OM

LØNNSSYSTEMENE

VEN MATEN ARBEIVEREN BETALES FOR SITT
ARBEIV HAR VARIERT GJENNOM HISTORIEN.
FORTSATT BRUKES ULIKE LØNNSPRINSIPPER
AVHENGIG AV UTSIKTENE TIL PROFITT,
PROVUKSJONSMATE OG ARBEIVERNES PLASSERING I PROVUKSJONEN.
FASTLØNNSSYSTEMER SOM TIMEBETALING,
VAGLØNN ELLER MANEVSLØNN HAR VARIERT
MEV ULIKE AKKORVLØNNSSYSTEMER VER ARBEIVERNE HAR FÅTT BETALT MER VIREKTE
ETTER PROVUSERT MENGVE (PR STYKK, PR
TONN f L).HVORVAN ARBEIVSLØNNEN OG
LØNNSMETOVENE ER FORANKRET I VEN PO~
LITISKEIØKONOMISKE TEORI HAR MARX
BESKREVET MEV KONKRETE EKSEMPLER.
HER GJENGIS FØRST UTVRAG FRA KAPITALEN. SÅ BESKRIVES UTVIKLINGEN AV
LØNNSSYSTEMENE I NORGE MEV AKfQELLE
EKSEMPLER. ENVELIG VURVERES HVILKE
VIRKNINGER VE ULIK[ LØNNSMETOVENE
HAR FOR ARBEIVERNES HELSE.
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KARL MARX:

Arbeidslønn og
lønnsmetoder

OMVANNELSE AV ARBEIVSKRAFTENS VERVI ELLER PRIS TIL ARBEIVSLØNN
I det borgerlige samfunn fremtrer arbeidslønnen ·for den
umiddelbare iakttagelse som arbeidets pris, en bestemt sum
penger som betales for en bestemt mengde arbeid. Man snakker om arbeidets verdi, og denne verdi uttrykt i penger
kalles arbeidets nødvendige eller naturlige pris. Man snakker på den annen side om markedsprisene på arbeidet som
svinger over eller under den naturlige pris.
Men hva er en vares verdi? Et objektivt uttrykk for det
samfunnsmessige arbeid som er anvendt under d.e ns produksjon. Og hvordan måles verdiens størrelse? Ved den mengde
arbeid som varen inneholder. Hvordan sk4l vi f.eks. måle
verdien av en 12 timers arbeidsdag? Ved de 12 arbeidstimer som en arbeidsdag på 12 timer inneholder. Men dette er
en absurd og innholdsløs definisjon.
For å kunne selges som vare på markedet måtte arbeidet
ihvertfall finnes før det ble solgt. Men var arbeideren
istand til å gi sitt arbeide en selvstendig form, så ville han selge varer og ikke arbeide.
Bortsett fra disse selvmotsigelser ville et direkte bytte
av penger, dvs. materialisert arbeide, med levende arbeide,
enten oppheve den verdilov som først kan utvikle seg fritt
på grunnlag av den kapitalistiske produksjonsmåte, eller
også denne kapitalistiske produkSjqnsmåte selv, hvis grunnlag fremfor alt er lønnsarbeidet.
La oss anta at en arbeidsdag på 12 timer frembringer en
pengeverdi på 6 shilling. Enten byttes like verdier, og
da får arbeideren 6 shilling for sitt 12 timers arbeide.
Prisen på hans arbeide vil da være lik prisen på hans produkt. I så fall frembringer han ihgen merverdi for arbeidskjøperen, de 6 shilling forvandler seg ikke til kapital, grunnlaget for den kapitalistiske produksjonsmåte
forsvinner. Men det er nettopp den kapitalistiske produksjonsmåte som er forutsetningen for at han selger sitt
arbeide, at det er lønnsarbeide. Eller også får arbeide-
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ren mindre enn 6 shilling for sitt 12 timers arbeide, dvs.
han får mindre enn 12 timers arbeide i bytte for de 12 timer han yter, 12 timers arbeide byttes med 10 eller 6 timers arbeide. Denne likestilling av ulike størrelser opphever ikke bare verdiloven, en slik meningsløs selvmotsigelse kan i det hele tatt ikke fremstilles i form av en
lov.
Det hjelper ikke at man forsøker å forklare dette bytte
av en større mengde arbeide med en mindre ved å si at for-·
men er forskjellig i de to tilfelle, at arbeidet i det
ene tilfelle er materialisert, i det annet tilfelle levende. Forklaringen ville være så meget mere absurd, som en
vares verdi ikke avhenger av den mengde arbeide som virkelig er nedlagt i den, men av den mengde levende arbeide
som er nødvendig for å fremstille en tilsvarende vare. En
vare er verdt 6 arbeidstimer. Gjør nye oppfinnelser det
mulig å produsere den med 3 timers arbeide, så synker verdien av de varer som allerede er produsert til halvdelen.
Varens verdi svarer nå til 3 timers nødvendia samfunnsarbeide istedenfor som tidligere til 6 timer. 6et er altså
det arbeide som er nødvendig for å fremstille varer av
samme art, og ikke det arbeide som er nedlagt i den enkelte vare som bestemmer dens verdistørrelse.
I virkeligheten er det arbeideren som pengeeieren møter
på varemarkedet og ikke arbeidet. Det er arbeidskraften
arbeideren selger. Såsnart arbeidet virkelig begynner,
tilhører arbeidskraften ikke lenger ham selv, og han kan
derfor ikke mere selge den. Arbeidet er verdienes innhold
og mål, men selv har det ingen verdi.
Uttrykket "arbeidets verdi" oppløser ikke bare verdibegrepet, men fordreier det til sin direkte motsetning. Det er
et imaginært uttrykk, ganske som jordens verdi. Disse imaginære uttrykk utspringer dog av produksjonsforholdene
selv. Det er betegnelser for ytre former som skyldes vesentlige underliggende forhold. At den umiddelbare iaktagelse ofte gir et fordreid bilde av virkeligheten er temlig velkjent i alle vitenskaper unntagen i sosialøkonomien
La oss først undersøke hvilke former arbeidskraftens verdi
og pris antar etter å være omdannet til arbeidslønn.
Vi vet at arbeidskraftens dagsverdi må beregnes på grunnlag av at arbeideren har en bestemt levetid, og av at arbeidsdagen er av en bestemt lengde. La oss anta at den sedvanlige arbeidsdag er på 12 timer og at arbeidskraftens
dagsverdi er 3 shilling, som igjen er pengeuttrykket for
en verdi som svarer til 6 arbeidstimer. Får arbeideren 3
shilling, så får han verdien av sin arbeidskraft for en
arbeidsdag på 12 timer. Sier man nå at arbeidskraftens
dagsverdi er verdien av en dags arbeide, så blir resultatet: 12 timers arbeid er verdt 3 shilling. Arbeidskraftens verdi bestemmer altså arbeidets verdi eller - uttrykt
i penger - arbeidets nødvendige pris. Avviker på den annen
side arbeidskraftens pris fra dens verdi, så avviker også
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arbeidets pris fra dets såkalte verdi.
Da arbeidets verdi bare er et irrasjonelt uttrykk for arbeidskraftens verdi, sier det seg selv at arbeidets verdi
alltid må være mindre enn dets verdiprodukt, for kapitalisten lar alltid arbeidskraften virke lenger enn det ville være nødvendig for å reprodusere dens egen verdi. I eksemplet ovenfor er verdien av den arbeidskraft som virker
i 12 timer lik 3 shilling, en verdi som frembringes i løpet av 6 timers arbeid. Verdiproduktet er derimot 6 shilling, fordi arbeidskraften er i virksomhet 12 timer, og
fordi verdiproduktet ikke avhenger av arbeidskraftens
egen verdi, men av den tidslengde hvori den virker. Man
kommer altså til det ved første øyekast absurde resultat
at arbeide som frembringer en verdi på 6 shilling, selv
er verdt 3 shilling.
Det viser seg videre at den verdi på 3 shilling som den
betalte del av arbeidsdagen frembringer og som svarer til
6 timers arbeide, fremtrer som verdien av eller prisen på
hele den 12 timers arbeidsdag som ved siden av de 6 betalte arbeidstimer dessuten inneholder 6 ubetalte arbeidstimer. Arbeidslønnens form utsletter altså ethvert spor
av arbeidsdagens oppdeling i nødvendig arbeid og merarbeide, i betalt arbeide og ubetalt arbeide. Alt arbeide fremtrer som betalt arbeide. Ved hoveriarbeide er den livegnes
arbeide for seg selv adskilt på en håndgripelig, erkjennbar måte fra hans tvangsarbeide for godseieren. Ved slavearbeide synes selv den del av arbeidsdagen da slaven bare
erstatter verdien av sine egne livsmidler og altså i virkeligheten arbeider for seg selv, å være arbeide for hans
herre. Alt hans arbeide synes å være ubetalt arbeide. Ved
lønnsarbeide synes endog merarbeidet eller det ubetalte
arbeide å være betalt. I det ene tilfelle skjuler eiendomsforholdene at slaven arbeider for seg selv, i det annet tilfelle skjuler pengeforholdet at lønnsarbeideren
arbeider uten vederlag.

TIMELØNN
selv antar igjen en mangfoldighet av former,
hvilket imidlertid ikke fremgår av de sosialøkonomiske
lærebøker som i sin primitive interesse for stoffet unnlater enhver behandling av formforskjelligheter. En fremstilling av disse former hører imidlertid hjemme i læren
om lønnsarbeidet, altså ikke i dette verk. Allikevel vil
vi her ganske kort undersøke de to fremherskende former
for arbeidslønn.
Man vil huske at arbeidskraften alltid selges for bestemte tidsrom. Den form som arbeidskraftens dagsverdi, ukeverdi osv. umiddelbart antar, er som følge derav lønn for
bestemte tidsavsnitt, altså daglønn, ukelønn osv.
A~beidslønnen

Den pengesum 1) som arbeideren får for sitt dagsarbeide,
ukearbeide osv. er hans nominelle arbeidslønn beregnet på
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grunnlag av arbeidskraftens verdi. Det er imidlertid klart
at alt etter arbeidsdagens lengde, altså etter den mengde
arbeide han daglig yter, kan den samme daglønn, ukelønn
osv. svare til meget forskjellige priser for arbeidet, eller til meget forskjellige pengesummer for den samme
mengde arbeide. Ved timelønn må man derfor skjelne mellom arbeidslønnens totalbeløp, dvs. daglønnen, ukelønnen
osv. og arbeidets pris. Hvordan skal man nå finne denne
pris, dvs. en gitt arbeidsmengdes pengeverdi? Arbeidets
gjennomsnittelige pris finnes ved å dividere arbeidskraftens gjennomsnittelige dagsverdi med den gjennomsnittlige
arbeidsdags timetall. Er f.eks. arbeidskraftens dagsverdi
3 shilling, 6 arbeidstimers verdiprodukt, og arbeidsdagen
12 timer, så er en arbeidstimes pris 3 shilling/12 = 3
pence. Arbeidstimens gjennomsnittlige pris tjener som mål
for arbeidets pris.
Blir timelønnen bestemt på en slik måte at kapitalisten
ikke forplikter seg til å betale en bestemt daglønn eller
ukelønn, men bare å betale for de arbeidstimer han finner
fordelaktig å benytte arbeideren, så kan han la arbeidet
vare kortere tid enn opprinnelig var forutsatt, da timelønnen eller måleenheten for arbeidets pris ble fastsatt.
Da denne måleenhet er bestemt ved forholdet
Arbeidskraftens dagsverdi
arbeidsdagens timetall
taper den naturligvis enhver mening når arbeidsdagen ikke
inneholder et bestemt antall arbeidstimer. Sammenhengen
mellom det betalte og det ubetalte arbeide forsvinner. Kapitalisten kan nå tilvenne seg en _bestemt mengde merarbeide fra arbeideren uten å la ham selv beholde den arbeidstid som er nødvendig for hans eget underhold. Arbeidet taper enhver regelmessighet, og kapitalisten kan ganske vilkårlig og etter sin øyeblikkelige interesse la det forferdeligste overarbeide veksle med relativ eller fullstendig
arbeidsløshet. Han kan forlenge arbeidsdagen langt utover
den sedvanlige varighet uten å gi arbeideren noen erstatning, under påskudd av å betale arbeidets "normale pris".
Derfor utbrøt det i 1860 en velbegrunnet bevegelse blant
bygningsarbeiderne i London for å forhindre kapitalistene
fra å innføre timelønn av denne art. Loven om normalarbeidsdagen gjorde en ende på dette uvesen, men var naturligvis uten betydning for den arbeidsløshet som skyldes
maskineriets inntrengen, anvendelse av mindre kvalifisert
arbeidskraft og partielle eller alminnelige kriser.

STYKKLØNN ELLER AKKORDLØNN
Akkordlønn er ikke annet enn timelønn i ny skikkelse, ganske som timelønnen avledet av arbeidskraftens verdi eller
pris.
Ved første Øyekast ser det ut som om akkordlønnen er en
betaling for den bruksverdi arbeideren har fremstilt, for
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det arbeide som allerede er nedlagt i produktet, og ikke
en betaling for arbeidskraften, for levende arbeide. Det
ser ut som om prisen for dette arbeide ikke som ved timelønnen er bestemt ved brøken
arbeidskraftens dagsverdi
arbeidsdagens tim~tall
men derimot av produsentenes yteevne.
Allerede den kjennsgjerning at begge former for arbeidslønn anvendes ved siden av hverandre i de samme industrigrener burde være egnet til å svekke tilliten til at den
umiddelbare iaktagelse svarer til virkeligheten.
Det er i og for seg innlysende at arbeidslønnens vesen ikke påvirkes av at lønnen beregnes på forskjellig grunnlag,
selv om den ene beregningsmåte kan være gunstigere for den
kapitalistiske produksjons utvikling enn den annen.
La oss nærmere undersøke stykklønnens karakteristiske eiendommeligheter. Arbeidets kvalitet kontrolleres her ved arbeidets egne resultater, som må være av gjennomsnittlig
kvalitet hvis lønnen skal betales fullt ut. Akkordsystemet
gir derfor rikelig foranledning til lønnstrykk .og annet kapitalistisk snyteri.
StykklØnnen gir kapitalisten en ganske bestemt målestokk
for arbeidets intensitet. Bare den arbeidstid som frembringer en på forhånd bestemt og erfaringsmessig fastsatt mengde varer beregnes og betales som samfunnsmessig nødvendig
arbeidstid. I de større skredderier i London kalles derfor
et bestemt stykke arbeide, f.eks. en vest, for "en time",
"en halvtime" osv., idet en time er verdt 6 pence. På denne måten blir det fastslått hvor stort produkt en arbeidstime gjennomsnittlig skal gi. Ved nye moter, reparasjonsarbeider osv. oppstår det strid mellom arbeidskjøperne og
arbeiderne med hensyn til hvorvidt et bestemt stykke arbeide er lik en time osv. inntil erfaringen avgjør spørsmålet.
Et tilsvarende forhold hersker i Londons mØbelsnekkerier
og lignende bedrifter. Har arbeideren ikke den gjennomsnittlige yteevne, så han derfor ikke kan utføre et bestemt minimumsdagsverk, så blir han avskjediget. 2)
Arbeidets kvalitet og intensitet kontrolleres her ved hjelp
av den form hvori arbeidslønnen selv utbetales, og oppsyn
med arbeidet blir derfor for en stor del overflødig.
Når stykklønnen engang er fastsatt, er det naturligvis i
arbeidernes egen interesse å anspenne sin arbeidskraft så
langt som mulig, hvilket gjør det lettere for kapitalisten
å Øke arbeidets normale intensitet. 3) Det er også i arbeiderens personlige interesse å forlenge arbeidsdagen, da
hans daglønn og ukelønn derved stiger. 4) Derpå melder den
samme reaksjonen seg som vi allerede har skildret for timelønnens vedkommende, helt bortsett fra at ar0eidets pris
i virkeligheten faller når arbeidsdagen forlenges selv om
stykklønnen forblir uforandret.

57

Ved timelønn betales i alminnelighet samme arbeidslønn
for samme slags arbeide, ved akkord derimot måles visstnok
arbeidstidens pris ved en bestemt mengde produkter, men
da den ene arbeider fremstiller færre produkter i løpet
av et bestemt tidsrom enn gjennomsnittet, den annen en
gjennomsnittlig mengde, den tredje mer enn gjennomsnittet,
varierer arbeidslønnen med de forskjellige arbeideres yteevne. Det blir altså stor forskjell mellom de enkelte arbeideres virkelige inntekter alt etter dyktighet, energi,
kraft og utholdenhet. Dette endrer naturligvis intet i det
herskende forhold mellom kapital og lønnsarbeide. For det
første utlignes de individuelle forskjelligheter for verkstedet som helhet, slik at det i løpet av en bestemt arbeidstid alltid fremstilles en gjennomsnittlig mengde produkter, mens den totallønn som betales, alltid vil svare
omtrent til gjennomsnittslønnen i den industrigren det
dreier seg om. For det annet blir forholdet mellom arbeidslønn og merverdi uforandret, da den enkelte arbeiders individuelle lønn svarer til den mengde merverdi som han individuelt leverer. Men det større spillerom som stykklønnen gir den enkelte arbeider, har på den ene side en tendens til å utvikle hans individualitet, og dermed -0gså
hans frihetsfølelse, selvstendighet og selvkontroll, på
den annen side utvikles også den innbyrdes konkurranse
mellom arbeiderne. Stykklønnen har derfor en tendens til
å heve enkelte dyktige arbeideres lønn over gjennomsnittet,
samtidig som den senker den gjennomsnittlige lønn. Men når
en bestemt stykklønn har festnet seg gjennom lang tids
sedvane, og der et forbundet med særlige vanskeligheter å
senke den, hender det også at arbeidskjøperen ved maktspråk forandrer stykklønnen til timelønn.
Av den fremstilling som hittil er gitt, fremgår det at
stykklønnen er den form for arDeidslønn som svarer best
til den kapitalistiske produksjonsmåte. Uaktet den på ingen måte er ny - den omtales offisielt ved siden av timelønnen blandt annet i de franske og engelske arbeiderlover i det 14. århundre - får den dog først større betydning under den egentlige manufakturperiode. I storindustriens "Sturm- und Drang"-periode, særlig fra 1797 til
1815, brukes stykklønnen som et middel til å forlenge arbeidsdagen og nedsette arbeidslønnen.
I de verksteder som underlegges fabrikkloven, blir akkordlønn den alminnelige regel, fordi kapitalisten ikke kan
utvide arbeidsdagen på annen måte enn ved å øke arbeidets
intensitet. 5)
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