
 

 

Perspektivers kildepakke 

Ki ldeoppgave  
 

Om amerikanske arbeidsforhold 
Mens fagforeningene og arbeiderpartiene ble sterke i Vest-Europa, ble de aldri sterke i USA. 

 
FRA ASCHEHOUGS VERDENSHISTORIE, BIND 13, S. 107-109 

«(…) Under Wilsons tid som president fram til 1921 skjedde det store forandringer i arbeidslivet. Som 

de europeiske fikk de amerikanske fagforeningene økende tilslutning i krigens kjølvann og nådde i 

1920 opp i et medlemstall på over fire millioner. Det var nesten tre ganger så mange som før krigen. 

Høsten 1919 og 1920 opplevde USA nesten 3000 store streiker. Mest oppsikt vakte det at politiet i 

Boston la ned arbeidet. Viktigst var imidlertid en storkonflikt i stålindustrien, som omfattet 400 000 

mann, og som fagforeningene tapte. Resultatet ble at fagforeningene måtte oppgi å organisere 

arbeiderne på de største bedriftene, og i de neste årene falt medlemstallet. Vanligvis inngikk 

arbeidsgiverne individuelle kontrakter med de ansatte, og slik at disse enten forpliktet seg til ikke å 

melde seg inn i en fagforening eller til å stå i bedriftens egen organisasjon. Bedriftsforeningen tok seg 

av velferdsanliggender som for eksempel kantiner og hjelp under sykdom, men blandet seg ikke opp 

i lønn og arbeidsforhold. Først i løpet av 1930-årene fikk fagforeningene med støtte av president 

Roosevelt en anerkjent stilling i lønnsforhandlinger og dermed ny vekst. 

Enda mindre betydning hadde arbeiderbevegelsen på det politiske plan. Det ble stiftet både 

sosialistiske og kommunistiske partier, men kandidatene deres oppnådde sjelden mer enn et par 

prosent av stemmene. Fagforeningene foretrakk å oppnå politisk innflytelse ved å tilby sin støtte til de 

store, tradisjonelle partiene – republikanerne og etter hvert særlig demokratene. 

Slik ble det bevart et borgerlig topartisystem i USA. Det lignet det som hadde preget Europa mot 

slutten av 1800-tallet. Amerikanerne lærte også den nye européiske strømningen – fascismen – å 

kjenne, men heller ikke den fikk noe gjennombrudd. Tendensen var at alle europeiske «ismer» ble 

betraktet som uamerikanske. 

SAMLEBÅNDSPRODUKSJON 

De republikanske valgseirene på 1920-tallet viser at også befolkningen delte regjeringenes 

velvilje overfor industrien. Det hang sammen med industriens usedvanlige prestasjoner som 

innebar store løfter for fremtiden. Særlig viktig var den rasjonaliserte fremstillingen av nye 

produkter som både gav industrien store fortjenester og forbrukerne billige varer. 

Ett eksempel er den første produksjonen av seriefremstilte biler – Henry Fords T-modell. I 

1914 ble samlebåndsteknikken innført på Ford-fabrikkene. Ved den anledning ble 

bilfabrikkarbeidernes lønninger hevet fra 2,40 dollar for en ni timer lang arbeidsdag til 5 dollar for 

åtte timer, og likevel falt prisene på en T-Ford i de følgende årene fra ca. 1000 til 300 dollar. 

Prisfallet stimulerte salget, slik at antallet biler i USA i tiåret 1919–1929 økte fra 6 til 26 millioner. 

Rasjonaliseringen førte derfor ikke til arbeidsløshet, men tvert imot til en økning av 

sysselsettingen i bilindustrien. I 1929 nådde den opp i én million mann. Det var derfor ikke 

underlig at Henry Ford klarte å holde fagforeningene ute av sine bedrifter. 

Tilsvarende metoder ble tatt i bruk når det gjaldt nye varer som radioer, støvsugere og andre 

elektriske artikler. Herfra bredte de seg også til de mer tradisjonelle industriene. Det innebar at 

en rekke luksusvarer etter hvert kom innenfor rekkevidden av den jevne forbruker. Samtidig fikk 

de bedriftene som rasjonaliserte først, enorme fortjenester, da de en tid kunne selge til priser 

som ble bestemt av omkostningene for den mindre rasjonelle produksjonen. Dette var en årsak 



 

 

til at investeringer i nye produksjonsanlegg kom til å spille en så stor rolle i amerikansk økonomi i 

1920-årene, og det skapte også de store børsspekulasjonene i høykonjunkturens siste fase.» 

Oppgaver 

1 Hvorfor økte Henry Ford lønningene for sine arbeidere? 

2 Drøft hvorfor fagforeningene ikke har blitt like sterke i USA som i Vest-Europa. 

3 Drøft hvorfor USA helt opp til i dag har bevart et borgerlig topartisystem. 

4 Drøft fordeler og ulemper ved et topartisystem sammenliknet med et flerpartisystem. 

 


