et 
svar på bestrebelsene om å binde arbeiderne mer til bedrif
ten, eller på situasjonen på arbeidsmarkedet om en vil.

Formennene var i denne prosessen skjøvet ut over sidelinjen. 
De mistet sitt sterkeste maktmiddel, muligheten til å fast
sette den reelle lønna. Samtidig mistet de mye av plan
leggings- og tilretteleggingsfunksjonen siden dette i mye 
sterkere grad ble skjøvet opp i bedriftshierarkiet. Til
bake fikk de den gamle overvåker-rollen og detalj tilrette
leggelsen. Samtidig økte deres rapporteringsoppgaver til 
den høyere ledelsen sterkt. De ble i en langt sterkere 
grad underordnede "funksjonærer" enn tidligere.

Selve inngrepet i arbeidsoperasjonene var imidlertid ikke 
så sterkt. Fortsatt hadde fagarbeiderne et betydelig an
svar for hva som måtte gjøres innen de rammene som ble 
trukket opp gjennom planleggingen. Men tendensen fikk 
uvegerlig i retning av mindre selvstendighet.

For å få et bedre grep om dette kan det være grunn til å 
se litt nærmere på yrkessammensetningen av de som arbeidet 
på skipsverftene i Norge. Et egnet utgangspunkt kan være 
først å se på forholdet funksjonær-arheider og dernest 
splitte arbeiderne opp i ulike faggrupper.

Som ventet finner vi at funksjonærandelen av den totale 
sysselsettingen har økt i etterkrigstiden. Grovt sett
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har det skjedd en fordobling, fra 10 til 20 % av totalt 
antall ansatte. I mellomkrigstiden lå andelen enda lavere, 
unntatt i kriseårene, da den totale sysselsettingen var 
ekstra lav. Denne fordoblingen har sammenheng med økningen 
i funksjonærstabens arbeidsområder, der planlegging, kon
struksjon og kontrollfunksjonene inngår som sentrale og 
voksende felt.13

Men også blant de ulike faggruppene må de ha skjedd end- 
ringer i tråd med spesialiseringen og den nye byggmetodik- 
ken. En oversikt basert på de 21 største skipsbyggeriene 
her i landet (eksklusive Marinens hovedverft i Horten) gir 
følgende bilde20:

Grupper som har økt sin andel 
absolutt og relativt:

1950 1967

-Stålfagene (plate, sveis o.l) 29,2%(3 072) 39,2%(5 312)
-Elektro og rørleggere
Stabil relativ andel:

4,4% (458) 18,6%(2 527)

-^Maskinarbeidere (mek. og mask.)17,6%(1 845) 
Tilbake, relativt og absolutt:

18,6%(2 527)

-Lærlinger og aspiranter 11,8%(1 241) 6,8% (922)
-Tradisjonelle fag
Fordelt på følgende fag:

18,1%(1 906) 11,6%(1 567)

Smeder 1,8% 0,6%
Snekkere 5,0% 3,5%
Tømmermenn 6,2% 4,4%
Støperiarbéidere 1,7% 0,3%
Malere 1,5% 1,4%
Blikkenslagere

Tilbakegang, relativt:
1,9% 1,3%

-Driftsarbeidere (sjauere, 
vakt o.l.)

18,9%(1 984) 16,6%(2 248)

100,1%(10 506)100,1%(13 563)

I alle disse tallene er spesial- og hjelpearbeidere henført 
til tilhørende faggruppe der de arbéider.

Hvilke konklusjoner kan vi så trekke av dette materialet? 
Det viktigste må bli konsentrasjonen om stålfagene og ut- 
skyvingen av de ffsekundære,f skipsbyggefagene. Med andre 
ord er det snakk om at spesialiseringstendensen også 
slår inn her. En slik spesialisering og rasjonalisering 
bør også redusere driftspersonalet. Vi kan se at dette 
skjer, men ikke i dramatisk grad. Rørleggerfaget og elek
trofagets sterke stilling kan også knyttes til de tekno
logiske endringer i produktet, skipet, og til endringene i
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byggemetodikken der røropplegget etter hvert blir utført 
i seksjonene i stedet for som tidligere, etter at skipet 
var ferdig.

Utskyvningen av en lang rekke håndtverkspregede fag peker 
på en annen effekt av spesialiseringen, nemlig at flere 
bedrifter delte arbeidet mellom seg. Eller med andre ord 
at verkstedet setter bort deler av arbeidet til andre be
drifter eller underleverandører. Dette kunne ta to for
mer. Enten, som vanlig ved malerarbeider, at et maler- 
firma ble leiet til å male skipet, eller som det i en viss 
utstrekning skjedde med snekkerarbeidet, at innredning o.l. 
ble standardisert og kjøpt ferdig fra underleverandører.
En slik arbeidsdeling mellom bedrifter var vel kjent fra 
mellomkrigstiden. Endringen nå var først og fremst av 
kvantitativ art. Forutsetningen for dette var både spesi
aliseringen som vi har sett på tidligere, og en stadig ster
kere standardisering. Verkstedenes arbeid ble altså i 
stadig sterkere grad preget av stålgruppene og stålarbeidet, 
mens det øvrige arbeidet ble presset ut.

Produktteknologien krever altså at enkelte fag trekkes inn 
(som elektro og rørlegging), mens andre skyves ut som ledd 
i standardiserings- og spesialiseringsbestrebelsene. Elek
triker- og rørleggerarbeidet ble derimot integrert i den 
stadig mer spesialiserte produksjonen og lot seg ikke 
skille ut.

Vi kan også betrakte sammensetningen av arbeidsstokken på 
en annen måte, ved å bruke graden åv kvalifikasjon som 
grunnlag for inndelingen. Vi har før antydet at det var 
rammene rundt arbeidet som endret seg og ikke så mye kva
liteten i arbeidet, selv om selvstendigheten avtok. Et 
slikt synspunkt gjenspeiles i sammensetningen av arbeids
stokken. Andelen fagarbeidere var den samme både i 1950 
og i 1967, ca. 55 %. Men en ny gruppe var etablert, de 
såkalte spesialarbeidere. I 1967 utgjorde denne 13,4 % 
mot 6,3 % 17 år tidligere. Hjelpearbeidergruppen ble der
for redusert tilsvarende, fra 38,9 % til 31,6 %^1. Spesial- 
arbeidergruppens vekst kan godt taes som tegn på hva som 
var det kvalifikasjonsnivået som bedriften trengte.

To forhold gjør imidlertid en slutning fra kvalifikasjons- 
kategoriene ovenfor til kvalifikasjonene ved selve arbeidet 
problematisk. For det første vet vi at bedriftene i peri
oden delvis hadde en undersysselsetting på faglært arbeids
kraft (Jfr. det stramme arbeidsmarkedet). Dernest ble tro
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lig også kravene for å bli kategorisert som fagarbeider, 
endret. Vi må derfor ta forbehold for dette og bare an
tyde at store og dramatiske endringer i kvalifikasjons- 
nivået neppe kan ha funnet sted. Men at det var endringer, 
er hevet over tvil.

Det geografiske lokaliseringsmønstret kan og si noe om 
viktige kvalifikasjoner i arbeidet. Tradisjonelt har stål- 
skipsbyggeindustrien vært lagt til større bysentra, der det 
har vært god tilgang på faglig kvalifisert arbeidskraft. 
Typisk i så måte er sammenklumpingen av den britiske skips- 
byggeindustrien langs utløpene av Tyne, Wear og Clyde.22 
Her lå det dusinvis av byggerier vegg i vegg. Motivet ved 
lokaliseringen av først og fremst de faglige kvalifikasjo
nene som fantes her. I Norge spilte, som vi har sett, re
parasjonsvirksomheten en større rolle, selv om de største 
byene hadde mer enn ett verft som kunne bygge nye skip. 
Etterkrigstidens norske nyetableringer innen bransjen brøt 
imidlertid dette mønstret. Tangen verft i Kragerø, Stord 
Verft og Aker Verdal på Verdalsøra er alle eksempler på 
etableringer utenom de større byene.

Stord Verft kan i denne sammenhengen fortjene en litt nær
mere oppmerksomhet siden verftet kom til å framstå som et 
flaggskip for norsk skipsbygging mot slutten av seksti
årene. Selve etableringen bryter med det mønstret vi har 
skissert ovenfor. Rett nok fantes det et lite skipsbyggeri 
der tidligere, hovedsakelig basert på kystflåten, men som 
storskipsbyggeri var verftet helt nytt. I siste halvdel av 
av femtiårene ble det bygget opp et verft som var i stand 
til å bygge de største tankskip i Norge.

Etableringen på Stord var et utslag av de problemer og 
muligheter som lå. i skipsbyggingsbransjen i femtiårene. Ut
gangspunktet var det meget gode og ekspanderende markedet 
for tankskip og de problemene Aker mek. Verksted i Oslo 
hadde med arbeidsmarkedet og med sin geografiske innestengt- 
het.23

Aker kjøpte seg derfor inn i det gamle verkstedet på Stord 
og snartet en voldsom utbygging. Målsettingen var å produ
sere de største tankskipene som det var behov for. Men det 
var bare skrogarbeidet som skulle utføres på Stord. Ut
rustningen skulle skje i Oslo. Motivet for valget av Stord 
var først og fremst mangelen på fagarbeidere i stålfagene 
i Oslo. Verkstedet disponerte et stort område ved Son der 
det tidligere var planlagt å bygge et verft (1917), men
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dette ville ikke løse arbeidsmarkedsproblemene nå. Poenget 
med valget av Stord var altså at der mente man å finne en 
arbeidskraft med tilstrekkelige sosiale kvalifikasjoner 
(stabilitet, pålitelighet), selv om de kanskje manglet de 
rent faglige kvalifikasjonene. Som vi ser er argumenta
sjonen fra de tidligere etableringene snudd på hodet. De 
faglige kvalifikasjonene kunne gies ved opplæring og var 
ikke lenger en nødvendig betingelse. Samtidig sier dette 
noe om hvorledes kvalifikasjonskravet hadde endret seg i 
stålsektoren. I utrustningen var det derimot nødvendig 
med mange fag og høye kvalifikasjoner. Skipene skulle 
derfor taues til Oslo for utrustning.

Nå var dette ikke noe nytt for Aker. Alt et par år tid
ligere var et lignende produksjonssamarbeid etablert med 
Tangen verft i Kragerø. Og vi finner damme argumentasjon 
igjen da Aker planla en større motorfabrikk i Førde (1966— 
1967).

På mange vis kan vi se denne utviklingen som en viderefør
ing av spesialiseringen som vi tidligere omtalte, til å 
omfatte deler av skipet (skrog, motor, utrustning). Et 
viktig tilleggstrekk fantes imidlertid også. Oppdelingen 
skjedde ikke innen en bedrift, men innen et konsern. I 
tillegg til de to stålprodusentene kom Kampen mek. verksted 
(oppkjøpt i 1956) som skulle huse støperidriften, Nyland 
Verksted (1957) som skulle drive reparasjon og reservegods- 
produksjon, og Trondheim mek. Verksted (1960), som skulle 
ta arbeid for kystflåten, samt reparasjoner.

Senere, i 1965, ble også Bergens mek. Verksteder kjøpt opp, 
først og fremst p.g.a. reservemotorproduksjonen. Men BmV 
ble aldri integrert i produksjonssamarbeidet på samme måte 
som de øvrige. Denne spesialiseringen og produksjonsdel
ingen gjorde det mulig å produsere et skip på flere verk
steder, slik at produksjonskapasiteten kunne utnyttes enda 
bedre. Men det var og en forutsetning at planleggingsar
beidet ble styrket ytterligere. På mange vis var dette spe- 
sialiseringstendensen drevet til det ytterste, der arbeids
delingen ikke lenger var bare en arbeidsdeling innen be
drift, men og mellom bedrifter.

For arbeidet på verkstedene betydde dette at de enkelte 
verksteder ble underlagt kontroll og ordre fra Staben i 
Oslo. Funksjonærarbeidet ble med andre ord også sterkere 
oppdelt, slik vi har sett at det var tendenser til for ar
beidet på gulvet. For klubbene gjordd det lokale forhand-
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linger vanskeligere, men fellestillitsmannsordningen 
gjorde at klubbene sto sterkere overfor Staben. Det var 
med andre ord snakk om en sentralisering av makt, både 
når det gjaldt klubbene og ledelsen, og vi må kunne fore
stille oss at geografiske konflikter godt kunne overskygge 
arbeidskjøper/arbeidsselger relasjonen.

Det mønstret som ble etablert med Akergruppen, var i en 
forstand spesielt norsk og et svar på den norske boset- 
ningsstrukturen og på arbeidsmarkedets krav. I utlandet 
valgte man som regel heller å bygge store, helt spesiali
serte verft, som Arendalsvarven. Dette verftet var etab- 
ldrt som en gedigen samlebåndsfabrikk med en produksjons
linje på flere kilometer. Hver tredje måned var denne be
driften i stand til å levere et supertankskip.

Men hovedregelen i utlandet var at det var de gamle bedrif
tene som ekspanderte infren egen ramme. At Storbritannia 
ikke var i stand til å ekspandere videre, ble ofte forklart 
ved at de for det første ikke var i stand til å utvikle 
sitt planleggingsapparat, og dernest ved at de ikke var i 
stand til å praktisere det.24

Under krisen i midten av syttiårene ble prisen for en sterk 
spesialisering klar. En lang rekke meget spesialiserte 
verft kunne ikke produsere annet enn det de var spesial
bygget for. Når markedet for dette produktet bortfalt, 
var de ikke fleksible nok til å omstille seg. De svenske 
verftene kan stå som typiske eksempler på dette.

Tendenser til mekanisering og automatisering kan spores i 
mye av etterkrigstiden. Men det var ikke lett å gjennom
føre når en ikke kunne lage store serier av en skipstype.
Av fag som i denne sammenheng ble borte, må først og fremst 
oppmerkerne trekkes fram. Deres oppgave besto bl.a. i å 
overføre tegningene til stålplater og profiler. Her kan 
vi se litt av de samme tendenser som er framkommet ved 
studier av dreierarbeidet. Først ble optisk merking in
trodusert i femtiårene, dvs. tegningene ble overført til 
lysbilder som så ble projisert på platene. Og tegnearbei- 
det (for lysbildene) var funksjonærarbeid* Dernest ble ut
skjæringen av platene overlatt til skjærebrennere som ble 
styrt optisk direkte etter tegninger. Som siste ledd 
(i 6Q-årene) kom den numeriske skjæringen der platene ble 
automatisk skåret ved hjelp av EDB-systerner.

Utviklingen av EDB-systemene kom også til å omfatte andre
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sider av verkstedarbeidet, som konstruksjon og planlegging. 
Men igjen støtte en på vanskene med produksjonens hetero
gene karakter som vanskeliggjorde (umuliggjorde) en total 
automatisering.

KONKLUSJON

Som en slags oppsummering av utviklingen fra mellomkrigs
tiden, er det verdt å peke på noen sentrale faktorer som 
må tillegges sterk vekt når det gjelder å fastlegge de 
betingelser arbeidet ble utført under. I et historisk 
perspektiv er markedssituasjonen helt sentral. I vårt til
felle ga den mulighet for en spesialisering som nærmest var 
en forutsetning for en teknologisk utvikling. Et slikt 
synspunkt kan ikke gjøres gjeldende for alle bransjer til 
alle tider, men må snarere oppfattes som spesielt for 
skipsbygging i denne perioden. Så lenge diversifisering 
var et alteirnativ som krisereaksjon, mener vi imidlertid 
at påstanden holder.

Vi har prøvd å skissere utviklingen som avhengig ikke bare 
av utviklingen innen bransjen, men og mellom bransjene.
På produktsiden har vi for eksempel påpekt hvordan veksten 
i skipsstørrelsen og utviklingen av nye skipstyper hang 
sammen med utviklingen av nye systemer for håndtering av 
last på land-siden. Og disse systemene må vi igjen sette 
i forbindelse med volumøkningen i verdenshandelen, eller 
om vi vil, med det allmenne akkumulasjonsmønstret slik det 
artet seg i etterkrigstidens høykonjunktur. Bare ved til
strekkelig store mengder av en vare'vil det være profita
belt å utvikle spesialiserte lastehåndteringssystemer, og 
spesialskip. Men denne utviklingen ga og opphav til para
dokser. Aker produserte nettopp skip basert på denne ut
viklingen. Men den samme utviklingen førte til at Gøteborg 
ble Skandinavias mest spesialiserte containerhavn. Dette 
innebærer at Oslo mistet mye av skipstrafikken fordi varene 
gikk med lastebil fra Gøteborg. Og dermed forsvant deler 
av det reparasjonsmarkedet både det gamle Aker og Nyland 
hadde betjent. Reparasjonsmarkedet opphørte å være en 
mulig nisje i krisetider og Aker mek. Verksted ble contai- 
nerlager isteden! Oslo mistet sin rolle som sentral havne
by, ikke fordi det ble behov for mindre varer, men fordi be
hovet ble for stort,for å sette det på spissen.

For norske verksteder har vi sett at et par faktorer var av 
særlig stor betydning. For det første arbeidsmarkedet og 
dernest den nære og tidligere meget svakt utnyttede for
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bindelsen til norske redere. Først da det ble vanskelig 
å bygge båter i utlandet, pga. stort etterspørselspress, 
begynte norske redere å bygge skip i Norge.

Denne utviklingen er helt sentral for å forstå den pro
dukt ivkraftutvikl ingen som foregikk, slik vi har antydet 
det gjennom mulighetene for en spesialisering. Med andre 
ord, det samfunnshistoriske nivået slår sterkt inn når vi 
vil forklare den teknologiske utviklingen og dermed også 
utviklingen av arbeidsprosessene.

Utviklingen av et fastlønnssystem og de endringer i ar
beidsprosessen det medførte, kan ikke forståes uten å 
trekke inn arbeidsmarkedet, produktmarkedet, fagbevegel
sens politikk og ideologi og bedriftens målsetting. I den 
labile situasjonen som da oppsto, ble og personnivået vik
tig. Sentrale personer som Martin Siem og Ragnar Kalheim, 
hadde store muligheter for å utvikle situasjonen slik de 
ønsket.

Men vi kan og prøve å si noe mer generelt om utviklingen 
av arbeidsprosessene. Harry Braverman har i en artikkel 
i dette nummeret av Vardøger påpekt hvordan arbeid under 
kapitalismen tendensielt degraderes, eller om vi vil, blir 
mer innholdsløst. Sentralt i denne, sammenhengen er hans 
understreking av at dette er en tendens. Å tolke et slikt 
utsagn er selvsagt vrient, men det blir litt klarere når 
han snakker om at denne tendensen ikke egentlig er avhengig 
av teknologien. Tvert imot, sier han, så har moderne tek
nologi en tendens til å motvirke og forene produksjonspro
sesser som den gamle teknologien hadde splittet opp. Uten 
nærmere å diskutere hans påstander om slike tendenser kan 
det være verdt å forsøke å forlenge hans argumentasjon og 
å prøve å se utviklingen på Aker i lys av dette.

Braverman opererer altså med en fundamental degraderings- 
tendens, basert på hvordan kapitalismen utvikler seg. Sam
tidig innfører han en motvirkende tendens gjennom teknolo
giens utvikling. Men også for den nye teknologien slår 
dekvalifikasjonstendensen igjennom når teknologien blir en 
del av den samfunnsmessige produksjonen. Uten at Braverman 
selv har drøftet dette mer inngående, vil vi prøve å for
lenge hans synsmåter et lite stykke. Vi vil da foreslå å 
snakke om en relativ dekvalifisering innen rammen av en 
konstant teknologi. Dvs. degraderingen slår ut over tid 
så lenge bedriften produserer med samme teknologi. Ved 
innføringen av ny teknologi, er situasjonen helt uhe-
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stemt, men med muligheter for å heve kvalifikasjonsnivået. 
Problemet her er at teknologien sjelden er konstant, i 
hvert fall over lengre tidsperioder. Vi trenger med andre 
ord begreper som skiller mellom gjennomgripende endringer 
i teknologien og mer gradvise og evolusjonære endringer.
Fra teknologihistorien kjenner vi en rad eksempler på 
diskusjonen omkring vektleggingen på "store sprang" og 
"små skritt". De store skritt kalles basisinnovasjoner, 
Schumpeterianske endringer, osv., mens de små knyttes til 
forbedringer og perfeksjonering. Olav Fagerlid brukte 
begrepene innovasjon og mekanisering om dette i Sin ar
tikkel i Vardøger nr 12. I Bravermans tradisjon vil det 
være rimelig å knytte den tendensielle degraderingen til 
utviklingen av arbeidsprosessen under en slik basisinno- 
vasjon, eller etter et stort sprang. Småskrittutviklingen 
vil derfor være underlagt dekvalifikasjonstendensen.

En slik hypotese inneholder imidlertid lite om markeds- og 
akkumulasjonsutviklingen. Innen skipsbygging har vi jo 
nettopp sett hvordan dette er viktig for skift fra repara
sjon til nybygging og vise versa (f.eks. til contracting). 
Slike skift får vi ikke med i en såpass enkel modell som 
vi nå har skissert.

Innen skipsbyggingen har vi sett hvordan seksjonsbyggingen 
sammen med sveisingen utgjorde et "stort sprang" i bygge- 
teknologien, og vi har og sett hvorledes særlig koordiner
ingsarbeidet økte, men og kontrollvirksomheten. Arbeids
delingen ble drevet lenger, både den innen verkstedet og 
mellom verkstedene.

Arbeidsmessig har vi framholdt at det mer var rammene rundt 
arbeidet som endret seg snarere enn selve innholdet. Fag
arbeidet forble fagarbeid, men rammen rundt det ble snev- 
ret inn. Planleggingen og tilrettelegging ble skjøvet opp
over i bedriftshierarkiet, men ikke på en slik måte at ar
beidet på gulvet ble fullstendig tømt for slike momenter. 
Forklaringen på dette har vi gitt med henvisning til pro
duksjonens særegne natur. Serieproduksjon qg standardiser
ing var et mål som vanskelig kunne nåes ved bygging av 
skip, selv innen rammen av flere samarbeidende verft. 
Bravermans synspunkter gir utvilsomt viktig innsikt og 
nyttige ideer til problemformuleringer og forklaringer av 
arbeidsprosessens utvikling over* tid. Men som vi har sett, 
består utviklingen av en lang rekke særtrekk som det 
ikke uten videre er enkelt å innordne under Bravermans 
perspektiv. I vårt tilfelle skulle det være relativt åpen
bart at arbeidsprosessens utvikling ikke lar seg forstå
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bare ut fra lokale forhold, men at vi og er nødt til å 
trekke inn det samfunnshistoriske og det teknologiske 
nivået dersom vi skal ha håp om å forstå endringsproses
sene på en tilfredsstillende måte.

NOTER

1) Mesteparten av de tanker som er framsatt her baserer 
seg på et kommende arbeid om skipsbyggeindustrien og 
teknologiske endringer, med særlig vekt på Akergrup- 
pen i etterkrigstiden.

#2) Se f .eks. OECD: The Situation in the Shipbuilding In
dustry 3 Paris 1965.

3) Samme sted.
4) Med heterogen manufaktur så tenker jeg her på at pro

duksjonen hadde følgende kjennetegn: Mange arbeidere 
på samme sted, arbeidet var delt, men slik at yrkene 
fortsatt utgjorde en helhet, samtidig som arbeidet fore
gikk innen rammen av en kapitalistisk produksjonsmåte 
(etter K. Kjeldstadli: Jern- og metallindustrien 1890- 
1940: Tekniske endringer og arbeids sosiologiske virk- 
ningery stensil 1981.)

5) Se Sidney Pollard og P. Robertson: The British Ship
building Industry 1870-1914y Cambr., Mass., 1979,
s. 249.

6) Lloyds Register of Shippingy Statistical Tables 1957, 
tab. 12 og 1972 tab. 18.

7) Samme sted og NOS, Produksjonsstatistikky ulike år.
8) The Situation in ... op.cit. p. 124-125.
9) Med "contracting** så menes vanligvis ulike typer in

stallasjons- og montasjearbeid på sokkelen. Dette til 
forskjell fra fabrikasjonen av plattformer og moduler 
og fra reparasjon, vedlikehold og forsyningstjeneste.

10) Se f.eks. S.A. Broadridge: technological Progress and 
State Support in the Japanese Shipbuilding Industry1*, 
Journal of development Studies. Vol. 1 nr 2 pp. 142-176 
London 1975, NOS, Produksjons statistikky ulike år.

12) Se f.eks. Lars Herlitz^: "Svensk Varvindustri och norsk 
sjøfart*1, i Olje, verft og reder> H.W. Andersen et al. 
(red.), Trondheim 1980.

13) Th. R. Aamundsen: Reisningen av den riorske skipsbyg- 
ningsindustriy Oslo 1941.

14) Se f.eks. G.W. Steen: Yrkeslære for skipsbyggerey Oslo 
1941.

15) Se ulike art. i Development Problems in Historical 
Perspective. Scottish and Scandinavian Shipbuilding 
Seminar^ Glasgow 1980, ed. Jan Kuuse og A. Slaven.
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16) Se H.W. Andersen: Fra klink til sveis, Trondheim 1981, 
foreløpig utrykt.

17) En utmerket kilde her er årbøkene: Maritime Transport 
utgitt av OECD fra 1954 av.

18) Jeg bygger her på artikkelen: ffKapitalisme med mennes
kelig ansikt? Fra akkord til fast lønn ved A.m.V. i 
1957M, H.W. Andersen, Tidsskrift for arbeiderbevegel
sens historie, nr 2, Q$lo 1981.

19) NOS, Produksjonsstatistikk, senere Industristatistikk.
20) SBLs kvartalsvise oppgaver over sysselsatte arbeidere 

fordelt på faggrupper og medlemsbedrifter.
21) Samme sted.
22) Se Pollard, op.cit.
23) Det følgende er basert på arkivstudier ved bedriften.
24) Se f.eks. Shipbuilding Inquiry Comittee, London 1966 

(Geddesreporten) og Productivity in Shipbuilding, Lon
don 1962 (Patton-rapporten).

25) Se H.W. Andersen: Frø datastyrt verktøy til datastyrt 
bedrift. Innføringen av EDB ved Akers mek. Verksted 
1956 til 1966, stensil, Trondheim 1980.
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