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Sammendrag 

Temaet for dette studiet er Norges ratifisering av Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonens (ILO) 

konvensjon nr.100 om lik lønn for kvinner og menn i 1959. 

Ved å se på hvordan ILO forholdt seg til likelønnsspørsmålet og kvinners rettigheter i arbeidslivet 

siden organisasjonens grunnleggelse i 1919 til konvensjonen ble vedtatt i 1951 vil studiet vise 

hvordan etableringen likelønnskonvensjonen gikk til. Oppgaven ser også på hvordan 

likelønnsspørsmålet ble aktualisert i Norge etter andre verdenkrig og spør blant annet hvorfor og 

hvordan Norge endte opp med å ratifisere konvensjonen i 1959, og hvilke konsekvenser 

ratifiseringen fikk for det videre arbeidet med likelønn i Norge på 1960-tallet. Studiet argumenterer 

blant annet for at måten likelønnsspørsmålet ble adressert på i Norge etter andre verdenskrig var 

tvetydig og at dette fikk konsekvenser for hvordan likelønnspørsmålet ble søkt løst. Blant annet fikk 

det følger for Likelønnsrådet, som ble opprettet i 1959, som et statlig svar på 

likelønnskonvensjonens krav. Oppgaven ser nærmere på rådets mandat og arbeid med 

likelønnsspørsmålet frem til 1970, og argumenterer for at det bidro til å gjøre likelønn til noe som 

ble kvinners eget ansvar å gjennomføre. Avslutningsvis spør studiet i hvilken grad ILO kan sies å 

ha vært en normentrepenør for Norge i likelønnsspørsmålet. 
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Kapittel 1: Presentasjon av tema 

 

Arbeidet for lik lønn mellom menn og kvinner har pågått i større eller mindre grad siden midten av 

1800-tallet. Skal vi tro rapporten fra Verdens Økonomiske Forum fra 2014 er det idag ikke ett 

eneste land i verden hvor kvinner og menn tjener det samme. I følge den samme rapporten vil det ta 

bortimot 80 år før man har oppnådd likelønn i verden.1 Det er derfor nærliggende å konkludere med 

at likelønnsarbeidet ikke er over. Denne oppgaven skal se nærmere på likelønnsspørsmålets historie, 

både hvordan det har fortonet seg internasjonalt, men hovedsaklig i Norge. Nærmere bestemt vil 

oppgaven se nærmere på etableringen av Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonens2 konvensjon 

nr.100 om lik lønn for kvinner og menn i 1950 og Norges ratifiseringen av denne i 1959. 

 

ILO er FNs internasjonale arbeidsorganisasjon og ble opprettet i 1919, av Folkeforbundet som en 

del av Versaillesavtalen. Organisasjonen er tredelt og har siden opprettelsen samlet representanter 

fra arbeider- og arbeidsgiverorganisasjoner samt statlige representanter for å diskutere problemer og 

utfordringer i arbeidslivet og sammen komme frem til felles løsninger og standarder som skal gjelde 

på tvers av landegrenser. Etter første verdenskrig var det en utbredt oppfattning at hvis man skulle 

opprettholde fred i verden, måtte den baseres på sosial likhet. Samtidig ble de ofte brutale 

arbeidsforholdene i industrien tydeliggjort i større grad. ILO ble derfor grunnlagt for å sette 

internasjonale standarer på b.la. minstelønn, arbeidstid og kjønnsdiskriminering.3 

 

I ILO var likelønnsspørsmålet aktuelt helt siden organisasjonen så dagens lys i 1919.4 Men det var 

først etter andre verdenskrig at temaet ble diskutert for alvor innad i ILO, som igjen ledet frem til at 

man i 1950 vedtok konvensjon nr. 100 om likelønn, med et relativt lunkent flertall. Motstanderne av 

likelønn rettferdiggjorde menns høye lønninger med forsørgeransvar, da det stort sett var ugifte 

kvinner som var i arbeid og de ikke trengte like mye til livets opphold som en som forsørget en 

familie. Det var også en redsel for at lik lønn for kvinner og menn ville være med å holde 

lønnsnivået nede siden det ville bli for kostbart for bedriften å heve kvinners lønninger. Det er 

derfor viktig å merke seg er at konvensjonen fastslo at det skulle være «lik lønn for arbeid av lik 

verdi» og det var på dette punktet mange var uenig. En ting var at kvinner og menn skulle få lik 

lønn for å utføre de samme oppgavene, men «arbeid av lik verdi» gikk ifølge ILO på tvers av både 

                                                 
1 The Global Gender Gap Report 2014. 
2  The International Labour Organization, heretter omtalt som ILO. 
3  Ilo.org, «Origins and history». 
4 «Innstilling fra Likelønnskomiteén», s.75. 
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yrkesstillinger og bransjer. Alt fra begynnelsen reiste det seg utfordringer siden konvensjonen ikke 

definerte hva den forstod som arbeid av lik verdi. I arbeid med konvensjonen ble en klarlegging av 

dette grunnleggende begrepet adressert. Et forslag var å definere arbeid av lik verdi til å gjelde blant 

annet mengden, kvaliteten, og utbytte av arbeidet. Men denne endringen ble aldri vedtatt.5  

 

ILO konvensjon nr. 100 la spesielt vekt på arbeidsvurdering som middel til å oppnå likelønn og som 

grunnlag for lønnsfastsettelse. Arbeidsvurdering var en teknikk som skulle anvendes for å fastsette 

timelønnsatsene for de ulike jobbene innad i en bedrift så rettferdig som mulig opp mot hverandre. 

Jobber skulle bli analysert for å finne ut hvilke kvalifikasjonskrav som måtte stilles til den som 

utførte oppgaven. Et viktig poeng her var at timelønnsatsen skulle knyttes til selve stillingen, ikke 

personen som hadde den.6 Et annet viktig poeng med arbeidsvurderingen var at den skulle vurdere 

oppgaven som skulle utføres, ikke den arbeidsprestasjonen som ble utført. Det faktum at det var 

arbeidets objektive verdi og ikke hvordan det ble utført, var vanskelig å svelge for mange. Det var 

en utbredt oppfattelse, spesielt på arbeidsgiversiden, at det i lønnsfastsettelse burde tas hensyn til de 

økte utgifter bruken av kvinnelig arbeidskraft førte med seg. Oppfatningen var at de hadde høyere 

sykefravær, var fysisk svakere og hadde en lavere industriell levealder. Til tross for at 

formuleringen møtte mye mostand ble forslaget om å endre definisjonen ikke vedtatt. Man skulle 

bruke det samme grunnlaget for arbeidsvurdering av både kvinner og menn.7 

 

Også i Norge kom likelønnsspørsmålet på agendaen for alvor etter andre verdenskrig. I 1945 ble 

Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemd grunnlagt og de krevde likelønnsspørsmålet utredet. 

I første omgang førte dette til at sosialøkonomen Johan Vogt ble satt til å utrede spørsmålet om 

kvinner og lønn, og etter tre måneders arbeid i 1948 kom han med utredningen Kvinnearbeid og 

kvinnelønninger. Vogts rapport viste at arbeidet med å utrede kvinners økonomiske stilling i 

arbeidslivet krevde grundigere undersøkelser og anbefalte, i likhet med Norske 

Kvinneorganisasjoners samarbeidsnemd at det ble nedsatt en komitée som kunne jobbe videre med 

spørsmålet. Dette førte til at Likelønnskomitéen ble nedsatt i 1949. Komitéens mandat var å utrede 

likelønnspørsmålet i Norge, og i 1952 ble det utvidet til også å skulle vurdere om Norge skulle 

ratifisere ILOs likelønnskonvensjon, som da var kommet til året før. Komiteen bestod av 

representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden samt politikere og økonomer. I 1958 kom 

komiteen med sin innstilling hvor de mente at Norge burde tiltre konvensjonen. Men komiteen var 

på ingen måte samstemte i denne anbefalingen og ikke overraskende var det arbeidsgiversiden som 

                                                 
5 Ibid, s.79. 
6 Ibid, s.83. 
7 Ibid, s.79. 
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var uenige. De argumenterte for at Norge ikke var klar for en slik konvensjon og viste b.la. til at 

ingen av de andre nordiske landene hadde ratifisert den og at det derfor var bedre å avvente.8 De 

uttryte også en redsel for at kvinner ville kreve lønnsforhøyelse umiddelbart og så potensielle 

utfordringer med misnøye på arbeidsplassen når dette ikke skjedde med en gang. Det som imidlertid 

var det sterkeste argumentet arbeidsgiversiden holdt var den tidligere nevnte objektive vurderingen 

av et arbeid. Ifølge dem burde vurderingen også ta hensyn til selve utførelsen av arbeidet. Og at 

denne i de aller fleste tilfeller ville være av mindre kvalitet. Grunnene som ble gitt var et ekko av 

debatten i ILO: Kvinner hadde høyere sykefravær, de var fysisk svakere og hadde en lavere 

industriell levealder. Det var med andre ord knyttet større utgifter til ansettelse av kvinner enn av 

menn og dette burde tas med i beregningen av lønn. Uenigheter innad i komiteen til tross, 

anbefalingen fra den var å ratifisere konvensjonen, men understreket at den ikke skulle røre ved 

prinsippet om frie tariff-forhandlinger. 

 

I 1959 ratifiserte Norge ILO konvensjon nr. 100 om likelønn. Som vi skal komme inn på senere i 

dette kapittelet har ratifiseringen i forskningslitteraturen blitt forklart enkelt og greit med at det var 

fordi Likelønnskomitéen anbefalte dette. Tatt i betraktning det vi vet om datidens holdninger til 

kvinner i arbeidslivet gjør det blir nødvendig å stille spørsmål om Likelønnskomitéens anbefaling 

alene var tilstrekkelig for at staten valgte å ratifisere konvensjonen. Dette studiet vil derfor se 

nærmere på Norges forhold til likelønnsspørsmålet både i lys av diskusjonen internasjonalt og 

nasjonalt. Hva og hvem trykket på for ILOs likelønnskonvensjon? Hvordan fortonet dette seg i 

forhold til debatten om likelønn her hjemme? Hvordan forholdt staten seg i spørsmålet? Og hvilke 

konsekvenser fikk ratifiseringen av likelønnskonvensjonen for arbeidet med likelønn i Norge på 

1960-tallet? 

 

ILO og Norge 

Formålet til ILO, da det ble etablert i 1919 var å fremme internasjonalt samarbeid innenfor 

arbeidsliv og sosialpolitikk. Gjennom bindene avtaler mellom landene skulle organisasjonen bidra 

til å redusere barnearbeid, korte ned arbeidstid og sikre trygdeordninger for å nevne noe. Det som 

gjorde ILO unikt i Folkeforbund-systemet var at representanter fra ikke-statlige organisasjoner, 

altså fra arbeidsgivere og arbeidstakere, skulle delta i den nye organisasjonen på lik linje med 

                                                 
8 Island ratifiserte konvensjonen som første land i Norden i 1958. De landene som hadde ratifisert før Nørge 

tilhørte i hovedsak tre grupper: 1) kommunistiske land, 2) Vest-europeiske land (kontinentale) og 3) nye 

afrikanske/asiatiske land. For fullstendig oversikt, se ilo.org “Ratifications of C100 - Equal Remuneration 

Convention, 1951 (No. 100)”. 
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statsmyndighetene i medlemslandene.9 Denne trepartsstrukturen, hvor alle tre parter er fullverdige 

medlemmer med beslutningsmyndighet har siden ILOs start blitt sett på som organisasjonens 

styrke, og blir det fortsatt den dag idag. Samtidig utøver ILO sin rolle gjennom å utvikle og 

håndheve konvensjoner og rekommandasjoner i arbeidslivet. Konvensjonene er bindene og skal inn 

i lovverket i landene som ratifiserer. Rekommandasjonene har likevel en mer veiledende funksjon 

ved å gi landene politiske retningslinjer i arbeidet med å oppfylle konvensjonens krav.10 Også 

likelønnskonvensjonen ble supplert av en rekommandasjon, Rekommandasjon nr. 90 om likelønn, 

som inneholdt retningslinjer for hvordan likelønnsprinsippet burde implementeres i 

medlemslandene. I dette studiet er det derimot etableringen av selve konvensjon nr. 100 og den 

norske ratifiseringen av denne som er i fokus.  

 

Konvensjoner og rekommandasjoner blir vedtatt på Den Internasjonale Arbeidskonferansen 

(International Labour Conference, ILC), som utgjør ILOs generalforsamling. Konferansen avholdes 

i Genève, tre uker hver sommer. Alle land sender fire delegater, to fra myndighetene, en fra 

arbeidstagersiden og en fra arbeidsgiversiden. Alle delegatene kan stille med rådgivere og stemmer 

uavhengig av hverandre, noe som igjen reflekterer det unike ved dette treparssamarbeidet i 

internasojnal organisasjonssammenheng. I tillegg til Arbeidskonferansen har ILO et styre 

(Governing Body) som også består av en trepartsstruktur med representanter fra myndighetene og 

begge sider i arbeidslivet. Styret har 56 plasser, hvorav 10 er faste og resten velges på 

arbeiderkonferansen. ILO har også et sekreteriat, Det internasjonale arbeidsbyrået (The 

international Labour office) som tar seg av den daglige driften av ILOs hovedkontor i Genève.11 

 

Som nevnt i avsnittet over er ratifiserte ILO-konvensjoner bindene og er ment å utgjøre en del av 

lovverket i landene som ratifiserer. Likelønnskonvensjonen slår fast at lik lønn for kvinner og menn 

for arbeid av lik verdi skal fastsettes uten kjønnsdiskriminering. Det som imidlertid er verdt å nevne 

er mangelen på juridisk binding som konvensjonen krever. I konvensjonens artikkel nr. 2 står det at 

ved å ratifisere konvensjonen binder landet seg til å fremme likelønnsprinsippet ved hjelp av 

nasjonal lov eller regulering, juridisk etablerte mekanismer for lønnsfastsettelse, kollektive avtaler 

mellom arbeidstakere og arbeidsgivere eller en kombinasjon av disse virkemidlene.12 Konvensjonen 

sier altså ingenting om at likelønnsprinsippet må innføres ved lov.  

 

                                                 
9  Heldal, Norge i ILO 1919-1939, s.9. 
10 Fn.no «Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO». 
11 Ibid. 
12 Se vedlegg 1 for konvensjon nr. 100 i sin helhet. 
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Norge var altså forpliktet gjennom sitt medlemskap i Folkeforbundet å sende representanter til ILOs 

konferanser. Tidligere medlem i den norske ILO-komitée Halldor Heldal har redegjort for Norges 

forhold til ILO i perioden 1919-1939. Hans studier viser at det i den perioden var store uenigheter 

både blant de politiske partier og i arbeiderbevegelsen om hvilken rolle Norge burde ha i ILO.  

Kritikken mot ILO fra arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet gikk ut på at fagorganisasjonene 

hadde for lite å si der og at ILO tjente seiersherrene etter første verdenskrigs interesser. De stilte 

spørsmålstegn ved i hvilken grad Norge, som et lite land hadde kunne ha noen reell påvirkning på 

ILOs politikk.13 Dette resulterte i at Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) i de fleste årene 

før 1934 ikke sendte representanter til ILO-Konferanser. Samtidig var det i denne perioden stor 

diskusjon blant partiene på Stortinget om Norge burde spille en aktiv eller passiv part innad i 

ILO. De ni ikke-sosialistiske regjeringene som hadde makten i perioden 1919-1929 hadde alle som 

mål å redusere statlig gjeld og offentlige utgifter, noe som gikk ut over statens bevilgninger til 

deltagelse i ILO. Riktignok var det i både Venstre, Sosialdemokratene og i deler av Høyre krefter 

som ønsket å prioritere norsk deltagelse i ILO, men majoriteten i Høyre, under ledelse av 

C.J. Hambro ønsket å spare inn på denne utgiftsposten. De fikk støtte av de øvrige sosialistiske 

partiene som av, som nevnt mer ideologiske grunner ikke ønsket et norsk aktivt forhold i ILO.14   

 

Norges ambivalente forhold til ILO i starten gjorde at Norge i årene fra 1919-1934 kun hadde 

ratifisert 13 av 41 ILO-konvensjoner, noe som var lavt både i forhold til andre land i Norden og 

Europa. Fra 1934 bestemte den norske fagbevegelsen seg for å ta en mer aktiv rolle i ILO. På grunn 

av økonomiske nedgangstider både i Norge og internasjonalt ble troen på at internasjonal regulering 

av for eksempel arbeidstider kunne være med på å motkjempe nedgangstider og arbeidsløshet. 

Arbeiderpartiet, som kom i regjering i 1935 hadde også endret holdning til ILO og ønsket i likhet 

med arbeiderbevgelsen å ta en mer aktiv del i ILO sitt arbeid. Dette gjorde at man fra 1935 fikk en 

markant økning av ratifiserte konvensjoner og norsk deltagelse i ILO ble økonomisk prioritert.15 

Den mer aktive deltagelsen i ILO fortsatte etter andre verdenskrig. I 1947 opprettet man blant annet 

en norsk ILO-komité som skulle bistå Sosialdepartementet i spørsmål vedrørende ratifisering av 

ulike konvensjoner.16 

 

I følge norsk grunnlov har nasjonal lov forrang over internasjonale traktater og bestemmelser. Det 

vil si at en ratifisert ILO konvensjon i Norge ikke automatisk trer i kraft juridisk. Evtentuelle 

                                                 
13 Heldal, Norge i ILO 1919-1939, s.51. 
14 Ibid s. 178. 
15 Ibid.s: 184-185. 
16 Dahl, The Influence of I.L.O. Standards on Norwegian Legislation, s.227. 
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juridiske barrierer som står i veien for oppfyllelse av konvensjoners krav må derfor være fjernet før 

en ratifisering finner sted.17 Ifølge juristen Karl Nandrup Dahl, som hadde store deler av sin karriere 

innen fagbevegelsen, har det for Norge vært viktig å følge opp ratifiserte ILO konvensjoners 

innhold og krav, og man har derfor ikke ratifisert konvensjoner før de juridiske forholdene har 

ligget til rette for dette. Dette har vært med på å forklare hvorfor Norge ikke ratifiserte konvensjon 

nr. 100 før i 1959. I Norge stod nemlig retten til frie tariff-forhandlinger mellom partene i 

arbeidslivet veldig sterkt, og dette ble lenge brukt som hovedargument fra statens siden til hvorfor 

man ikke kunne ratifsere likelønnskonvensjonen i Norge. Ved å vedta konvensjonen mente man at 

staten ble tvunget til å blande seg i norske lønnsforhandlinger, noe man altså ikke ønsket. Dette 

bidro til at staten gjennom 1950-tallet vegret seg fra å ratifisere likelønnskonvensjonen.18 

 

Tidligere forskning 

I arbeid med denne oppgaven har det vært viktig å se på hva som tidligere har blitt skrevet ILO og 

deres arbeid med likelønnsspørsmålet og Norges ratifisering av likelønnskonvensjonen, og hvordan 

dette har blitt fortolket. I tillegg har jeg sett på forskningslitteratur som omhandler mer generell 

teori om kvinner og lønn. I delen under skal jeg først gå inn på hvordan likelønnsarbeidet i ILO har 

blitt beskrevet og deretter se nærmere på hvordan den norske ratifiseringen av likelønnskonvensjone 

har blitt tolket av historikere. 

 

Paula Määttä, redegjør i studiet The ILO principle of equal pay and its implementation for hvordan 

likelønnskonvensjonen ble mottatt i 11 ulike land (Finland som eneste land i Norden i denne 

rapporten). Som Mättää påpeker har 164 land ratifisert likelønnskonvensjonen, men ulikhet i lønn 

utgjør allikevel en av de største forskjellene mellom kvinner og menn den dag i dag. Rapporten gir 

en historisk redegjørelse for debatten omkring kvinners rettigheter i arbeidslivet i den første 

halvdelen av 1900-tallet. Det store spørsmålet var om kvinner skulle bli behandlet likt som menn, 

eller om de biologiske og fysiske forskjellene mellom menn og kvinner skulle anerkjennes. På den 

ene siden stod hovedsakelig arbeiderklassekvinner i industrien som mente at kvinner var best tjent 

med at arbeidslivet tok hensyn til forskjellene mellom kjønnene. På den andre siden fant man den 

borgerlige og mer liberale kvinnebevegelsen som mente at det var ingen grunn til å behandle 

kvinner og menn forskjellig. Bortsett fra kvinners evne til reproduksjon, som det skulle tas hensyn 

til, var de andre ulikhetene mellom kvinner og menn et resultat av en sosialiseringsprosess. 

Stereotopier i samfunnet skulle motarbeides og individuell utvikling vektlegges.19 

                                                 
17 Ibid. s.230. 
18 Ibid. s.235-236. 
19 Määttä, The ILO principle of equal pay and its implementation, s.67-68. 
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Kvinnene i fagbevegelsen jobbet for beskyttelse av kvinner på arbeidsplassen og de var for 

eksempel imot kvinnelig nattarbeid og ville ha egen minstelønn for kvinner. ILO valgte også denne 

beskyttelsestrategien i sitt arbeid med kvinner på arbeidsplassen. I tillegg var den generelle 

holdningen i ILO at det var viktigere å tilrettelegge for at kvinnen skulle kunne være hjemme, enn 

at kvinnen skulle kunne jobbe. De kvinnene som måtte jobbe var uheldige og måtte beskyttes på 

arbeidsplassen. Til tross for dette var likelønn et tema i ILO fra begynnelsen i 1919, og 

internasjonale kvinnebevegelser kjempet hele tiden for det. Määttä sitt studie viser imidlertid 

at temaet ikke ble adressert i spesielt stor grad innad i ILO før etter andre verdenskrig. Da endret 

arbeidsstrukturen seg og ILO valgte å legge seg på likhetslinjen og likelønnsspørsmålet ble for alvor 

satt på agendaen.20 Dette stemmer godt overens med det vi vet om ILO-konferansen i Philadelphia i 

1944 hvor likelønnspørsmålet ble diskutert, som neste kapittel vil vise, blant annet av en av de 

norske delegatene. 

 

Foruten Määttäs betydelige bidrag om implementeringen av likelønnsprinsippet internasjonalt vil 

jeg også trekke frem historiker Eloisa Bettis relativt ferske analyse av ratifiseringen av 

likelønnskonvensjonen i Italia i 1956. Betti argumenterer for at ratifiseringen av konvensjonen 

markerte et vendepunkt i italenske kvinners arbeid med likelønn, og at den samlet fagforeninger og 

politiske partier på tvers av politiske skillelinjer, som alle påberopet seg å kjempe for likelønn. 

Samtidig trekker Betti frem et manglende engasjement i likelønnsdebatten fra myndighetenes side,21 

som er en parallell man kan trekke til Norge. Bettis og Määttäs analyser aktualiserer 

likelønnsspørmålets relevans på tvers av landegrenser. Såvidt meg bekjent finnes det ingen lignende 

analyse av den norske ratifiseringen av likelønnskonvensjonen, og mitt håp med dette studiet er 

derfor å utfylle et til nå lite utforsket tema av norsk historie. 

 

Det gikk åtte år fra konvensjonen ble vedtatt i ILO i 1951 til den ble ratifisert i Norge i 1959. 

Det er skrevet relativt lite om Norges forhold til ILO generelt og ratfiseringen av konvensjon nr.100 

spesielt. Sissel Tove Olsens hovedoppgave Problemer omkring likelønn i norsk industri 1950-1970 

fra 1979 er fremdeles en av få studier som tar opp likelønnsspørsmålet i Norge på 50-tallet og 

ratifiseringen i 1959. Olsens fortolkning legger vekt på press fra både fagbevegelsen og 

kvinneorganisasjoner på staten om å ratifisere likelønnskonvensjonen. Samtidig vektlegger hun 

kvinnenes egen innsats i likelønnskravet. «Kravet om lik lønn samlet hele fagbevegelsen, men 

styrken bak kravet ble oppfattet i første rekke å avhenge av kvinnenes eget arbeid i saken.»22 I følge 

                                                 
20 Ibid. 
21 Betti, «Unexpected Alliances», s. 297. 
22 Olsen, Problemer omkring likelønn i norsk industri 1950-1970, s. 26. 
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Olsen var det press fra  kvinnene selv som førte til at likelønnsprinisippet sakte men sikkert ble 

innført i næringslivet. Både i likelønnsarbeidet generelt og i debatten var kvinnene aktive, noe som 

gjorde at den svake lønnsmessige utviklingen for kvinner, ifølge Olsen ikke kunne skyldes lite 

aktivitet fra kvinnene selv. Mangelen på fremgang i likelønnsspørsmålet skyltes heller 

fagforbundenes svake kontroll med lønnsglidningen. Utviklingen av et mer individuelt lønnssystem 

i tariffene som et verktøy for å redusere lønnsforskjeller mellom kjønnene virket  ifølge Olsen i 

motsatt retning og forsterket ulikelønnen.23 Selve ratfiseringen av ILOs likelønnskonvensjon i 

Norge blir i oppgaven beskrevet som en døråpner for det videre arbeidet med likelønnspørsmålet, 

mer enn en avgjørende faktor i saken. Hun skriver «Den vanlige oppfatningen var at man, med 

opprettelsen av Likelønnsrådet og ratifiseringen av ILO-konvensjonen hadde fått et redskap i det 

videre arbeidet med gjennomføringen av prinsippet om like lønn for arbeid av lik verdi»24. 

Ratifiseringen av likelønnskonvensjonen ble med andre ord sett på som en begynnelse på det videre 

likelønnsarbeidet i Norge. 

 

Norges ratifisering av ILO konvensjon nr. 100 blir også beskrevet av Kari Melbye i Med 

kjønnsperspektiv på norsk historie (1999) og av Elisabeth Lønnå i Stolthet og kvinnekamp (1996).  

Disse to fremstillingene av den norske ratfiseringen ligner på den Olsen gir i den forstand at den 

ikke gir et inntrykk av ratifiseringen som avgjørende for fremgang i likelønnssaken. Konvensjonen 

blir i stedet omtalt som et redskap i det videre arbeidet for likelønn i Norge. Melbye og Lønnå 

beskriver i tillegg statens skepsisme gjennom 50-tallet til å ratifisere konvensjonen og vektlegger 

samtidig arbeidsgivernes motstand mot ratifiseringen. Både Melbye og Lønnå som Olsen, skriver at 

ratfiseringen av likelønnskonvensjonen skjedde etter at Likelønnsrådet avga sin innstilling i 1959 og 

anbefalte tiltredelse av konvensjonen.  

 

NOUen Kjønn og Lønn (2008:6), en utredning av Likelønnskommisjonen, nedsatt i 2006 gir en 

beskrivelse av lønnforskjellene mellom kjønnene i Norge, og vurderer hva som skal til for å 

redusere disse. Utredningen gir også et kort historisk tilbakeblikk på likelønnsproblematikken i 

Norge. Likelønnskommisjonen peker på at det var Likelønnskomitéen som vurderte spørsmålet om 

Norge burde ratifisere likelønnskonvensjonen, og at da komitéen anbefalte ratifisering, så fulgte 

Stortinget denne anbefalingen. Det står ingenting om den umiddelbare virkningen av ratifiseringen, 

men NOUen fremhever at konvensjonen har «(…) i stor grad dannet norm og vært retningsgivende 

for den nasjonale lovgivningen mellom kvinner og menn» .25 Verken Likelønnskommisjonen eller 

                                                 
23 Ibid.s 128. 
24 Ibid,s. 38. 
25 NOU 2008:6, s. 115. 
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de nevnte historikerne trekker frem andre rådene forklaringer til at Stortinget i 1959 ratifiserte 

likelønnskonvensjonen. Og det er nettopp her jeg ønsker å bidra med min oppgave.  

 

Kjønn og lønn 

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn har vært en realitet så lenge lønnsarbeidet har eksistert. I 

det følgende vil jeg se nærmere på hvordan denne forskjellen har blitt forklart, for mer enn selve 

ratifiseringen av ILO konvensjonen om likelønn er dette et spørsmål som har opptatt historikere og 

andre samfunnsforskere i inn og utland. 

 

Gerd Liv Valla tar i sin hovedoppgave Liklønnens elendighet (1977) opp noe av bakgrunnen for at 

likelønnen enda ikke var en realitet på 70-tallet, og drøfter mulighetene for en framtidig realisering 

av prinsippet. Oppgaven, som har et statsvitenskapelig perspektiv, bruker marxistisk arbeidsteori 

som forklaring på hvorfor kvinner alltid har hatt lavere lønn enn menn. Historisk sett har den 

kvinnelige arbeidskraft stort sett hatt en lavere bytteverdi enn den mannlige, da arbeidskraftens 

verdi er blitt bestemt utifra hvilke midler som var nødvendige for opprettholdelse av 

arbeidskraften.26 Vallas tilnærming til likelønnsproblemet er radikal da hun skriver at likelønn 

under kapitalismen er så godt som uoppnåelig, med mindre familien oppheves og alt av 

husholdningskrav ble kapitalisert.27 Det vil si at det først med opphevelsen av kapitalismen at 

kvinner ville kunne frigjøres fra hjemmene og delta i arbeidslivet på lik linje og med samme vilkår 

som menn. Hun er altså klar på at selvom likelønnskravet i seg selv er riktig, vil det sannsynligvis 

aldri kunne la seg realisere.28 Valla forkastet imidlertid argumenter som at kvinner gjør en dårligere 

jobb, har mindre fysisk styrke  og blir urettferdig behandlet som forklaringer på hvorfor kvinner 

tjener dårligere enn menn. Istedenfor tar hun for seg underliggende faktorer som har vært med på å 

bestemme lønnen under kapitalismen og på den måten understreker hun hvordan avviket mellom 

politiske målsetninger og den faktiske situasjonen har gjort likelønnsprinisppet umulig å 

gjennomføre.  

 

Vallas oppgave ble skrevet nesten 20 år etter at likelønnskonvensjonen ble ratifisert i Norge og den 

tegner et dystert bilde av utsiktene for fullstendig likelønn. I tillegg legger den liten vekt på Norges 

ratifisering av likelønnskonvensjonen og impliserer på den måten at den i realiteten hadde lite å si 

for den statlige likelønnspolitikken. Dette er fortolkninger som ligner på de statsviter Anne Phillips 

og historiker Barbara Taylor, gir i sin artikkel Sex and Skill: «Notes towards a feminist economics» 

                                                 
26 Valla, Likelønnens elendighet, s.105. 
27 Ibid.s.144. 
28 Ibid. 
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(1980). I denne å forklares lønnsforskjeller utifra hvordan man klassifiserer kvinnedominerte jobber 

som underlegne i forhold til mannsdominerte jobber. Kvinnedominerte jobber er underbetalte, men 

blir også ofte sett på som underlegne fordi det er kvinner som gjør jobben. Kvinnelige arbeidstakere 

tar med seg sin status som underlegne individer inn i jobben, og det er nettopp denne statusen som 

definerer verdien av arbeidet. Phillips og Taylor anerkjenner at kvinnens rolle i hjemmet og ansvar 

for barn ofte er problematisk å kombinere, og at dette har hindret kvinner i å ta nødvendig 

yrkesopplæring for å få godt betalte jobber. Men de mener at disse årsakene alene ikke kan forklare 

hvorfor sammenfallet mellom den kvinnelige arbeidskraften og ufaglært, lavtlønnet arbeid er så 

stort som det er. 

 

Det er også skrevet en del om husmødrenes rettigheter i etterkrigens Norge, bl.a. Lars Erik 

Hjorthaug Ona sin masteroppgave fra 2005 om hvorfor deltidsarbeid blant kvinner ikke vant frem i 

Norge, men i Sverige. I Sverige ble kvinnenes deltagelse på arbeidsmarkedet knyttet opp mot 

spørsmålet om likelønn og problematikken ble løftet opp på et politisk nivå av kvinnepolitikere i 

Riksdagen. Det var også en viktig verdidebatt omkring likelønnspørsmålet i Sverige, skriver Ona.29 

Allikevel ratifiserte Norge likelønnskonvensjonen før Sverige. I Norge var Arbeiderpartiet, det 

styrende partiet i de to første tiårene etter andre verdenskrig opptatt av å legge til rette for at 

familiene skulle klare seg på en lønn og at husmødrene kunne arbeide hjemme. Mannlig 

forsørgerlønn hadde for partiet vært et politisk prosjekt helt siden mellomkrigstiden og gifte kvinner 

ble i deler av denne perioden nektet retten til lønnet arbeid og helt frem til 1970-tallet lå gifte 

kvinners yrkesdeltagelse i Norge spesielt lavt i forhold de andre nordiske landene. Dette til tross for 

etterkrigstidens mangel på arbeidskraft.30 På en måte er dette ikke så rart da det her til lands ble sett 

på som god kvinnepolitikk helt frem til midten av 60-tallet å holde gifte kvinner hjemme. Hvis 

likelønnspørsmålet ikke ble løftet opp på et politisk nivå slik som i Sverige, kan man spørre seg 

hvordan man i det hele tatt klarte å få ratifisert konvensjonen i 1959? Når jeg skal analysere 

etableringen av ILOs konvensjon nr. 100 og Norges ratifisering av den, så vil det være viktig å se 

det i lys av de rådene kjønnsforståelsene og holdningen til kjønn, spesielt til kvinner og deres plass i 

samfunnet. 

 

Kjønn som sosial konstruksjon 

 Historiker Alice Kessler- Harris argumenterer for at i USA var kvinnelønn en sosial og ikke en 

teoretisk konstruksjon fra slutten av 1800-tallet og frem mot 1.verdenskrig. Kvinner fikk lønn 

                                                 
29 Ona, Deltid og vekst, s. 9. 
30 Ibid .s 15. 
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utifra samfunnets oppfatninger om hva de trengte, ikke utifra jobben de gjorde.31 Dette er i tråd med 

hva Valla la frem i sin oppgave. Lønnstrukturen på starten av 1900-tallet var et resultat av 

industrialiseringen og en lang kamp blant organiserte mannlige arbeidere for å tjene nok til brødfø 

en hel familie. Dette ble sett på som et virkemiddel for at kvinner kunne og skulle stelle hjemme. 

De kvinnene som levde alene, skulle derfor ikke tjene like mye som mannen rett og slett fordi de 

bare hadde seg selv å forsørge og dermed ikke trengte en forsørgerlønn. Lønnen skulle sørge for at 

kvinner hadde nok til et spartansk livsopphold. Det skulle nemlig ikke være attraktivt å leve utenfor 

familiekonstellasjonen, som var datidens ideelle leveform. Menn som levde alene derimot, tjente 

like mye som en med familie. Dette ble begrunnet med at de jobbet like hardt som menn med 

familie og at de hadde rett på det samme livsoppholdet som dem. En slik sjenerøsitet ble ikke 

reflektert i kvinnelønnen.32 Lønnsystemet gjenspeilet de rådende holdningene til kjønn, og ble 

ansett som rettferdig. Dette synet på lønn kjenner vi igjen fra Norge på samme tid. Videre i Kessler-

Harris sin analyse finner man en sterk kobling mellom lønn og familien som økonomisk institusjon. 

Kvinnelønnen var ikke lav bare fordi kvinner ikke trengte like mye i livsopphold. Lønnen skulle 

holdes på lavt nivå slik at den ikke fristet kvinner til å bryte ut av familietilværelsen. Allikevel 

skulle den være høy nok til at kvinnene klarte seg, uten å være andre til last. Med andre ord; 

mannens lønn ble avgjort utifra arbeidets art, hans arbeidsinnsats og produksjonsevne. Kvinnens 

lønn ble bestemt utifra samfunnets oppfatning av hva hun trengte for å klare seg minimalt.33 Dette 

forteller om en dyptgående sosial konstruert lønnskultur i samfunn hvor familieinstitusjonen ikke 

bare var selve idealet for hvordan å leve livet, men også en viktig økonomisk institusjon. Å heve 

kvinners lønn var derfor å betrakte som en trussel mot samfunnets økonomiske grunnstruktur.  

 

Kessler-Harris` fortolkninger av lønn tar utgangspunkt i USA før første verdenskrig. Etter første 

verdenskrig, hvor kvinnene i større grad arbeidet i yrker som tidligere hadde vært forbeholdt 

mennene, begynte synet på kvinners lønn sakte men sikkert å endre seg og ble etterhvert et 

anerkjent krav.34 Analysen hennes gir oss et nyttig bakteppe når man går inn i debatten om kvinner 

og lønn, både i ILO og i Norge  Norge etter andre verdenskrig. Det at Norge gjennom store deler av 

første halvdel av 1900-tallet understøttet familien som økonomisk instutisjon og kvinnens rolle som 

husmor, er i høyeste grad med på å forklare hvilke kjønnsforståelse man fant hos motstanderne til 

lik lønn mellom kjønnene. Det ble av mange sett på som en reell trussel mot den etablerte 

samfunnsorganiseringen. Selvom kravet til likelønn økte i omfang på 1950-tallet er det viktig å 

                                                 
31 Kessler-Harris, A woman`s wage, s.7. 
32 Ibid, s. 11. 
33 Ibid, s. 11-12. 
34 Ibid, s.23. 
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huske på at for mange var synet på kvinner, arbeid og lønn fremdeles preget av de samme verdiene 

og kjønnsforståelsene som før andre verdenskrig. 

 

USA lovfestet i 1963 likelønn for menn og kvinner, 18 år etter det ble lagt frem i Kongressen for 

første gang. Til tross for at det fremdeles var mange motstandere av likelønnsprinsippet, var det 

ifølge Kessler-Harris et markant stemningsskifte da loven først ble vedatt.  Hun forklarer dette med 

de demografiske endringene som følge av verdenskriger og økonomiske vanskelige tidene gjorde at 

flere kvinner måtte ut i arbeid. Dette endret oppfatningen man hadde om arbeid og lønn på tvers av 

kjønn. Men for å fullt ut forstå dette skiftet måtte man ifølge Kessler-Harris se på tvetydigheten i 

selve mottoet lik lønn for likt arbeid. På den ene siden ble mottoet brukt av forkjempere for 

kvinners rettigheter og som konfronterte kvinners lavere stilling i arbeidslivet. På den andre siden 

ble mottoet båret frem av arbeiderbevegelsen og av de familieorienterte som ville ha lik lønn for likt 

arbeid for å beskytte menns arbeidsplasser. Tanken var at hvis man måtte lønne kvinner og menn 

likt, ville en mann bli ansatt foran en kvinne.35 

Men hvilken rolle spilte internasjonale organisassjoner i å målbære krav om likelønn? 

Statsviter Martha Finnemore36 har i et studie av UNESCOs innsats på det forskningspolitiske feltet 

argumentert for at internasjonale organisasjoner har fungert som normentrepenører for sine 

medlemsland. I hennes artikkel argumenterer hun for hvordan internasjonale organisasjoner i større 

grad enn før har lært medlemsland om nytteverdien av forskningspolitikk. En av mine hypoteser er 

at ILO som internasjonal organisasjon, hadde en salgs oppdragene og fornyende rolle overfor Norge 

i lønns- og kjønnspolitikken men at de også hadde et tvetydig forhold til likelønnssaken, en 

tvetydighet som var en forutsetning for at Norge valgte å ratifisere. 

 

5.Avgrensing og spesifisering av problemstilling 

Oppgaven tar for seg likelønnsdebatten i ILO og Norge i perioden 1944-1970. Fra ILO konferansen 

i Philadelphia i 1944 hvor likelønnsspørsmålet kom på agendaen for alvor i internasjonal 

sammenheng til 1970, da Likelønnsrådets virke nærmet seg over, som var Norges svar på 

ratifiseringen. Som vi skal se nærmere på i dette studiet, markerte slutten på andre verdenskrig et 

skifte i ILO sitt syn på kvinner i arbeidslivet. Det samme var til dels også tilfelle i Norge. 1945 var 

året Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemd ble grunnlagt og var fram til sin oppløsning i 

1951 den største pådriveren for likelønn i norsk sammenheng. Likelønnsspørsmålet kommer altså 

på banen for alvor både nasjonalt og internasjonalt etter ander verdenskrig. Det har derfor vært 

                                                 
35 Ibid, s.84-85. 
36 Finnemore, International Organizations as Teachers of Norms. 
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naturlig å tidsbegrense oppgavens hoveddel til å starte der. Likevel er det formålstjenlig å gå lenger 

tilbake for å forstå ILOs endrede syn på kvinner i arbeidslivet. Derfor vil det bli gitt et historisk 

tilbakeblikk som går tilbake til 1919, da organisasjonen ble opprettet. 

 

I den eksisterende forskningslitteraturen om Norges ratifisering av ILO-konvensjonen nr. 

100, forklares ratifiseringen i 1959 hovedsaklig med at Likelønnskomitéen anbefalte dette, og at 

ratifiseringen førte til etableringen av Likelønnsrådet samme år. De mer bakenforliggende årsakene 

til ratifisering, både nasjonalt og internasjonalt, er ikke blitt problematisert nevneverdig til tross for 

at vi har hatt utredninger om likelønn i Norge - og fremdeles sliter med å oppfylle 

likelønnskravet. Det samme kan sies om Norges måte å ratifisere på, gjennom å etablere et 

sakkyndig råd. Det gjør det stadig aktuelt å rette søkelyset mot hvorfor og hvordan Norge ratifiserte 

ILO konvensjon nr 100 om likelønn i 1959, og hvilke følger dette fikk for håndteringen av 

likelønnsproblematikken i Norge det første tiåret etter. Målet med denne oppgaven er derfor å bidra 

til bedre forståelse for både hvorfor og hvordan Norge ratifiserte ILOs likelønnskonvensjon og 

dennes betydning for den etterfølgende håndteringen av spørsmålet om ulikheter i avlønning av 

kvinner og menn. Dette vil blir gjort ved å se den norske ratifiseringen i lys av 

likelønnskonvensjonens egen historie, hvor den internasjonale borgerlige kvinnebevegelsens bidrag, 

og ikke minst kvinnenes innsats under andre verdenskrig var med på å gjøre at ILO jobbet fram en 

konvensjon som skulle sikre kvinner lik lønn for likt eller likeverdig arbeid. Deretter vil jeg se 

hvordan diskusjonen om likelønn kom opp igjen i Norge etter krigen innenfor rammene 

av samarbeidsnemda; som rettet et klart krav om avklaring av kvinners rettigheter på 

arbeidsmarkedet, men et tvetydig krav om likelønn. Mitt argument er at dette fikk klare følger for 

hvordan likelønnsprobematikken ble søkt løst i Norge: denne tvetydigheten var til stede i 

Vogtutredningen, og Likelønnskomitéens mandat og deres anbefaling om ratifisering, samt i 

mandatet og virksomheten til Likelønnsrådet. 

 

Kilder, metode og oppbygging  

Kildematerialet som oppgaven er bygget på består hovedsaklig av sekundærkilder og 

arkivmateriale. Jeg har også benyttet meg av avisutklipp og brosjyrer utgitt av Likelønnsrådet. 

Metodisk er dette et kvalitativt studie med vekt på historisk analyse av ulike primærkilder. Blant 

annet har deler av Åse Gruda Skard sitt privatarkiv på Riksarkivet blitt gjennomgått i arbeid med 

ILO-konferansen i Philadelphia i 1944. Der fant jeg både privat korrespondanse hvor Skard blant 

annet beskriver hvordan likelønnsspørsmålet ble behandlet på konferansen og mer offisiel 

dokumentasjon som forteller om ulike komitéers arbeid under konferansen. For å belyse 
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likelønnsdebatten i Norge etter andre verdenskrig og frem til ratifiseringen i 1959, har jeg blant 

annet brukt kilder fra arkivene til Norske Kvinneorganisasjoners Samarbeidsnemd og Norske 

Yrkeskvinners Landsforbund og utgaver av Kvinnesaksnytt fra Norsk Kvinnesaksforening. I mitt 

arbeid med Likelønnsrådets virke i 60-årene har jeg brukt Likelønnsrådets eget arkiv. Riktignok har 

en del av dokumentene fra Likelønnsrådets arbeid frem til 1965 gått tapt, men det har allikevel vært 

mulig å tegne seg et bilde av hvordan Likelønnsrådet arbeid arbeid fortonet seg i perioden denne 

oppgaven tar for seg. 

 

Oppgaven består av i alt 6 kapitler inkludert innledning og avslutning. I kapittel to vil både den 

liberale og sosialistiske delen av kvinnebevegelsen og hvordan de forholdt seg til likelønnssaken i 

perioden 1919-1945 bli diskutert, på nasjonalt og internasjonalt plan. Dette er nødvendig for å frem 

at likelønnskravet i seg selv ikke var noe som oppstod etter andre verdenskrig, men et arbeid som i 

deler av kvinnebevegelsen hadde pågått i mange år og fikk følger for hvordan ILO arbeidet med 

lovgivning for kvinner i arbeidslivet. Oppgavens hoveddel konsentrerer seg om likelønnsspørsmålet 

i Norge. I kapittel tre blir debatten drøftet i lys av det som er kalt for «husmorperioden» med vekt 

på de aktører som krevde likelønnssprøsmålet utredet fram til Likelønnskomitéen ble nedsatt i 1949. 

Kapittel fire ser nærmere på Likelønnskomitéens arbeid i form av innstillingen som ble ferdigstillt i 

1958. Samtidig som kapittelet også ser på hvordan deler av kvinnebevegelsen og til dels politiske 

aktører adresserte likelønnsspørsmålet gjennom 50-årene. Kapittel fem ser nærmere på opprettelsen 

av Likelønnsrådet, dets mandat og rådets arbeid frem til 1970. Kapittel seks inneholder 

oppsummerende kommentarer og ikke minst vil spørsmålene stillt i innledningskapittelet bli hentet 

frem og besvart ved hjelp av studiets funn. 
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Kapittel 2: Fra Særvern til likelønn 

 

Første verdenskrig bragte kvinner ut i arbeid som tradisjonelt hadde vært forbeholdt menn. Som 

historiker Bonnie G. Smith har argumentert for var denne omrokkeringen på kjønnstrukturen i 

arbeidslivet med på å viske ut forskjeller mellom kjønnene fordi kvinner i økt omfang fylte menns 

roller.37 At prinsippet om lik lønn for likt arbeid ble fastslått i Versaillestraktaten som en del av 

fredsoppgjøret viser at man anerkjente kvinnenes innsats under krigen. På den måten ble prinsippet 

også en del av grunnlaget til ILO. Krigens slutt førte imidlertid til at kvinner i mange land ble jaget 

vekk fra jobbene de hadde hatt under krigen. I Tyskland for eksempel, ble det sett på som 

nødvendig at kvinner igjen inntok de mer tradisjonelle rollene, for å sikre økonomien i overgangen 

fra krig til fred.38 Kvinners rett til lik lønn som menn, for arbeid av lik verdi ble med andre ord ikke 

en prioritert sak i årene etter første verdenskrig, verken innad i ILO eller i medlemslandene. Dette 

kapittelet vil se nærmere på ILOs holdning til kvinner i arbeidslivet fra 1919 til 1951. Jeg vil 

redegjøre for de to gjeldene hovedsyn på kvinner arbeidslivet innad i den internasjonale 

kvinnebevegelsen i denne perioden og posisjonere ILO i denne debatten. Hvordan var ILOs 

tilnærming til kvinner i arbeidslivet og hvilken konsekvens fikk denne for arbeidet med likelønn? 

Hva ble den utløsende faktoren som gjorde at man i ILO så behovet for en likelønnskonvensjon? 

Kapittelet kaster også et lys på debatten om kvinner i arbeidslivet i Norge på samme tid. Det viser 

seg nemlig at diskusjonen her hjemme hadde sterke likhetstrekk med den internasjonale debatten 

om kvinner og arbeid. 

 

Særvern- en omstridt debatt 

Helt fra slutten av 1800-tallet var spørsmålet om særvern en omstridt debatt blant ulike 

kvinneorganisasjoner.39 Debatten dreide seg om man mente det var riktig med beskyttende 

lovgivning for kvinner i arbeidslivet, som for eksempel forbud mot nattarbeid for kvinner. Kjernen i 

spørsmålet var om en slik lovgivning faktisk beskyttet kvinner, eller diskriminerte dem. Debatten 

om særvern fikk stor oppmerksomhet internasjonalt, ikke bare innad i hvert enkelt land men også på 

tvers av land, mye på grunn av de sterke transnasjonale båndene mellom fagforeninger 

internasjonalt.40 

 

                                                 
37 Smith, Changing lives, s. 400 
38 Ibid, s. 419. 
39 Rupp, Worlds of women, s. 139. 
40 Ibid, s. 140. 
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ILO hadde gjennom hele 1920 og 1930-tallet en beskyttende tilnærming til spørsmålet om kvinnelig 

arbeidskraft. Intensjonen var å beskytte kvinnelige ansatte mot de ofte brutale arbeidsforholdene i 

industrien. På den første ILO-konferansen i Washington i 1919 ble blant annet konvensjon nr. 4 om 

forbud mot nattarbeid for kvinner vedtatt.41 Gjennom 1920-tallet fortsatte ILO sin proteksjonistiske 

holdning til kvinner i arbeidslivet og vedtok konvensjoner som skulle hindre kvinner i å utføre 

arbeid som kunne være helseskadelig eller farlig for dem. Disse internasjonale standarene 

introduserte ideen om en biologisk og sosial forskjell mellom menn og kvinner som igjen ble brukt 

for å rettferdiggjøre en særvernslovgivning for kvinner. Ifølge historikerne Natchkova og 

Schoeni var det et utbredt syn at kvinner trengte særvern i arbeidslivet. Derfor var det lett for 

ILO og forsvare denne posisjonen mot aktører som opponerte mot dette, for eksempel liberale 

kvinneorganisasjoner. Disse organisasjonene var på dette tidspunktet i en relativt svak posisjon 

internasjonalt og hadde så godt som ingen representasjon innad i ILO, og stod dermed med lite 

handlingsrom, eller innflytelse.42 

 

Her i Norge hadde man også en diskusjonen om særvern for kvinner. Gro Hagemann har i sin 

hovedoppgave fra 1972 gjort rede for debatten om særbeskyttelse av kvinner på arbeidsplassen i 

forbindelse med striden om nattarbeid for kvinner. I 1902 ble det nemlig lagt fram et forslag om at 

dette måtte bli forbudt i Norge. I denne saken stod arbeiderkvinnene og kvinnesakskvinnene steilt 

mot hverandre. Til tross for at de hadde det samme målet, å ivareta kvinnenes behov kom de fram 

til helt motsatte måter å gjøre dette på. Arbeiderkvinnene så på særbeskyttelse av kvinner som en 

nødvendighet utifra datidens arbeidsforhold i industrien. De var i prinsippet for like rettigheter for 

kvinner og menn. Samtidig mente de at kvinner var fysisk svakere enn menn og at de som mødre, 

eller vordene mødre krevde særbeskyttelse. I tillegg var de dårlig organisert og ble i større grad enn 

mennene rammet av dårlige forhold i industrien ifølge dem selv. For kvinnesakskvinnene utgjorde 

særvern derimot en trussel mot kvinnenes interesser og var noe de mente hemmet kvinnene i 

kampen mot mennene om arbeidet.43 Særvern for kvinner ble sett på som en måte for mennene å få 

bukt med den kvinnelige konkurransen i arbeidslivet på, siden deres arbeidskraft var billigere enn 

mennenes. 44 Kvinnesakskvinnenes mål var fullstendig likestilling av kvinner og menn i samfunnet 

og arbeidslivet. Måten å oppnå dette på var fri konkurranse mellom kjønnene på alle områder, også 

i industrien. Diskusjonen om forbud mot nattarbeid for kvinner viser at det forelå et prinsipielt skille 

i synet på likestilling blant kvinner selv, også i Norge. For den borgerlige kvinnebevegelsen var 

                                                 
41 Rodgers et.al..The International Labour Organization and the quest for social justice, s.58. 
42 Natchkova&Schoeni „The ILO, Feminists and Expert Networks“, s. 52. 
43 Hagemann, «Særvern av kvinner», s.104-105. 
44 Ibid, s.102. 
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kvinnesaken uavhengig av poltisk ståsted og dreide seg kun om at kvinnene skulle oppnå like 

rettigheter som menn. Hvis kvinnen selv ønsket å jobbe nattskift så skulle hun stå fri til det, det var 

tross alt bedre betalt og kvinner kunne klare det like godt som menn, ifølge dem. Arbeiderkvinnene 

så som nevnt ikke på fullstendig likestilling som nødvendig. De erkjente ulikhetene mellom 

kjønnene og ønsket særvern som et middel for å hindre den harde utbyttingen av kvinnelig 

arbeidskraft. Deres egentlige kamp var ikke mellom kjønnene men mellom klassene, og i den 

kampen stod kvinnene sammen med mennene.45 

 

Forslaget om nattarbeidsforbud ble ikke vedtatt i 1902. Faktiske ble forbud mot nattarbeid har aldri 

innført i Norge, slik som i mange andre land. Hagemann har forklart dette med at selv om de 

organiserte arbeiderkvinnene ønsket et nattarbeidsforbud var de aldri sterke nok til å kjempe dette 

kravet igjennom. De vant ikke frem innad i arbeiderbevegelsen som ikke prioriterte kvinnekamp i 

sitt program, og stod dermed alene mot en sterk og aktiv borgerlig kvinnesaksbevegelse som i større 

grad gjorde sine standpunkt kjente.46 

 

I 1919 var Norge sammen med Sverige to av landene som valgte og ikke ratifisere konvensjonen 

om forbud mot nattarbeid for kvinner. Grunnen som ble oppgitt fra svenske myndigheter var at 

konvensjoen hadde fått en dårlig mottagelse av den svenske fagforeninger med hovedsaklig 

kvinnelige medlemmer.47 Det betyr at det ikke ble noen etablert tradisjon for å ratifisere 

konvensjoner fra ILO om kvinner og arbeid, noe som passer godt overens med det Heldal har 

konkludert med: at Norge i ILOs første år inntok en passiv rolle i organisasjonen. Som nevnt 

innledningsvis var ikke debatten om særvern bare aktuell i Norge, den var også høyst tilstede i den 

internasjonale kvinnebevegelsen. 

 

Den internasjonale kvinnebevegelsen 

Den liberale kvinnebevegelsen bestod ved starten av 1920-tallet av flere transnasjonale 

organisasjoner. International Council of Women (ICW) var den eldste av disse og ble dannet i 1888. 

I 1904 så International Alliance of Women (IAW) dagens lys og i 1915 kom Women`s International 

League for Peace and Freedom (WILP)48. Disse tre utgjorde de første- og største-  

paraplyorganisasjonene for kvinner og dannet grunnlaget for mye av den internasjonale 

kvinnebevegelsen utover på 1900-tallet. Mens ICW ble ansett å være en gammeldags og 

                                                 
45 Ibid,s. 107. 
46 Ibid,s. 106- 119. 
47 Natchkova&Schoeni „The ILO, Feminists and Expert Networks“, s. 61. 
48 Rupp Worlds of women , s. 16-17. 
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konservativ organisasjon som slo fast at kvinnens plass var i hjemmet, holdt IAW en mer 

kontroversiell og politisk posisjon og tok blandt annet opp spørsmålet om lik lønn for kvinner og 

menn både før og etter første verdenskrig. Samtidig var IAW en allsidig kvinneorganisasjon som 

jobbet for et bredt spekter av saker som stemmerett, opphevelse av slaveri, alenmødres rettigheter 

og gifte kvinners rett til statsborgerskap. I tillegg kom spørsmål om kvinners rettigheter i 

arbeidslivet, som skulle splitte IAW. 49 

 

Særvernsdebatten hadde vært aktuell helt fra den første organiseringen av kvinner internasjonalt. 

Innad i IAW var det uenighter blant medlemmene om i hvilken grad særvern beskyttet eller 

diskriminerte kvinner. Mange mente at særvern var et riktig middel å bruke i enkelte tilfeller, 

spesielt i forbindelse med svangerskap og fødsel. For andre var det faktumet at mennene var de som 

dikterte hvilke lover som skulle gjelde for kvinner som var problemet. Dette burde kvinnene få lov 

til å bestemme selv, var holdningen deres. For andre innad i IAW var særvern noe som bare ville 

hindre kvinnene i å oppnå like rettighter som menn. For dem betydde det at lover for menn og 

kvinner var den eneste måten å sikre kvinners innflytelse. Begrepet feminist oppstod i internasjonal 

kontekst i forbindelse med debatten om særvern, og det var motstandere som først hevdet å ha rett 

på tittelen. En feminst var altså en som var imot særvern av kvinner i arbeidslivet ut fra deres kjønn. 

Etterhvert fikk debatten flere nyanser og det ble tydelig at aktører på begge sider anså seg selv som 

talere for den feministiske sak. Arbeiderkvinnene, som i stor grad var for særvern, mente at egne 

regler for kvinner på enkelte områder var med på å utjevne mennenes allerede fortrinn og at dette 

var nødvendig for å oppnå likestilling med mennene.50 

 

IAW og de andre nevnte organisasjoners tok aldri ordentlig stilling til hvordan de forholdt seg i 

diskusjonen om særvern. Dette førte dette til etableringen av en ny organisasjon som skulle jobbe 

konkret med kvinners rettigheter i arbeidslivet. Organisasjonen het Open Door International51 og 

ble grunnlagt i 1929. Open Door skulle jobbe for at lovgivning og regulering av arbeidsforhold, 

arbeidstider, lønn og opplæring avgjort på bakgrunn av jobbens innhold og ikke kjønnet på 

arbeidstakeren, og var dedikerte motstandere av beskyttende lovgivning for kvinner. Open Door 

åpnet hovedkontorer i London og Geneve for å konsentrere lobbyarbeidet sitt mot ILO.52  

 

                                                 
49 Ibid, s. 25. 
50 Ibid, s.140-141. 
51 Heretter kalt Open Door. 
52 Rupp, Worlds of women, s. 142. 
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Debatten om særvern foregikk i stor grad i den borgerlige kvinnebevegelsen. Enkelte kvinner innen 

fagforeningen kritiserte den borgerlige kvinnebevegelsen for å ville nekte arbeiderkvinnene 

rettigheter de selv mente de hadde krav på. Denne kvinnebevegelsen hadde sitt utspring i 

middelklassen og medlemmene der hadde aldri vært tvunget til å jobbe i industrien. Dette skapte 

sinne og hos mange kvinner i arbeiderbevegelsen, blant annet i Frankrike, hvor opprørte 

arbeiderkvinner så seg lei av at intellektuelle kvinner skulle involvere seg i noe de ikke visste noe 

om, argumenterer historiker Leila J.Rupp. Dette illustrerer det tydelige klasseskillet som var i den 

internasjonale kvinnebevgelsen, hvor man hadde middelklassens borgerkvinner på den ene siden og 

arbeiderkvinnene på den andre. Til tross for at de hadde samme mål, like rettigheter for kvinner som 

for menn, hadde de vidt forskjellig syn på hvordan man skulle oppnå dette. Det er verdt å merke seg 

at til tross for at flere nye kvinneorganisasjoner oppstod som resultat av motstanden mot særvern, 

hadde man ingen tilsvarende effekt på den andre siden av debatten. Det oppstod altså ingen nye 

organisasjoner som kjempet for særvern. Kanskje naturlig nok, i og med at ILO, som vi snart skal 

se, i aller høyeste grad hadde den rollen, og at organisasjoner som støttet deres syn allerede 

eksisterte. 53 

 

ILO og kvinnene 

På den første ILO-konferansen, Washington ILC i 1919 utgjorde kvinnene kun 23 av 269 

delegatene. Samtlige av disse kvinnelige delegatene var på konferansen i kraft av å være rådgivere, 

uten rett til å stemme.54 Kvinnenes posisjon som rådgivere, uten noen reell beslutningsmulighet 

kom til å bli betegnende for deres rolle i ILO. Det viser blant annet Francoise Thebaud i sin analyse 

av opprettelsen av Korrespondansekomiteen for kvinners arbeid i ILO i 1931.55 Komitéen ble 

opprettet på bakgrunn av den økonomiske krisen som fulgte 1930-årene, noe som vanskeliggjorde 

arbeidsforholdene for kvinner i mange land. Kvinneorganisasjoner i flere land forventet at ILO ville 

ta grep å forbedre arbeidsforholdene for kvinner verden over og ba om at deres syns skulle bli hørt 

på neste møte i hovedstyre. Korrespondansekomitéen ble en innovativ komitée både med tanke på 

størrelse, over 100 medlemmer fra 30 komitéer, og den lave andelen menn blant dem.56 Den skulle 

utgjøre et rådgivende organ som skulle bistå ILO med informasjon om kvinner i arbeidslivet for å 

bedre forstå deres posisjon i arbeidslivet og deres sosiale og økonomiske utfordringer. 

Sammensetningen av komitéens medlemmer var et resultat av intense forhandlinger, skriver 

Thébaud. ILO sentralt ønsket medlemmer basert på kriterier og ekspertise, mens mange 

                                                 
53 Ibid, s.144-145. 
54 Cobble, “The Other ILO Founders: 1919 and Its Legacies”, s. 38. 
55 Thébaud,”Difficult Inroads, Unexpected Results”. 
56 Ibid.s, 57. 
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kvinneorganisasjoner også forlangte å bli representert. Jeg skal ikke gå nærmere inn på 

Korrespondansekomitéens arbeid her, men opprettelsen av den belyser hvordan man innad i ILO 

favoriserte kvinneorganisasjoner som i stor grad var enige med ILO sin tilnærming til kvinner. 

Blant annet var ILO opptatt av å få med kristine kvinneorganisasjoner i komitéen fordi de i stor 

grad støttet særvern av kvinner i arbeidslivet og på den måten ville videreføre denne politikken. 

Open Door, på den andre siden, fikk ingen stor representasjon i komitéen.  

 

Marguerite Thibert fra Frankrike som var ansatt på ILO-kontoret i Gèneve for å blant annet lede 

arbeidet med kvinnearbeid samt å holde oversikt over ILOs forhold til ulike kvinneorganisasjoner, 

var ikke nådig i sin beskrivelse av Open Door. Medlemmene var i følge Thibert både utålelige og 

gale og og det å inkludere dem i komitéens arbeid ble gjort kun fordi det ble ansett å være den 

minste av to onder. Tanken var at de ville gjøre mindre skade innad i komitéen enn utenfor.57 

Thibert var ingen tilhenger av særvernslinjen til ILO. Hun kjempet gjennom hele 1930-tallet for 

gifte kvinners rett til å jobbe og å motkjempe restriksjoner på kvinnelig arbeidskraft. Allikevel var 

hun lojal mot ILO og deres politikk, og det var den egalitære og miltante utformingen av Open 

Door hun mislikte.58  

 

På Da ILO på slutten av 1920-tallet startet opp med arbeidet med likelønnsspørsmålet stod de 

fortsatt på særvernslinjen overfor kvinner i arbeidslivet og mente dette var den beste 

kvinnepolitikken. Med opprettelsen av Open Door i 1929 ble denne linjen utfordret. Straks etter 

konstitueringen begynte Open Door å arbeide for en endring av ILO sin beskyttelsesstrategi overfor 

kvinner. Deres mål var å styre ILO i riktig retning i spørsmålene om kvinners rettigheter. Av Open 

Door ble ILO på dette tidspunktet sett på som kanskje den største internasjonale trusselen mot 

kvinners rettigheter i arbeidslivet, fordi deres politikk ble ansett å være hemmende for kvinner med 

de begrensninger av rettigheter den førte med seg. Der ILO mente at særvernslovgivning var 

nødvendig, mente Open Door at kvinner med en slik lovgivning ble satt i en mer ugunstig posisjon i 

forhold til mennene. Særvernspolitikk var det motsatte av av hva Open Door ville ha og det oppstod 

innad i organisasjonen et sterkt ønske om å formulere en felles internasjonal politikk når det gjaldt 

ILOs internasjonale normer som spesielt ville påvirke kvinners status i lønnspolitikken. Resultatet 

kom i 1929 på en Open door konferanse i Berlin, hvor det ble bestemt at det skulle utarbeides en 

resolusjon om en fremtidig likelønnskonvensjon, for få mer oppmerksomhet rundt spørsmålet, 

ifølge Määttä. Samtidig ble ILO direkte oppfordret av Open Door til å akseptere en 

                                                 
57 Ibid, s. 62. 
58 Ibid, s. 61. 
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likelønnskonvensjon med henvsining til Versaillestraktaten som slo fast at prinsippet om likelønn 

var viktig og krevde oppmerksomhet. Kvinnene var i tillegg bekymret for ILO sin konvensjon nr. 

26 om fastsettelse av minstelønn som i mange tilfeller ble tolket som en legitimering av ulik 

minstelønn for kvinner og menn. Dette ble selvsagt knyttet til likelønnsspørsmålet og på 

konferansen i 1929 oppfordret Open Door Folkeforbundet til å be den internasjonale domstolen om 

å gi en rådgivende uttalelse om å slå fast den sammen minimumslønnen for begge kjønn. I tillegg 

ble de bedt om å avgjøre om ILO var kapable til å utarbeide regler i forhold til regulering av 

minstelønn hvis disse ikke var basert på prinsippet om likelønn, som var et prinsipp de tross alt var 

forpliktet til å følge, ifølge Versaillestraktaten. Open Doors Berlinkonferanse slo fast at ILOs 

internasjonale normer ikke skulle basere seg på de ansattes kjønn, men på hva slags jobb det var 

snakk om. Open Door fikk aldri en uttalelse fra den internasjonale domstolen. 59 

 

Likelønn- lavt prioritert 

I 1931 utarbeidet Open Door et utkast til det som kunne bli en fremtidig likelønnskonvensjon i, 

forøvrig uten at ILO hadde bedt dem om å gjøre dette.60 Open Door utgjorde i det hele tatt et 

forstyrrende element for ILO, som på ingen måte prioriterte likelønnssaken på dette tidspunktet, 

ifølge Thébaud, og de mislikte sterkt deres kampanje for like rettigheter mellom kvinner og menn. 

Den nylig utarbeidede konvensjonen ble av den grunn i stor grad oversett- en konvensjon som slo 

fast at kvinner skulle tjene det samme som menn hvis de jobbet i samme bransje eller samme 

hierarkiske nivå. 61 Videre sa den at nødvendige tiltak som å etablere overoppsyn og 

sanksjonssystemer for å sørge for at prinsippet skulle bli etterfulgt i alle arbeidslivets bransjer. 

Fagsforeningene utgjorde i følge konvensjonen en avgjørende faktor i implementeringen av 

likelønn, og ble oppfordret til å ansette kvinner på samme arbeidsvilkårene som menn. Samtidig ble 

kvinner oppfordret til å melde seg inn i fagforeninger som kjempet for like rettigheter mellom 

kvinner og menn. De fagforeningene som forhandlet frem lavere lønn for kvinner enn for menn, ble 

sterkt kritisert av Open Door. Argumentet deres var at dette var med på å hindre kvinners 

økonomiske fremgang i samfunnet.62 

 

Til tross for at likelønnspørsmålet ble skjenket mye oppmerksomhet fra den internasjonale 

kvinnebevegelsen mot slutten av 1920-tallet og begynnelsen av 1930- tallet fortsatt ILO sin 

beskyttelseslinje i kvinnepolitikken. Internasjonale normer for arbeidsmarkedet ble utarbeidet med 

                                                 
59 Määttä, The ILO principle of equal pay and its implementation, s. 93-94. 
60 Thébaud,”Difficult Inroads, Unexpected Results”, s.55. 
61 Määttä, The ILO principle of equal pay and its implementation, s. 95. 
62 Ibid, s. 94. 
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særvern for kvinner og ulike rettigheter enn mennene. Her må det nevnes at det utover i 30-årene 

var et økt fokus på likestilling og diskriminering i arbeidslivet basert på kjønn. Dette var blant annet 

synlig i ILO publiserte artikler som kritiserte lovgivning som satt begrensing for ansettelse av 

kvinner for å løse problemet med arbeidsløshet blant menn. Det var dog en motvilje i ILOs 

beslutningsorgan til å vedta standarder som ga kvinner mer rettigheter.63 Den internasjonale 

kvinnebevegelsen likte dette dårlig og var bekymret for hvilken vei utviklingen tok for kvinnene i 

arbeidslivet. Allerede i 1930 hadde det blitt arrangert et møte mellom en internasjonal delegasjon 

med kvinner fra mange ulike kvinneorganisasjoner. Under møtet var generaldirektøren i ILO, 

Albert Thomas tilstede og han ga sitt ord på at ILO nå skulle endre kurs i synet på kvinner i 

arbeidslivet. I arbeidet med internasjonale normer fremover skulle både prinisppet om like 

rettigheter og beskyttelse av kvinnelige arbeidsplasser tas hensyn til.64 

 

Til tross for lovnad om endring fortsatte ILO sin beskyttelseslinje. Denne ble begrunnet utifra et syn 

vi kjenner igjen fra den samme debatten om kvinnesaken her i Norge, nemlig det at forskjellene 

mellom kvinner og menns psykiske og fysiske evner må tas hensyn til i arbeidslivet. Det var også 

en utbredt tanke innad i ILO at «voksende tendensen til spesialisering innen industrien kunne bidra 

til å etablere arbeidsforhold mer passende kvinners fysiske og mentale vilkår».65 Det var altså ingen 

direkte motvilje mot at kvinner skulle jobbe, men de skulle ikke slites ut. De var først og fremst 

husmødre og det var deres viktigste jobb. Normen om mannen som forsørger og kvinnen som 

ivaretager av hjemmet stod sterkt. Dette tydeliggjøres i en ILO-rapport om nattarbeid hvor det står 

at det skaper en dobbel byrde for kvinnen, både lønnsarbeid og arbeidet i husholdet. Videre slås det 

fast i rapporten at kvinners evne til å få barn skaper en ulikhet fra naturens side som det må tas 

hensyn til. Kvinnene i Open Door og andre kvinnesaksorganisasjoner forkastet derimot disse 

argumentene og mente at dette bare var med på å opprettholde ulikheten mellom kjønnene, noe som 

gjorde at kvinner ble assosiert med svakhet og avhengighet.66 

 

Særvernslinjen utfordres av krigen 

Mot slutten av 1930-tallet jobbet nå også Folkeforbundet for en større aksept for at kvinner skulle 

ha like yrkesmuligheter som menn. Allerede i 1935 hadde de gjort en vurdering av kvinners status 

med tanke på Versaillestraktatet, med god hjelp av kvinnesakskvinnene. De utarbeidet en resolusjon 

om kvinners status som sa at traktatet burde gås mer i sømmene også med tanke på kvinners status i 

                                                 
63 Rodgers et.al. The International Labour Organization and the quest for social justice, s.59. 
64 Määttä, The ILO principle of equal pay and its implementation, s.96. 
65 Ibid.96-97. 
66 Ibid. 
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arbeidslivet i landenes eksisterende arbeidslovgivning. Resolusjonen ba også ILO påta seg en 

tilsvarende studie, og undersøke arbeidslovgivning der den var til skade for kvinners rett til å 

arbeide. Resolusjonen skapte en livlig debatt mellom ILO og internasjonale kvinneorganisasjoner 

om hva studiet faktisk skulle dekke. For ILO var det viktig å ta for seg lovgivende tiltak relatert til 

ansettelse av kvinner uten å vie oppmerksomhet til særvernslovgivning for kvinner. Dette falt ikke i 

god jord hos kvinnesakskvinnene. Open Door for eksempel, presset på å for å bli inkludert i studiet 

på grunn av ILOs etter deres syn kjønnsdiskriminerende holdning. For dem utgjorde egne regler for 

kvinner en trussel mot deres økonomiske interesser, noe som bidro til å undergrave deres status som 

ansatte og tilrettela for utnyttelse. Kvinnelige ansatte kunne bare bli beskyttet, hvis alle, både menn 

og kvinner, ble det. ILOs respons til dette var ifølge Määttä at beskyttelse av kvinnelige ansattes 

helse kunne ivaretas kun ved å regulere arbeidsforholdene og at dette falt under 

arbeidslovgivningen. Derfor begynte ILO studiet av kvinners status i arbeidsmarkedet, som i første 

omgang dekket yrkesaktive kvinner. I tillegg ble kvinner og menns lønnsrater sammenlignet. Dette 

ble organisert ved at kvinneorganisasjoner fra ulike land oppga informasjon til ILO om kvinnenes 

status, og i 1938 ble rapporten «Loven og Kvinners arbeid» ble publisert. Rapporten kom til å sette i 

gang en debatt om om lønnsforskjellene mellom kjønnene innad i ILO. Grunnen var at den viste at 

lønn utbetalt til kvinner var lavere enn den utbetalt til menn verden over. Temaet ble tatt opp til 

langvarig diskusjon i ILO og både prinsippet om lik lønn og prinsippet om beskyttelse av 

kvinnelige ansatte ble anerkjent som viktige saker å forfølge videre.67 

 

Internasjonale kvinneorganisasjoner kom i årene før utbruddet av andre verdenskrig til å kontakte 

ILO med forslag om praktiske prosedyrer for hvordan man skulle motarbeide lønnsulikhet. Det var 

spesielt familielønn utbetalt til mannlige ansatte som kvinneorganisasjoner så på som det mest 

problematiske. Blant annet ble det forslått å fjerne familie-tillegget slik at den bare ble utbetalt til de 

som faktisk hadde barn. Dette skulle finansieres ved at alle lønnsmotagere, mann eller kvinne som 

tjente over det som ble vurdert som minimums livsopphold, skulle betale en viss prosent av lønnen 

til et barnefond og at disse pengene ble fordelt ut til de med barn under en viss alder, som et 

familiesupplement. Prinsippet om likelønn kunne da gjennomføres uten at det måtte gå på 

bekostning av barna, var argumentet. Det ville gjøre at mannen som familieforsørger ikke lenger 

kunne brukes som grunnlag for ulik avlønning av kjønnene.68 

 

                                                 
67 Ibid, s. 97. 
68 Ibid, s. 98-99. 
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Til tross for at man sakte men sikkert nærmet seg en mer likhetsorientert holdning til kvinnelige 

arbeidere forble ILO sin arbeidslivspolitikk primært basert på prinsippet om at mannen var 

forsørger og kvinnen skulle være hjemme. Det var kun de tilfellene der mennene ikke tjente nok at 

kvinnene måtte bidra i arbeidslivet, og da var særvern nødvendig. Kvinner skulle, med andre ord, 

helst slippe å utføre lønnsarbeid slik at de kunne ta seg av barn og hjem. 

Først under andre verdenskrig ble denne særvernslinjen for alvor utfordret siden kvinner da i mange 

tilfeller måtte fylle stillingene til menn i krig. Det vil si at kvinner tok på seg jobber som til da 

hadde blitt sett på og praktisert som mannsjobber. Denne endringen av kjønnstrukturene i 

arbeidslivet hadde man også vært vitne til under første verdenskrig, uten at det førte til fremgang i 

arbeidet med likelønnspørsmålet. Kvinnenes innsats under andre verdenskrig tydeliggjorde 

nødvendigheten av et mer rettferdig lønnssystem uten kjønn som avgjørende faktor. Som følger ble 

også spørsmålet om avlønning likelønn mellom kjønnene løftet frem av kvinnelige ansatte. 

Feminister som før hadde vært uenige om hvordan en skulle sikre kvinners rettigheter på best mulig 

måte var nå enige om at det befant seg en ulikhet mellom kjønnene i arbeidslivet som stakk dypt og 

som måtte endres. Refsingen av ILO sin arbeidspolitikk var unison. Organisasjonen ble sett på som 

uegnet til å forbedre kvinners posisjon i arbeidslivet ved at den ikke representerte kvinners 

interesser. Feministene ba ILO om å ta sitt ansvar som representant for alle verdens arbeidere, 

anerkjennne kjønnsulikheten i arbeidslivet og be medlemslandene lage lover og reguleringer som 

tok utgangspunkt i hva slags type jobb som ble utført og ikke arbeidstakerens kjønn. ILO ble også 

bedt om å be alle medlemslandene betale lik lønn til kvinnelige og mannlige ansatte og til å gi 

kvinner lik sjanse til forfremmelse på jobb.69 

 

Gradvis ble den endrede arbeidsstrukturen i arbeidsmarkedet og den internasjonale 

kvinnebevegelsens økte krav om likelønn tatt opp til diskusjon i ILO. Det ble også en økt bevissthet 

rundt den eksisterende praksisen med å ansette kvinner på lavere lønn og dårligere vilkår i de 

samme jobbene som menn hadde. I 1941, samtidig som verdenskrigen raste, markerte ILO et 

standpunkt ved å godta en resolusjon omhandlene kjønnsforskjeller i lønnsfastsettelser og uttalte at 

lønnsdifferanse på bakgrunn av kjønn ikke burde finne sted. Resolusjonen slo fast at 

lønnsfastsettelser diskriminerte hvis de ignorerte prinsippet om likestilling, hvis den nektet full lønn 

til kvinnelige ansatte og hvis den utsatte mannlige arbeidere for en urettferdig konkurranse fra 

lavlønnede kvinner.70 Määttä mener at denne resolusjonen om kjønnsforskjeller i lønnsfastsettelser 

tvang ILO til å bruke menns lønnsnivå som det grunnleggende prinsippet i lønnsbestemmelser både 
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under og etter krigen uansett kjønnet på den ansatte. Videre oppfordret den land til å ta umiddelbare 

grep for å eliminere kjønnsforskjeller i lønn, ved lovgivende og administrative endringer. ILO ble 

bedt om å fortsette sine undersøkelser om kvinners arbeid og utvikle planer for å bekjempe 

utnyttelsen av den kvinnelige arbeidsstyrken. I tillegg uttalte generaldirektøren i ILO at det nå var 

på tide med mer likestilte muligheter i arbeidslivet. Samtidig er det verdt å merke seg her er at 

selvom det ble jobbet for mer rettigheter for kvinner i arbeidslivet, var full likestilling ikke et mål 

for ILO.71 

 

Etter krigen endret kjønnstrukturen i arbeidsmarkedet seg nok en gang, siden kvinnene i stor grad 

forsvant fra jobbene de hadde hatt under krigen. Denne forskyvningen var i stor grad påvirket av 

omdannelser i industrien og vanskelighetene disse førte med seg, men også av returen av mannlige 

soldater fra krigen som nå var tilbake i jobbene de hadde før krigen. Tilgjengelige jobber for 

kvinner, ofte innen tekstilindustrien, tilbød lavere lønn og dårlige arbeidsvilkår enn de jobbene 

krigen hadde gitt dem. I noen land førte dette til at kvinner nølte med å takke ja til nye jobber som 

tilbød lavere lønn, noe som gjorde at de ble arbeidsledige lenger enn nødvendig. Likevel, at 

kvinnenes innsats under krigen var noe som måtte anerkjennes, var noe som ble diskutert på en 

ILO-konferanse i krigens siste fase. 

 

Philadelphia-konferansen 

Da Den Internasjonale Arbeiderkonferansen møttes i Philadelphia i 1944 var det først og fremst for 

å diskutere organisasjonens fremtid og hvordan en skulle møte utfordringene krigen hadde ført med 

seg. Samtidig ble et vendepunkt nådd her når det gjaldt likelønn, i og med at ILO nå så på 

menneskerettigheter og sosial utvikling på en ny måte. Man var i større grad skeptisk til ILOs støtte 

til kolonimakter og ekspropieringen av arbeidskraft for kolonimaktene dette førte med seg. I en 

verden hvor man beveget seg mot dekolonisering og en anerkjennelse av like rettigheter for alle var 

det ikke lenger greit at innfødte i kolonimakter jobbet under dårligere forhold. I Philadelphia ble 

man innad i ILO derfor enige om hovedgrunnlaget for en fremtidig fredstid og for første gang ble 

det slått fast i et internasjonalt dokument konseptet om universelle sosiale rettigheter for individet.72 

Dette dokumentet het Philadelphia Deklarasjonen, og ble inkorporert i ILOs grunnlov. 

Deklarasjonens innhold bekreftet i stor grad mye av det som allered hadde blitt slått fast i 1919. 

Samtidig staket den ut en ny kurs for ILO, hvor menneskerettighetene skulle stå i sentrum i arbeidet 

med sosialpolitikk og hvor man anerkjente behovet for internasjonal økonomisk planlegging. I 
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denne ble den opprinnlige grunnlovens rekkevidde fra 1919 utvidet til også å skulle fremme en mer 

rettferdig vekst i etterkrigsøkonomien 73  

 

I tråd med dette nye fokuset på individets rettigheter ble også likelønnspørmålet tatt opp til 

diskusjon på konferansen, blant annet av en av Norges delegater, psykologen Åse Gruda Skard. 

Mest kjent er Skard kanskje for sitt arbeid med barn og pedagogikk, hvor hun blant annet satte 

søkelyset på barns perspektiv på verden og hvordan denne skiller seg fra voksnes 

verdensoppfattelse.74 Skard var imidlertid også svært opptatt av kvinners rettigheter, spesielt i 

arbeidslivet. Under krigen bodde hun med sin familie i Washington i USA, ettersom hennes mann 

Sigmund Skard arbeidet som konsulent for norske saker ved informasjonskontoret for krigssaker 

der.75 I utgangspunktet var Skard med til konferansen som en stedfortreder for Arne Ording. Han 

var under krigen bosatt i London og jobbet som rådgiver for Utenriksminister Trygve Lie. Ording 

var blant annet med på utformingen av Norges nye utenrikspolitiske linje hvor samarbeid med 

atlanterhavstatene stod sterkt både under og etter andre verdenskrig.76 Ordings internasjonale 

engasjement gjorde han til en naturlig delegat fra Norge på ILO-konferansen i 1944. Skard fungerte 

etterhvert som representant for staten i komiteen Employment in the transition from war to peace, 

da Ording, fikk annet komitèarbeid. I et privat brev til en venninne skrev Skard åpnehjertig om 

mangelen på kvinnelig representasjon på konferansen. Blant omlag 380 representanter var kun 13 

av dem kvinner, og Skard som eneste fra Skandinavia.77 Det mannsdominerene elementet illustres 

også ved den norske delegasjonen selv og det faktum at Skard opprinnelig var på konferansen som 

stedfortreder for Ording. Det var først da han ble opptatt på annet hold at Skard fungerte som 

representant for staten. Skard tok på konferansen initiativ til å samle den kvinnelige delegasjonen 

hvor de blant annet diskuterte behovet for kvinnelig representasjon i ILOs hovedstyre som da bare 

var besatt av menn. I tillegg ble det faktum at hovedstyret hadde nedsatt en arbeidskomitè uten å ta 

med en eneste kvinnelig representant kritisert. Hun skrev: „Vi fekk alle pålegg om å snakke med 

medlemmar av Governing Body om å supplere komitèen i minste med kvinner som rådgjevarar“78. 

Men som Skard illustrer så fint var dette lettere sagt enn gjort: „(…) å snakke til Hambro om det 

ville vera som å skvetta vatn på gåsa etter mi meining“, 7980 altså var det nytteløst. Skard var svært 
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opptatt av kvinners rettigheter i arbeidslivet og utformet under konferansen et innlegg om dette, 

men som hun selv skriver i rapporten fra hennes opphold at det ikke var bruk for.81 I et annet 

innlegg Skard kom til å fremføre, om yrkesopplæring trakk Skard frem hvor tunge bidragsytere 

kvinner var blitt i samfunnet, spesielt etter krigen og at det var på tide at dette ble anerkjent. Videre 

ble utfordringen knyttet til soldatenes hjemkomst fra krigen og problemet det medførte for de 

kvinnene som fortsatt kunne tenke seg å fortsette å jobbe drøftet. Som en praktisk løsning på 

problemet ble prinsippet om likelønn for likt arbeid i alle type sektorer og industrier nevnt og 

drøftet innad i komitèen. Dette ble møtt med motstand fra arbeidstagerdelegatene, men ble vedtatt 

umiddelbart av arbeider- og myndighetsdelegatene. Igjen ble den enorme innsatsen fra kvinner 

nevnt, spesielt i USA og England og de okkuperte landene hvor kvinnene ofte utførte det tyngste 

industrielle arbeidet.82 Kvinners lavere lønn kunne ikke på samme måte som før rettferdiggjøres 

gjennom at kvinnene utførte lavlønnede kvinnerjobber, når de nå ofte utførte det tyngste arbeidet, 

tidligere forbeholdt mennene. 

 

Et annet tegn på at man ILO i 1944 var på vei til å endre den kjønnsdiskursen de hadde ført i 

arbeidspolitikken var at det ble vedtatt en rekommendasjon av særlig betydning for kvinner. 

Nemlig, Rekommendasjon nr.71, om sysselsetting i overgangen fra krig til fred. 

Rekommendasjonen sa at når man nå skulle omfordele den kvinnelige arbeidskraften etter krigen, 

måtte dette organiseres på grunnlag av prinsippet om likestilling for kvinner og menn og med 

bakgrunn i individuelle verdier, ferdigheter og erfaring. I tillegg stod det blant annet at 

arbeidsgivere og arbeidstakere sammen burde iverksette tiltak for å etablert presise og objektive 

vurderinger av jobbens innhold og på den måten avgjøre lønnsnivået uavhengig av kjønnet på 

arbeidstakeren.83 Det viktigste dokumentet som ble vedtatt på Philadelphiakonferansen var 

imidlertid Philadelphia Deklarasjonen. Selv om den ikke spesifikt nevner likelønnsprinsippet slo 

den fast alle menneskers rett til frihet, verdighet, økonomisk trygghet og likestilling.84 

 

Etter Philadelphia-konferansen og slutten på andre verdenskrig ble likelønn ble etterhvert akseptert 

og mer integrert i ILOs politikk. Organisasjonens grunnlov som ble revidert i 1945 proklamerte i 

sin innledning at «forbedringer i arbeidsforhold haster, som for eksempel å godta prinsippet om lik 

lønn for arbeid av lik verdi»85. I 1946 ble ILO en del av FN, som organisasjonens organ for 

                                                 
 
81 Skard, Åsa Gruda - RA/PA-0961/Db/L0006, Rapport fra Åse Gruda Skard, Philadelphia 1944. 
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83 Ilo.org “Rekommandasjon nr.71”.     
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arbeidslivet. Da FNs menneskerettigheter ble deklarert i 1948 ble disse derfor automatisk også 

gjeldene for ILOs politikk. I artikkel 23, pt.2 lød det: «Everyone, without any discrimination, has 

the right to equal pay for equal work.»86 Ved å vedta FNs menneskerettigheter gjorde man det klart 

at det internasjonale samfunnet for første gang var samstemte om et omfattende sett med rettigheter 

som skulle gjelde for både alle mennesker  i verden uavhengig av kjønn, rase, religion o.l.87  En 

signering av dette dokumentet betydde derfor i praksis at landet anså lik lønn mellom kjønnene som 

en menneskerettighet. Det var ikke lenger bare kvinnene som talte for likelønn, det var nå, i det 

minste i prinsippet ansett som en rettighet. Det vil si at ILO nå anerkjente likelønn i flere av 

arbeidsstandarene for å oppfordre etablering av lønnsnivåer utifra jobbinnhold og ikke arbeiderens 

kjønn. I tillegg ble det kjønnsegregerte arbeidsmarkedet viet mer oppmerksomhet. Spesielt behovet 

for å løfte statusen til kvinnedominerte industrier og yrker. Ansettelse av kvinner ble oppfordret på 

grunnlag av like muligheter som menn. Det var ikke bare utifra hensyn til likestilling prinsippet om 

likelønn oppstod. Et annet mye brukt argument for likelønn var å etablere et arbeidsmarked til 

fordel for mannlige ansatte, siden kvinner ikke lenger ville akseptere lavere lønn og på den måten ta 

jobber fra menn.88 Allikevel må det påpekes at den beskyttende tilnærmingen  mot kvinnelige 

ansatte fortsatte til en viss grad og deres rolle som husmødre ble fremdeles løftet frem som 

kvinnenes viktigste oppgave. Motsetningsforholdet mellom lov og praksis i spørsmålet om 

kvinnelige ansatte sammen med den økende økonomiske veksten som fulgte etter 

gjenoppbyggingen av krigen økte kravene til likestilling, inkludert likelønn. 

 

Konvensjon nr. 100 vedtas 

«Så lenge det bare stod i formålsparagrafen erklærte alle seg enig. Enigheten opphørte i det 

øyeblikk en skulle lage et instrument for det alle syntes var en vakker deklarasjon»89 Sitatet er 

hentet fra Konrad Nordahls dagbok og beskriver vanskelighetene rundt utarbeidingen med 

likelønnskonvensjonen i ILO. Nordahl, da var formann i LO, var selv tilstede på 

Arbeidskonferansen i Genève i 1951. Der stod striden om man skulle vedta en konvensjone eller 

rekommandasjon. Ved å vedta en rekommandasjon ville ikke dette stille like høye krav til 

medlemslandene ved eventuell ratifisering som en konvensjon. Nordahl uttrykker i dagboken 

skuffelse over at de nordiske regjeringene kun gikk inn for en rekommendasjon. ILOs 

likelønnskomitée anbefalte på sin side at det burde stemmes over både en rekommendasjon og en 

konvensjon, noe som ble vedtatt på konferansen i 1951. Det skulle dermed stemmes over en 
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liklønnskonvensjon - nr. 100- og en likelønnsrekommendasjon - nr 90.90 I ILOs likelønnskomitée 

satt økonom Marit Aarum, som tilhørte den radikale fløyen av Venstre. Som aktiv 

kvinnesakskvinne var hun dypt skuffet over den norske regjeringens instruks til sine delegater i å 

kun stemme for en rekommendasjon. Ifølge Nordahl var hun glad for «(…) å bare være rådgiver så 

hun slapp å votere i plenum»91 I stemmegivningen for både konvensjonen og rekommendasjonen 

kom det et tydelig mønster fram. Ikke overraskende utgjorde arbeidstagerdelegatene flertallet av 

dem som stemte for både rekommendasjonen og konvensjonen. Fra Norge var det bare Nordahl 

som stemte ja til både konvensjonen og rekommendasjonen. Representanten fra NAF stemte imot 

konvensjonen. De to regjeringsdelegerte lot vær å stemme, til tross for at instruksen fra regjeringen 

var å stemme imot. Ifølge Nordahl hadde regjeringen gikk dem dispensasjon til å la vær å stemme. 

Som han sa «(s)elv ønsket de sikkert å stemme for»92. Det var i det hele tatt mange representanter 

fra myndighetene som lot være å stemme over konvensjon nr 100, mens de fleste stemte ja til 

rekommendasjonen. På arbeidsgiversiden stemte flertallet nei til både rekommendasjon og 

konvensjon. Med 105 stemmer for, mot 35 stemmer mot ble konvensjon nr 100 vedatt under 

konferansen i Geneve i 1951. Rekommendasjonen nr. 90 ble vedatt med 146 stemmer for og 18 

stemmer mot.93 

  

Under Arbeiderkonferansen hadde en stor debatt foregått forut for avstemningen. Spørsmålet, eller 

stridstema var hvorvidt man faktiske trengte internasjonale normer om likelønn eller ikke. De som 

stemte nei til både konvensjon og rekommendasjon mente at disse var unødvendige, og at det var 

spesielt formuleringen «lik lønn for arbeid av lik verdi» mange hadde problemer med å godta. For 

hvordan skulle man tolke «arbeid av lik verdi»? I tillegg var det uenigheter om nødvendigheten av 

at staten skulle samarbeide med arbeider- og arbeidsgiverorganisasjonene om implementeringen av 

prinsippet om likelønn. I mange land holdt staten seg utenfor lønnsforhandlingene og mange 

foretrakk at det forble slik.94 Konvensjon nr. 100 om lik lønn for menn og kvinner var ILOs første 

forsøk på en konvensjon med fleksibel framgangsmåte for implementeringen av konvensjonens 

innhold. Nærmere bestemt, den satt ikke krav til at konvensjonen måtte innføres ved lovgivning. 

Det var med andre ord et stort spillerom i hvordan landene kunne tolke konvensjones innhold. På 

bakgrunn av dette har konvensjonen blitt kritisert av fagforeningsfolk for å være for lite bindene 

siden den verken krever opprettelse av restriksjoner i forhold til bestemmelse av lønn, eller statlig 

                                                 
90 Määttä, The ILO principle of equal pay and its implementation, s.112. 
91 Nordahl, Gode Arbeidsår, s. 43. 
92 Ibid.s. 44. 
93 Ibid, s. 113. 
94 Ibid, s. 119-121. 
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innblanding.95 Samtidig må dette ses i lys av selve avstemmingen, hvor man så hvor mange av 

myndighetenes representanter som lot vær å stemme. Hadde konvensjonen stillt strengere krav til 

for eksempel statlig innblanding i lønnsforhandlinger kan man stille spørsmålstegn ved om 

konvensjonen hadde blitt vedtatt, tatt i betraktning hvor sterkt de frie tariff-forhandlinger stod i 

mange av medlemslandene. 

 

Oppsummerende kommentarer 

Vi har nå sett hvordan ILO forholdt seg til likelønnspørsmålet og kvinners rettigheter i arbeidslivet 

mer generelt fra 1919 til 1951. Fra å inneha en beskyttende tilnærming til kvinners rettigheter i 

arbeidslivet som i større grad begrenset kvinners mulighterer enn å skape dem, anerkjente 

organisasjonen etter andre verdenskrig i større grad kvinners rett til lik lønn som menn for likt 

arbeid. Det var imidlertid ikke feministenes påtrykk for likelønn alene som førte til endringen av 

ILOs politikk. Som dette kapittelet har vist var det krigen som unntakstillstand når det gjaldt 

kjønnsarbeidsdelingen i yrkeslivet som til syvende og sist ble det avgjørende elementet i ILOs 

tilnærming til likelønnsspørsmålet. Det var i stor grad kvinnenes innsats under krigen som gjorde at 

man også innad i ILO anerkjente deres behov for en mer rettferdig avlønning. At likelønn kom opp 

på den politiske agenden til ILO førte i 1951 til Konvensjon nr. 100 om like lønn for likt arbeid. 

Dette var imidlertid ikke et endelig oppbrudd med særvernslinjen som ILO hadde ført i sin politikk 

mot kvinner i arbeidslivet siden 1919. Særvernslinjen var basert på en biologisk forståelse av 

kvinner som det svakere kjønn og som derfor trengte beskyttelse. Konvensjon nr. 100 om likelønn 

brøt i og for seg ikke med denne oppfatningen, da den kun slo fast at lønn skulle fastsettes på 

bakgrunn av arbeidets verdi, ikke arbeidstakerens kjønn. Likevel var den et etterlengtet svar på 

kvinnebevegelsens gjentatte krav til ILO; Nemlig å anerkjenne at kvinners innsats i arbeidslivet 

hadde like stor verdi som menns. 

 

I neste kapittel vil fokuset bli flyttet til Norge. Vi skal se at også den norske kvinnebevegelsen 

engasjerte seg i likelønnssaken i årene etter andre verdenskrig og gå nærmere inn på hvordan 

likelønnskravet ble formulert i norsk sammenheng. Hvordan ble kravet møtt av den norske staten? 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Neunsinger, Silke, «The unobtainable magic of numbers» s. 132. 
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Kapittel 3: Tvetydige krav: likelønn i Norge etter krigen 

 

Etterkrigstidens norske kjønnsorden er gjerne fortolket som en del av en lengre husmorperiode. Den 

naturlig plassen for kvinner i denne perioden var innefor husets fire vegger hvor hun var ivaretager 

av hjemmet. Mannen skulle jobbe og tjene penger og dette muliggjorde at kvinner kunne være 

hjemme. Denne mannlige forsørgermodellen var i for seg ikke noe som var spesielt for Norge, noe 

diskusjonen i forrige kapittele viste. På mange måter kan man si at det var det mannlige 

forsørgeridealet som lenge stod i veien for at likelønnskonvensjonen ble en realitet i ILO, fordi dette 

undergravde kvinners rett til lønnet arbeid og var med på å opprettholde særvernslinjen. Likevel, 

som vi nettop har sett ble Likelønnskonvensjonen vedtatt i ILO i 1951, og dette var med på å legge 

grunnlaget for arbeidet med likelønn internasjonalt.   

 

I dette kapittelet skal vi se på kravet om likelønn i Norge i lys av fortolkningen om samfunnets 

kjønnsorden. Vi skal blant annet se hvordan staten la til rette for den kjønnskomplementære 

arbeidsdelingen som fant sted i årene etter andre verdenskrig. Når dette er redegjort for skal vi se 

nærmere på likelønnskravet innenfor rammene av husmorperioden. Vi skal se på hvem som krevde 

likelønn, og ikke minst hvordan kravet ble formulert. Hvordan passet likelønnskravet inn i det vi 

idag kjenner som den store husmoræraen? Gro Hagemann har argumentert for at det i de første 

årene etter krigen fant sted en ny kjønnsradikalisme i både kvinnebevegelsen og i politikken, og at 

det var en sterk politisk vilje til å få igjennom reformer for å bedre likestillingen og kvinners 

økonomiske selvstendighet.96 Jeg vil i dette kapittelet argumentere for at til tross for at man hadde 

en aktiv og samlet kvinnebevegelse i årene rett etter krigen, og et politisk regime som snakket varmt 

om kvinners rettigheter så man ikke denne radikale velviljen i likelønnspørsmålet. Spørsmålet vi 

kan stille er hva denne manglende viljen, eller tvetydigheten i synet på likelønn skyldtes? Min 

forklaring er at selv om norske kvinneorganisasjoner gjentatte ganger bragte likelønnspørsmålet på 

banen, så de selv ikke dette som et isolert kvinnekrav, men noe som måtte løses sammen med andre 

samfunnsøkonomiske forhold. Likelønnskravet var tvetydig. 

 

Husmoralderen som historisk fortolkning 

Husmoralderen har vært og er en utbredt fortolkning av både før- mellom- og etterkrigstidens 

kjønnsorden i Norge. Begrepet ble først brukt av Kari Melbye i 1998, og av mange historikere etter 

henne.97 Denne fortolkningen er gjort på bakgrunn av ulike forhold som politikk og ideologi men 

                                                 
96 Hagemann «Housewife and citizen? Gender politics in the post-war era», s. 22. 
97 Se Bl.a. Stugu Norsk historie etter 1905-vegen mot velstandslande (2012), Danielsen.«Den kjønnsdelte 

arbeidsdagen 1913-1960» (2013) og Furre, Norsk historie 1914-2000 (2007). 
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også kultur og demografi. Melbye argumenterer for at husmoralderen i Norge varte fra 1900 til 

1960 på bakrgunn av den statlige politikken som ble ført på ulike områder. Frem til 1930 var 

ekteskapshyppigheten også lav i Norge, noe som forklares bl.a utifra kvinneoverskuddet i 

samfunnet. Fra midten av trettitallet ser man derimot en endring i dette, argumenterer Melbye, da 

andelen i gifte kvinner øker fra 45,4% i 1930 til 56,8% i 1950. I takt med at ekteskapshyppigheten 

stiger, minker kvinner i lønnsarbeid, mens antall husmødre vokser. Toppen for antall husmødre ble 

nådd i 1960. Melbye forklarer dette enkelt; regelen for denne perioden var at hvis du var kvinne og 

gift var du også husmor.98 I dette lå det at den gifte kvinnen hadde hovedansvaret for hjemmet og 

arbeidet det førte med seg. Husmoren skulle skape et rent og hyggelig hjem, og ikke minst sørge for 

at mannen fikk den pleien og hvilen han trengte etter en lang arbeidsdag. Hadde husmoren barn 

skulle hun skape et trygt og kjærlig hjem med rom for lek, læring og menneskelig utvikling. Familie 

og barn ble slik en viktig kilde til husmorens samfunns- og egen identitet, og ulønnet, reproduktivt 

arbeid ble definert kvinnelig. Det betydde at familien som forsørgersystem igjen ble kilden til 

livsopphold for kvinner. Ved at færre kvinner livsnærte seg gjennom lønnsarbeid, men gjennom 

hjemmet, ble mannens familiens forsørger.99 

 

Kvinners synkende yrkesdeltagelse i perioden har også blitt forklart utifra mellomkrigstidens 

nedgangstider, og at gifte kvinner ble tatt ut av lønnsarbeidet til fordel for menn. I en tid med 

knapphet på arbeidsplasser var tanken den at gifte kvinner som allerede var forsørget ikke skulle ta 

jobbene til arbeidsløse menn med forsørgeransvar.  Dette var en politikk anført av både 

Arbeiderpartiet og LO til utover i 1930-årene, da begynte de i større grad å annerkjenne at «retten til 

arbeid skal være lik for alle, menn eller kvinner, uansett om de er gifte eller ikke».100 Men også etter 

dette stemningskifte innad i LO og AP fortsatte den mannlige enforsørgermodellen å være gjeldene 

politiske realitet i Norge, mener Melbye. Ikke minst kom det til uttrykk ved at oppslutningen 

omkring kvinners rettigheter sviktet og kvinnesaksforeninger ble omgjort til husmorforeninger.101  

 

Hursmoryrket dreide seg ikke bare om hensynet til familie og felleskap. Under første halvdel av 

1900-tallet fant det sted en profesjonalisering av husmorrollen, med bl.a. grunnleggelse av 

husmorskoler. Dette dreide seg i stor grad omå gjøre husmoren til en yrkesutøver på lik linje med 

yrkesutøvere utenfor hjemmet. Med utgangspunkt i formalisert kunnskap og ferdighetstrening 

skulle den moderne husmor være dyktig, ansvarsbevisst og inneha en stolt rolle i familien. Hennes 

                                                 
98 Melbye “Husmorens epoke”, s.234. 
99 Ibid, s. 235. 
100 Ibid, s.264. 
101 Ibid. 
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arbeid skulle bygges på formell kunnskap og utdanning og derfor verdsettes på lik linje med annet 

arbeid, og kravet til utdanning og kvalifikasjoner for husmødre økte. Denne profesjonaliseringen 

var ment å skulle skape en yrkesidentitet for kvinnene, og gjøre husmoryrket til en del av den 

morderne yrkesspesialisering. Dette fokuset kan fortolkes som en måte å gjøre husmoryrket til et 

konkurransedyktig virke for kvinner i det moderne samfunn og samtidig bidra til modernisering av 

samfunnshusholdningen. 102  

Også i arbeiderklassen var arbeidsdelingen med kvinner som husmødre og menn som 

lønnsarbeidere idealet. I den norske arbeiderbevegelsen var den offisielle ideologien at gifte kvinner 

skulle være husmødre også på 1950-tallet.103 Enforsørgermodellen med mannen i arbeid var  målet 

og for mange menn var det en æressak og kunne forsørge familien alene.104 Etter andre verdenskrig 

prøvde Arbeiderpartiet å legge best mulig til rette for at gifte kvinner skulle ha en reell mulighet til 

å være husmødre på fulltid. Kvinnnene hadde ansvaret for hjemmet, og deres hovedoppgaver var 

reproduksjon og omsorg, mens mannen skulle jobbe ute og tjene penger. Denne ideologien om 

kjønnsarbeidsdeling stod veldig sterkt i det norske samfunnet. Dette ser man bl.a på 

lønnsforholdene og holdningene til lønn. Mannen skulle jobbe og hans lønn skulle være nok til å 

forsørge hele familien. I 1946 ble barnetrygden realisert etter mange års debatt og utredning om 

hvem denne støtten skulle gis til og hvordan den skulle administreres. Historikere Anne-Lise Seip 

og Hilde Ibsen har argumenrt for at selvom barnetrygden ikke var morsrettet, men barne- og 

familiesentrert var det likevel mor den kom til gode.  Dette vises gjennom at Stortinget vedtok at 

trygden skulle utbetales til mor, som en «samfunnsmessig anerkjennelse» av hennes arbeid.105 På 

den måten ble barnetrygden en støtte til enforsørgersystemet, selv om den aldri fungerte som 

morslønn, til det var den ikke stor nok.106 Loven om samskatt fra 1921 var også med på å 

underbygge enforsørgersystemet. Gjennom denne loven var ektefeller felleslignet, noe som førte til 

økt skatt i de ektepar hvor begge hadde lønnsarbeid. I de tilfeller der kvinnen hadde en deltidsjobb 

som ikke ga så høy lønn, kunne det føre til at skatten mannen da måtte betale på toppen av sin egen 

skatt ble så høy at deltidsarbeidet rett og slett ikke lønnet seg. Den økonomiske politikken i 

etterkrigstiden var altså med på å underbygge perioden som husmoralder, noe som fikk klare følger 

for gifte kvinners deltagelse på arbeidsmarkedet og måten Norge håndterte kravet om likelønn. 

 

 

                                                 
102  Ibid, s.287. 
103 Ibid, s.288. 
104 Stugu, Norsk historie etter 1905-vegen mot velstandslandet, s. 215 
105 Ibsen og Seip, «Morsøkonomi, familieøkonomi og samfunnsøkonomi: barnetrygden i et historisk 

perspektiv», s. 432. 
106 Ibid. 



38 

 

Til forskjell fra Sverige? 

Siden 1920 hadde antallet kvinner i arbeidslivet sakte men sikkert sunket, og lavmålet kom i 1960. 

Aldri hadde så få kvinner i Norge vært i lønnsarbeid, skriver Stugu.107 Norge skilte seg i tillegg ut 

fra de andre nordiske landene ved å legge større vekt på kvinners rolle som husmor. Et særtrekk ved 

det norske systemet var blant annet at det ulønnede husarbeidet ble tatt med i beregningen av 

nasjonalinntekten i siste halvdel av 1940-tallet.108 Dette symboliserte, ifølge Hege Roll-Hansen at 

husarbeidet her til lands utgjorde et likeverdig bidrag til familieøkonomien som lønnsarbeidet og at 

man på den måten hadde et gjensidig ansvar mellom ektefellene som forsørgere. I Sverige 

anerkjente man det samme gjensidige ansvaret innad i ekteskapet, men det kom til uttrykk på en 

annen måte. Her ble det gjensidige forsørgeransvaret brukt som et argument for gifte kvinner til å 

komme seg ut i lønnet arbeid.  

 

Prinsippet om kjønnslikhet ble tolket som kjønnsnøytralitet i større grad i Sverige enn i Norge i 

etterkrigstiden har Gro Hagemann argumentert.109 Det var med andre ord ikke et trangt 

arbeidsmarked i denne perioden som gjorde at de norske kvinnene i stor grad var utenfor 

arbeidslivet. Tvert imot, selv etterkrigstidens etterspørsel etter arbeidskraft evnet ikke å nevneverdig 

råkke ved den etablerte kjønnsarbeidsdelingen som myndighetene fremmet på ulike måter. 

Kvinnene hadde sin plass i hjemmet hvor de hadde sine oppgave. Den gode kvinnepolitikken på 

1950-tallet var derfor å legge best mulig til rette for at kvinner skulle få uttøve sitt yrke som husmor 

på best og mest praktisk mulig vis. I tillegg hadde man institusjonelle forklaringer på kvinners 

fravær i arbeidslivet, som at både LO og NAF var skeptiske til deltidsarbeid. For eksempel mente 

LO at deltidsansatte var mindre motiverte for å fagorganisere seg enn heltidsansatte. De første 

statsstøttede barnehagene kom først i 1963, tiltenkt aleneforsørgere med spesielle behov. Det betyr 

at den politiske tilretteleggingen for å få kvinner i arbeid heller ikke var tilstede i Norge i 1950-

årene.110 

 

Lars-Erik Ona tar i sin masteroppgave opp deltidsarbeid blant kvinner i Norge fra 1945-1965. Her 

viser han at selvom enforsørgermodellen dominerte de første årene etter krigen var det enkelte 

statlige tiltak som brøt med dette. Blant annet ble det i 1947 nedsatt en komitè som skulle utrede 

                                                 
107 Stugu, Norsk historie etter 1905-vegen mot velstandslandet, s. 215. 
108 Roll-Hansen, “Working or supported? The Discourse of Unpaid Houseworkers in Early Post-war 

Norway”, s. 138-139. 
109 Hagemann, “Maternalism and Gender Equality: Tracing  Norwegian model of welfare”, s.65. 
110 Stugu, Norsk historie etter 1905-vegen mot velstandslandet, s. 215. 
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tiltak  for å øke tilgangen på kvinnelig arbeidskraft.111 Mellomkrigstidens kampanje mot gifte 

kvinners rett til lønnsarbeid var til dels over. I 1937 hadde LO og DNA fattet et vedtak som slo fast 

at «retten til arbeid skal være lik for alle, menn og kvinner, enten de er gifte eller ugifte». Den 

norske kvinnesaksbevegelsen kjempet på sin side mot angrepene på gifte kvinners arbeidsrett, 

uavhengig av deres syn på på gifte kvinners faktisk lønnsarbeid. Det var som i perioden mot 

århundreskiftet prinsippet om frie individers rett uavhengig av kjønn og sivilstatus som ble 

forsvart.112 Likevel var kampanjen mot de gifte kvinner en seier for de stemmer som mente at 

kvinner var å betrakte som privatforsørget, og at det å være gift kvinne var synonymt med det å 

være husmor. Dette må også ses på bakgrunn av mellomkrigstidens økende arbeidsløshet og tanken 

om at kvinnen ikke trengte jobb like mye som andre, og at det rettferdiggjorde og ta dem ut av 

arbeidet. Etter krigen var situasjonen anderledes og man hadde en knapphet på arbeidsskraft, 

spesielt kvinnelig. Det var en viktig del av bakgrunnen for at den nevnte komitéen ble nedsatt. 

Sosialdepartementet foreslo som følge av utredningen om deltidsarbeid som mulig løsning på 

problemet med kvinner i arbeid, hvor gifte kvinner skulle ha kortere arbeidstid slik at fraværet fra 

hjemmet ble minst mulig.113 Det var med andre ord ikke tegn på at husmoryrket var på vei nedover, 

men mer en mulig løsning på en arbeidskraftsmangel som krevde løsninger. Deltidsarbeid for 

kvinner var en pragmatisk løsning på et behov uten å utfordre den etablerte og politisk definerte 

kjønnsordenen. Jeg skal ikke gå lenger inn i denne komiteens arbeid, da denne oppgaven må 

begrense sitt omfang, men det er viktig å peke på at kvinner som arbeidskraft ble sett på som en 

mulig løsning på et problem, så lenge det ikke gikk ut over kvinnens ivaretakelse av hjemmet. 

Kvinner ble etter krigen sett på som arbeidskraft, om enn innenfor visse rammer, der deres 

oppgaver og plass i hjemmet måtte ivaretas først og fremst. Samtidig markerte slutten på andre 

verdenskrig også et skifte i den norske kvinnebevegelsen. Fra å være flere parter som stod steilt mot 

hverandre gikk kvinner fra arbeiderbevegelsen sammen med kvinner fra kvinnesaksbevegelsen og 

de ulike politiske partiene i 1945 og dannet Norske Kvinneorganisasjoners samarbeidsnemd. 

 

Norske kvinneorganisasjoner sammen om likelønn 

Etableringen av Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemd var et direkte resultat av 

samarbeidet mellom illegale kvinnegrupper under krigen.114 Kvinnenes innsats i motstandsarbeidet 

under krigen hadde vært omfattende både innad i organisasjoner og utenfor. Både menn og kvinner 

hadde bidratt i motstandsarbeidet under krigen og dette skapte en følelse av likeverdighet mellom 

                                                 
111 Ona, Deltid og vekst, s. 23. 
112 Melbye “Husmorens epoke” s. 263. 
113 Ona, Deltid og vekst, s. 24-28. 
114 Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, s. 150. 
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kjønnene. Kvinnene ønsket nå å bidra i gjenreisingen av landet på lik linje med mennene og man 

«(…) tenkte seg at kvinnene kunne spille en særlig rolle i å bevare freden». 115Samarbeidsnemda 

jobbet derfor for å øke kvinners innflytelse i samfunnslivet og man tenkte at de. Likelønn var en av 

de sakene som ble adressert tidligst i nemda.116Allerede i 1946 sendte Samarbeidsnemda en 

anmodning til Stortinget om å nedsette en komité som skulle se nærmere på kvinners vilkår i 

arbeidslivet, og da spesielt på dette med lønn. Samarbeidsnemda var derimot klar på at  en lov om 

likelønn ikke ville bli vedtatt uten kvinnenes egen medvirkning, av den grunn ba de regjerningen 

nedsette en komité for å se på kvinners stilling i arbeidslivet.117 I brevet til regjeringen i 1946 

skriver de:   

«En kan ikke forstå inneholdet av de ymse internasjonal organisasjoners 

grunnlover, manifest eller prinsippet anderledes enn at medlemsskap i disse 

organisasjoner gjør det til en plikt å og oppgave for staten å sørge for menn 

og kvinners fulle likestilling som samfundsborgere. Denne likestilling er 

helt illusorisk så lenge den ikke er gjennomført på det økonomiske 

området.118  

 

Videre hevder de:»Likelønnskravet var tidligere et prinsipielt spørsmål som samfunnet hadde råd til 

å sette til side fordi det var nok av kvinner å få til arbeide for nær sagt hvilken som helst lønn. 

Situasjonen er anderledes idag og kravet har fått aktualitetens preg.» Samarbeidsnemda viste altså 

til norsk medlemsskap av internasjonale organisasjoner, som for eksempel Folkeforbundet medførte 

et ansvar for å bedre kvinners økonomiske stilling. Samtidig som de også peker på hvordan 

spørsmålet etter krigen var blitt mer aktuelt tatt i betraktning at kvinner utgjorde en tiltrengt 

arbeidskraft. Det som er verdt å merke seg med anmodningen fra Samarbeidsnmeda til regjeringen 

er at den ikke går så langt som å kreve umiddelbart likelønn:   

 

«Så vel som den økonomiske situasjonen som de mange konsekvenser som 

ville bli resultatet av likelønnen, gjør at kvinneorganisasjonene ikke går 

lenger enn å be om å få saken utgreid, i det en mener en slik utgreiing vil 

komme til å støtte krav som idag bare hviler på formodninger og 

påstander.119  

                                                 
115 Melbye «Husmorens epoke» s, 256. 
116 Ibid, s. 255-256. 
117 Ibid, s. 326. 
118 RA/PA-0304/F/L0001 «Brev fra Samarbeidsnemda til Regjeringen» 20.09 1946. 
119 Ibid. 
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Samarbeidsnemda får imidlertid ikke noe svar på anmodningen fra Stortinget. Men likelønnssaken 

ble ikke glemt av kvinneorganisasjonene av den grunn. Spesielt Norges Kommunistiske Parti 

(NKP) sitt kvinneutvalg jobber aktiv med spørsmålet. I 1947 sendte de en egen forespørsel til 

samarbeidsnemda om de kunne sende en ny anmodning til Stortinget om å nedsette en komitée til å 

se nærmere på dette med kvinner og lønn. Bakgrunnen for dette var fagkongressen i 1946 hadde 

vedtatt følgende forslag: 

  

”Kongressen beslutter at Arbeidernes faglige Landsorganisasjon i samråd 

med de to arbeiderpartier fremmer forslag til regjeringen og stortinget om at 

kvinnenes lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom lovgivning på en slik 

måte at likelønnsprinsippet lik lønn for likt arbeid gjennomføres.120 

 

For NKPs kvinneutvalg var det imidlertid klart at «vedtaket fra fagkongressen aldri ville bli 

fremmet uten kvinnenes egen medvirkning.»121 Ifølge brevet fra NKPs kvinneutvalg var altså 

likelønn noe som ble fremmet også utenfor kvinneorganisasjonene. Prinsippet ble til og med 

foreslått lovfestet av Arbeiderpartiet, Norges kommunistiske parti og Landsorganisasjonen. Sett i 

lys av det jeg har diskutert tidligere i kapittelet om periodens husmorifisering og syn på lønn kan 

dette initiativet virke noe overraskende. Samtidig vet vi jo at samarbeidsregjeringen som satt ved 

makten i 1946 hadde representanter fra alle partier, inkludert AP og NKP, uten at noe av merkbar 

karakter ble gjort i likelønnsspørsmålet. Kanskje det derfor kan tenkes at likelønnsprinsippet ble 

anerkjendt som et kvinnekrav, men ikke noe mer enn det?  Det forklarer isåfall hvorfor NKPs 

kvinneutvalg anså kvinnenes egen medvirkning som avgjørende for å få vedtaket fremmet. At 

Samarbeidsnemda la press på regjeringen om å prioritere kvinners stilling i arbeidslivet er tydelig 

utifra disse brevene. De understreker i tillegg nødvendigheten av likelønn på grunn av den akutte 

mangel på kvinner i arbeidslivet og hvordan dette gjorde prinsippet mer aktuelt enn noen gang 

tidligere. I 1948 kom belønningen i form av sosialøkonomen Johan Vogt. 

 

En mannlig sosialøkonom og hans rapport 

1948 så endelig Samarbeidsnemda resultater av sine gjentatte henvendelser til regjeringen. 

Riktignok ikke i form av en komité, men av sosialøkonomen Johan Vogt. I sin ungdom hadde han 

vært aktiv i den kommunistiske gruppen Mot Dag. I sitt tidlige virke som sosialøkonom var han en 

                                                 
120 RA/PA-0304/F/L0001 «Brev fra NKPs kvinneutvalg til Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemd  

29.mars, 1947». 
121 Ibid. 
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aktiv taler for Marx. Fra 1948 virket han som professor ved Universietet i Oslo (UiO) med 

finanspolitikk, internasjonal handel, statsfinanser og sosialpolitikk som forskningsfelt. Men Vogt 

var også opptatt av demografi og befolkningslære.122 Forespørselen han fikk fra 

Sosialdepartementet var om han kunne utrede spørsmålet om lik lønn for kvinner og menn for 

samme eller tilsvarende kvalifisert arbeid. Prosjektet var noe heseblesende med en tidsramme på tre 

måneder og Vogt påpeker selv i sin slutt-rapport Kvinnearbeid og kvinnelønninger (1948) at det 

ikke hadde vært mulig å gjøre alle de undersøkelser som burde gjøres i forbindelse med en slik 

utredning.123 Han trekker blant annet frem at den nyeste oversikten over kvinner i arbeidslivet var 

fra resultatet av folketellingen i 1930. Folketellingen fra 1946 ville ifølge Vogt ikke ha resultater å 

vise til før om et par år fram i tid og ville da ikke kunne belyse denne rapportens problemstillinger. 

Videre skriver Vogt i sin rapport at til tross for at det har skjedd en økning i folketallet og en 

forskyvning i arbeidslivet siden 1930, kunne de samme tallene likevel si noe om forhold av mer 

stabil natur vedrørende kvinners arbeid og lønn. 

 

Vogt kom til å peke på tre avgjørende oppgaver for kvinner i arbeidet for å bedre deres økonomiske 

stilling. Den første oppgaven Vogt nevnte var at kvinner måtte bryte gjennom de barrierer som stod 

i veien for deres inntreging på arbeidsområder som til da hadde vært forbeholdt menn. Det dreide 

seg ifølge Vogt ikke om juridiske forhold, men om sedvane, det vil si forestillinger om vaner og 

tradisjoner. Videre pekte han på at gjennomføring av lik lønn for kvinner og menn for likt arbeid 

måtte finne sted. Som tredje og siste avgjørende oppgave skrev Vogt at lønninger i typiske 

kvinneyrker måtte høynes. Av disse tre forholdene, var det lik lønn for likt arbeid som ville være 

lettest å gjennomføre ifølge Vogt, men det i seg selv ville ikke være nok for en reell bedring av 

kvinners økonomiske stilling fordi kvinner og menn i liten grad utførte likt arbeid.   

 

En av utfordringene med å heve kvinnelønnen slik Vogt så det i 1948 var at det vil reise problemer 

av allmenn samfunnsmessig natur. Lønningene som da ble utbetalt til menn dekket stort sett bare en 

rimelig levestandard for dem som ikke hadde forsørgeransvar . For menn med forsørgeransvar 

strakk ikke lønnen like langt til. Vogt mente at man ikke kunne heve kvinnelønningene uten og 

samtidig heve lønnen for menn med forsørgernansvar.  Derfor måtte likelønnsspørsmålet i følge han 

bli sett i sammenheng med mannslønningene og familiepolitikk generellt. Med andre ord var det 

vanskelig å isolert sett gjøre noe med kvinnelønningene.124 

                                                 
122 Svendsen, «Johan Vogt». 
123Arkivenhet RA/S-1270/D/Da/L0144/0001 Kvinnearbeid og kvinnelønninger Vogt rapport: 2-3. 
124 Ibid, s. 5-6. 
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Vogt-rapporten viste at de fleste yrkesaktive kvinner i arbeidslivet i 1930- og 40- årene var ansatt i 

yrker datiden regnet som typiske kvinneyrker. Imidlertid var det en god del kvinner som utførte det 

samme arbeid som menn i industriell virksomhet, men som allikevel fikk lavere lønn enn mennene. 

Et eksempel Vogt trekker frem var Askim Gummivarefabrikk. På denne arbeidsplassen arbeidet 

omtrent 150 menn og bortimot 300 kvinner med produksjon av sko. Men til tross for at både 

mennene og kvinnene utførte nøyaktig samme arbeid var grunnlønnen til mannen 1,50 kr i timen, 

mens kvinnen tjente 0,90 kr. Landets ullvarefabrikker hadde også en lignende praksis. I 

ullveveriene, som det var mange av i Norge på den tiden var det vanlig at både menn og kvinner 

betjente to stoler, selv om mennene tjente mer enn kvinnene. På Frysja ullvarefabrikk i Oslo hadde 

kvinnene sett seg lei på dette, og nektet å betjene to stoler før de tjente like mye som mennene. Vogt 

påpeker ineffektiviteten i dette da kvinnene som bare ville betjene en stol gikk uten arbeidsoppgaver 

2/3 av arbeidstiden. Bedriften hadde derfor uten tvil tjent på at kvinnene hadde fått det samme i 

lønn som mennene mot at de også betjente to stoler. Men, som Vogt selv skrev i sin rapport var den 

størte innvendelsen mot å gi kvinner samme lønn som menn at arbeidsgiverne var redd for 

konsekvensene det ville få. Kvinner som jobbet i rene kvinneavdelinger i ullfabrikkene, ved 

karrings- og spinningsmaskinene, ville da tjene mindre enn de kvinnelige ullveverne. Redselen var 

at dette misforholdet mellom prestasjon og fortjeneste ville forverres om timelønn ble innført.125  

 

Rapporten pekte dessuten på at siden det var et så begrenset antall kvinner som utførte det samme 

arbeid som menn, men likevel tjente mindre enn dem ville ikke gjennomførelsen av 

likelønsprinsippet koste veldig mye. Som det står: «Den egentlige vanskelighet med 

gjennomførelsen av likelønnsprinisippet på disse områder består i de videre konsekvenser, som en 

slik lønnsforhøyelse vil få».126 Med videre konsekvenser i denne sammenheng mente Vogt at hvis 

man først skulle gi samme lønn for likt arbeid, ville det oppstå et nytt misforhold mellom de 

kvinner som gjorde samme jobb som menn, og de som jobbet i de typiske kvinneyrker. Da kom 

problemstillingen om hvordan man skulle definere samme type/kvalifiserende arbeid, og Vogt 

utrykte at det her «påkreves å gjøre ganske detaljerte undersøkelser over de faktiske prestasjoner 

som ytes av kvinner i de enkelte virksomheter»127. Han gikk ikke videre inn på hvordan disse 

undersøkelsene burde gjennomføres, men slo altså fast at dette var hovedutfordringen med 

likelønnspørsmålet. 

                                                 
125 Ibid, s. 68. 
126 Ibid, s. 70. 
127 Ibid, s. 81. 
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Men hvordan forklarte sosialøkonomen i sin rapport de kjønnsbestemte lønnsforskjellene som altså 

var like store i Norge som i andre land? Forklaringene Vogt ga på kvinners lavere lønn var flere. 

Blant annet hadde kvinner et større sykdomsfravær enn menn. Skoftfraværet hos kvinner var også 

høyere enn hos menn, noe Vogt begrunner utifra ulike årsaker. For unge kvinner, som fortsatt bodde 

hjemme hos foreldrene var lønnen høy nok til at de kunne ta seg fri en ekstra dag i uken. Gifte 

kvinner hadde derimot omsorg for barn å tenke på, og hadde et høyere fravær av denne grunn.  

 

 «Dette særlig store fravær blant kvinnelige arbeidere skaper selvsagt 

daglige vanskeligheter for bedriften. Mange bedriftsledere fremholder 

derfor at de, for så vidt det var like lønninger for kvinner og menn, og for så 

vidt de hadde adgang til mannlige arbeidere, ville foretrekke mannlige 

arbeidere i stedet for kvinnelige.128  

 

Likevel fremhever Vogt i sin rapport at til tross for at lavere fagutdannelse og større fravær kan ha 

være med på å begrunne lavere lønn for kvinner, kan det «neppe anføres som rasjonell begrunnelse 

for et kvinnelønnsnivå på bare 60% av de gjennomsnittlige lønninger for mannlige arbeidere.»129  

Fantes det en rasjonell begrunnelse for kvinners lavere lønn? 

 

Ulikelønnens begrunnelser: Fra kjønn til forsørgeransvar 

Jeg har tidligere nevnt menns forsørgeransvar som en viktig faktor for menns høyere lønninger. 

Dette er også noe Vogt trekker fram i rapportene som den viktigste grunnen til fravær av likelønn.  

«Det har fra enkelte hold vært fremlagt at lønningene for mannlige arbeidere er stipulert ut fra 

prinsippet om at de skal være store nok til å dekke omkostningene for en familie..»130  Vogt sier 

imidlertid videre at et slikt syn på lønn kun er en teoretisk konstruksjon, og at lønnen bestemmes ut 

ifra situasjonen på arbeidsmarkedet. Selvom fars forsørgeransvar har vært et viktig argument fra 

arbeiderne og deres organsisasjoner for å øke lønningene, har den faktiske lønnsøkningen hatt 

bakgrunn i den gjeldene konjunktursituasjonen. Lønnen har vært den samme for mannlige 

arbeidere, med eller uten barn. Og ikke minst, blant de mannlige lønnsmotagerne var kun et 

mindretall familieforsørgere. Vogt konkluderer derfor med at hvis menns forsørgeransvar ble brukt 

som den rasjonelle forklaringen på den store lønnsforskjellen mellom kjønnene, måtte det gjøres en 

                                                 
128 Ibid, s. 77. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 



45 

 

tilsvarende lønnsdifferanse mellom mannlige arbeidere med forsørgeransvar og mannlige arbeidere 

uten forsørgeransvar. 131 

 

Ved å sette spørsmålstegn ved menns forsørgerrolle som gyldig forklaring på lønnsforskjellene 

mellom kjønnene rokket sosialøkonomen ved den viktigste begrunnelsen for mannens høyere 

lønninger i Norge. Selv om det hadde vært et uttalt ønske fra flere hold, spesielt innen 

arbeiderbevegelsen at mannens forsørgeransvar skulle gjenspeiles i lønnen viste Vogt at dette ikke 

var tilfelle. Videre pekte han på at blant de mannlige lønnsmottakerne var flertallet uten 

forsørgernsvar. Disse to elementene gjorde samlet sett at det å bruke menns forsørgeransvar som 

argument til å holde kvinnelønninger lave mistet sin kraft. Diskusjonen ble da ikke om 

lønnsforskjellen mellom kjønnene, men lønnsforskjellen mellom de med forsørgeransvar og de 

uten. Vogt taler altså til en viss grad for å utjevne lønnsforskjellene mellom kjønnene. Samtidig er 

det helt essensielt å påpeke at han ikke så dette som et kvinneproblem, da det fantes flere ugifte 

mannlige arbeidere enn kvinnelige arbeidere. For Vogt var den reelle økonomiske 

interessemotsetningen mellom de mannlige arbeiderne med barn, og de uten. Skulle man høyne 

kvinnelønnsnivået ville det utdype den allerede markante forskjellen i økonomiske stilling mellom 

den mannlige forsørgeren og ikke-forsørgeren. Derfor kunne ikke en økning i kvinnenes lønn gjøres 

uten at andre økonomiske tiltak for å bedre vilkårene til barnefamiliene ble gjort samtidig. Vogt  

avsluttet derfor med å foreslå ulike måter å lette situasjonen for familiene, som skattelettelser , 

barnetillegg og offentlig velferdspolitikk.132 

 

Det er et paradoks at Vogt-rapporten som ble hetende Kvinnearbeid og kvinnelønninger, i så stor 

grad omhandlet menns lønninger. Samarbeidsnemdas utgangspunkt for å ville utrede spørsmålet var 

nettopp kvinners lavere lønn i forhold til mennenes. Men i Vogts rapport ble diskusjonen om dette 

på mange måter redusert til en diskusjon om likelønn mellom mennene. Det er ikke det at Vogt i sin 

rapport uttrykte at han ikke ønsker likelønn. Tvert imot sier han at kvinners lønninger burde heves, 

men ikke uten å samtidig heve lønnen for menn med forsørgeransvar. Fortolker man Vogt som en 

mann av sin tid, er det ikke så rart at han knytter lønn sammen med forsørgeransvar. I årene etter 

andre verdenskrig var det, som gjennomgått tidligere i kapittelet, et sterkt fokus på familien som 

økonomisk enhet og staten så på ivaretagelse av denne som et samfunnsansvar. Det man derimot 

kan undre seg over er at Vogt, som relativt ung, og som av mange ble sett på som nytenkende, 

fortsatt i 1948, i stor grad forfekter det samme lønnsidealet man hadde hatt de siste hundre årene. I 
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132 Ibid, s.82-90. 
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følge historiker Eirinn Larsen var liberaliseringen av den norske markedspolitikken på 1800-tallet, 

gjennom å for eksempel gi enslige kvinner over 25 år rett til å drive næringsvirksomhet med på å 

opprettholde ekteskapet som økonomisk samfunnsinstitusjon. I realiteten handlet den kvinnelige 

næringsretten om å spare penger for staten gjennom å gi uforsørgede kvinner enn mulighet til å 

tjene penger. Men det bidro samtidig til en opprettholdelse av forsørgersystemet hvor de gifte 

kvinner var avhengig av menn økonomisk. Og ikke minst var forsørgersystemet en forutsetning for 

forestillingen om mannens økonomiske styrke.133 Når Vogt sa at kvinnelønnen ikke burde heves 

isolert, men måtte bli sett i sammenheng med mannslønningene, var dette med andre ord en 

videreføring av et syn på lønn som lenge hadde vært gjeldene i Norge. Samtidig ser man 

likhetstrekk synet på lønn hos han som i Kessler-Harris sin historiebaserte lønnsteori. Det vil si at 

lønn for arbeid ikke hovedsaklig dreide seg om verdien av det utførte arbeidet, men av andre 

samfunnsøkonomiske forhold, som familiepolitikk. Var resultatet av Vogt-rapporten uungåelig i en 

periode hvor mannen som lønnsmottager var selve utgangspunktet for familiens levevilkår? Var det 

virkelig ikke mulig å snakke om kvinners lavere lønninger uten og samtidig trekke inn mannens 

forsørgerbyrde? 

 

Samarbeidsnemda svarer Vogt 

Samarbeidsnemda var raske med å komme med en kommentar til Vogt-rapporten. Dette ble gjort 

ved å nedsette en komité, med Margarete Bonnevie, en av datidens største forkjempere for 

kvinnenes økonomiske selvstendighet i spissen. Bonnevie hadde gjennom 30-årene markert seg som 

en av Norges ledene kvinnesakskvinner og hennes hovedmål var å frigjøre den gifte kvinnen.134 I 

boken Ekteskap og arbeide (1932) talte hun blant annet for en planmessig fødselsregulering, som 

etter hennes syn var en hovedbetingelse for kvinners frigjøring.135 Bonnevie ønsket å avskaffe det 

tradisjonelle, kjønnsdelte forsørgersystemet og talte allerede i 1932 for innføring av et barnetillegg 

til lønnsmottagere med barn.136 I følge henne var et samfunn i balanse, et samfunn, hvor menn og 

kvinner stod på lik fot og bidro på lik linje, også økonomisk. Komitéen Bonnevie ble satt til å lede i 

1948, i regi av samarbeidsnemda kvinner skulle ta for seg Vogt-utredningen og avgi en innstilling 

til Sosialdepartementet. Dette ble gjort kort tid etter Vogt-rapporten ble gjort offentlig. Komiteens 

innstilling er kort, kun 2 sider lang og uttrykker enighet med Vogts utalelse om at 

likelønnspørsmålet vanskelig kunne behandles som en isolert sak.137 En høyning av kvinners 

                                                 
133 Larsen «Næringsfrihet som likestilling», s.87-110. 
134 Lønnå, «Margarete Bonnvie». 
135 Bonnevie, Ekteskap og arbeide, s. 88. 
136 Ibid, s. 96-97. 
137 RA/PA-1556/D/L0036/0040 "Kvinneorganisasjonenes samarbeidsnemnd» Innstilling fra 

Samarbeidsnemdas likelønnskomitè 1948. 
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lønning måtte ikke bety en ytterlige forskjell i levestandard for de med og uten barn. En 

lønnsutjeving mellom kjønnene måtte altså gå hånd i hånd med andre økonomiske incentiver for å 

bedre barnefamilienes vilkår. Dette kan ses som et uttrykk for kvinnenes ydmyke holdning til egne 

utfordringer. Istedenfor å kreve lik lønn så de at andre hensyn måtte tas. Samarbeidsnemda gjentar 

imidlertid sin henstilling til Sosialdepartementet om å nedsette en offisiell komite for å utrede 

videre alle spørsmål i forbindelse med kvinners stilling i arbeidslivet, spesielt i forhold til 

fagopplæring og forfremmelse slik at kvinner kunne bevege seg over i de mer mannsdominerte 

yrkene. Ifølge Samarbeidsnemda måtte man «(…)bryte ned de barrierer som står i veien for 

kvinners adgang til arbeidsområder som nå i praksis vesentlig er forbeholdt menn»138. Spørsmål 

knyttet til familieøkonomi og forsørgerspørsmål måtte også bli utredet av komiteen. Helt tilslutt ba 

innstillingen om at komiteen som skulle utrede kvinners arbeid kom med forslag om hvordan arbeid 

og hjem kunne kombineres, uten at det gikk utover kvinners oppgave som mor.139 

Samarbeidsnemda er med andre ord ganske tradisjonell i sitt syn i den forstand at selv ikke de ser på 

likelønnsproblemet som en isolert sak, men noe som må ses i sammenheng andre samfunnsbehov 

og ikke minst kvinners rolle som husmor. 

 

«Når kvinnene ikke greier å ta all slags arbeid vil det være riktigere om de setter alt inn på de 

yrkene de kan greie i steden for å kreve rettigheter som de ikke kan oppfylle».140 Utalelsen kom fra 

Rakel Sewerin, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet på et møte i DNAs kvinneutvalg i 1950. 

Det Seweriin refererer til her er at kvinnene ikke kunne forvente gjennomslag i likelønnsspørsmålet 

hvis de kun begrenset seg til kvinneyrker. Skoftproblematikken, som Vogt var inne på i sin rapport, 

ble også adressert av Seweriin, og hun hevdet at så lenge kvinners fravær var 3-4 ganger høyere enn 

mennenes stod ikke kravet om likelønn sterkt. I tillegg pekte hun på pensjonsordningen og slo fast 

at så lenge kvinner flest benyttet seg av retten til å pensjonere seg som 60-åring, 10 år før mannen, 

kunne ikke kvinnene samtidig gjøre krav på like rettigheter som menn i arbeidslivet. At kvinner 

måtte over i mannsdominerte jobber var et uttalt mål, også fra Samarbeidsnemda, som innstillingen 

deres viste. 

 

Seweriin satt i arbeidsutvalget i Samarbeidsnemda var feminist og en ivrig forkjemper for kvinners 

rett til å jobbe.141 Samtidig var hun, som mange andre av datidens politikere klar på at hvis kvinner 

                                                 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 RA/PA-0711/Z/L0001:Norges Yrkeskvinners Landsforbund, Avisutklipp 1950-1956 Utalelse fra Rakel 

Seweriin møte i kvinneutvalget i DNA, avis ukjent, 14.mars, 1950. 
141 Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, s. 152. 
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skulle kreve like rettigheter og lønn, måtte de også bevise at de kunne gjøre det samme arbeidet og 

holde ut like lenge menn. Man kunne med andre ord ikke kreve lavere pensjonsalder og samtidig 

kreve like rettigheter. Eller kreve samme lønn men samtidig ha høyere fravær. At arbeidet for 

likelønn var kvinnenes eget ansvar å videreføre var noe man i de fleste kvinneorganisasjoner 

aksepterte. Seweriin gikk derimot et steg lenger når hun fremholdt at likelønn var urealistisk så 

lenge kvinner ikke oppførte seg mer som menn i arbeidslivet. Dette kravet til kvinners egen innsats, 

og at kjønnene ikke skulle forskjellsbehandles i arbeidslivet er noe vi kjenner igjen fra den tidligere 

gjennomgåtte særvernsdebatten. Seweriin og Samarbeidsnemda var imot all form for 

forbudslovgivning på basis av kjønn i arbeidslivet da de mente dette var diskriminerende. De mente 

til og med at Norge, som et av få land hvor for eksempel nattarbeidsforbud aldri ble vedtatt burde 

fronte oppheving av særvern internasjonalt.142 Samtidig fremhevet Samarbeidsnemda i innstillingen 

at kvinners arbeid ikke skulle gå utover deres rolle som mor, noe som til en viss grad bryter med 

særvernslinjen. 

 

Man kan derfor se en slags parallell mellom i Samarbeidsnemdas holdning til likelønn og den 

holdning som vant gjennom med hensyn til kvinner og nattarbeid på begynnelsen av 1900-tallet. En 

linje hvor de står hardt på kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet, mens 

den andre linjen, som også fantes i Samarbeidsnemda heller mer mot en form for særvern. Dette 

gikk ut på at kvinners deltagelse i arbeidslivet ikke måtte gå utover deres rolle som mødre og 

husmødre. 

 

Så hvem var egentlig representert i Samarbeidsnemda? Norske kvinners Samarbeidsnemd bestod av 

over 20 ulike kvinneorganisasjoner fra hele den politiske fløyen som i realiteteten hadde sterke 

politiske motsetninger mellom seg. For eksempel hadde man Internasjonal Kvinneliga for Fred og 

og Frihet som stod for en pasifistisk utenrikspolitikk og derfor fikk kommuniststempel og 

problemer med samarbeid innad i nemda. I tillegg hadde APs kvinnesekreteriat en gammel motvilje 

mot å samarbeide med borgerlige foreninger, til tross for at de selv hadde vært med på å drive fram 

Samarbeidsnemda.143 Det er samtidig verdt å merke seg at motsetninger og maktkamp innad i 

nemda var en utfordring for organisasjonen, selv om vi ikke skal gå videre inn på disse her. Det 

viktige å få frem er at den brede tilslutningen av organisasjoner tilsluttet nemda, ga den politisk 

tyngde hos myndighetene, noe som gjorde det lettere å jobbe for det som var organisassjonens mål, 
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nemlig å representere norske kvinners interesser under gjennoppbyggingen av krigen. Blant annet 

innbar dette å sikre gifte kvinners rettigheter på arbeidsarkedet.144  

 

Forsiktig prinsippsak 

Likelønnssaken ble raskt en av nemdas prinsippsaker. Men kravet deres gikk ikke ut på at likelønn 

måtte gjennomføres så raskt som mulig, men at kvinners stilling i arbeidslivet måtte utredes. Til og 

med etter Vogt-rapporten ble publisert holdt den på behovet om å se nærmere på kvinners 

økonomiske stilling i arbeidslivet. Riktignok gjør Samarbeidsnemda det klart at deres ønske var å 

gjennomføre likelønnsprinisippet, men samtidig ser de at konsekvensene ville være så store at det 

ikke kunne gjøres før spørsmålet var blitt utredet i sin fulle bredde. I tillegg skrev de at «en 

utgreiing vil støtte det krav som idag bare hviler på formodninger og påstander»145 Dette kravet om 

sikker kunnskap om saken førte til at noe som på en måte kan ses på som et krystallklart krav for 

kvinners rett til lik lønn for likt arbeid, druknet i den større debatten om lønn versus forsørgerlønn, 

som var sosialøkonomens faglige syn på saken. Kanskje kan dette også tolkes som etterkrigstidens 

måte å drive kvinnekamp på, med alle de andre samfunnsutfordringer som måtte tas hensyn til. I 

tillegg er det ikke til å komme bort fra at datidens sakkunnskap hadde mindre blikk for kvinners 

stilling og interesser uavhengig av menn, eller de etablerte samfunnsinstitusjoner, som ekteskapet. 

En annen måte å tolke Samarbeidsnemdas dobbeltlinje i forhold til likelønnssaken ligger i selve 

navnet til organisasjonen, nemlig samarbeidsnemda. Organisasjonens sammensetning av ulike 

interesser og ulike aktører som hver hadde sitt syn på hva som var den gode kvinnepolitikken under 

gjenreisningen taler for at det kan ha vært store utfordringer med å utforme enhetlige krav og 

politikk. På den ene siden hadde man Norsk kvinnesaksforening og andre fra den borgerlige fløyen 

som tradisjonelt hadde støttet en uforbeholden likestilling av kvinner i arbeidslivet. På den andre 

siden fant for eksempel Norsk Husmorforbund og andre mer konservative organisasjoner, som var 

minst like opptatt av familien og kvinnens rolle som mor. For at alle disse partene skulle kunne 

forenes måtte de samarbeide og kanskje møtes på midten i noen spørsmål. Dette kan ha vært med på 

å redusere likelønnskravet til et ønske om å utrede spørsmålet videre, fordi det måtte ses i 

sammenheng med ivaretagelsen av familien. På den måten ble det tilsynelatende klare 

likelønnskravet, et spørsmål man innad i nemda vanskelig kunne enes om.  

 

                                                 
144 Ibid, s. 151. 
145 RA/PA-0304/F/L0001 "Møtereferater, uttalelser m.v.,Ranveig Olsens manuskripter og notater. Uttalelser 

om St.m. 58 (1948) om Folketrygden», brev fra Samarbeidsnemda til Regjeringen 20.09 1946. 
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Når både Samarbeidsnemda og Seweriin uttrykker at kvinner måtte over i de samme yrkene som 

mennene for å kunne oppnå likelønn, kan det tolkes som at de godtok at kvinneyrkene forble 

lavtlønnede. Kvinnene selv tok også utgangspunkt i kvinner som kollektiv lønnsgruppe, for 

eksempel i diskusjonen om skoftproblematikken; hvordan skulle kvinner kreve lik lønn som menn 

når de hadde høyere fravær? Det er et tankekors at også Samarbeidsnemda kom til å skjære 

kvinnelige arbeidere over den samme kam og taler for en kollektiv økonomisk avstraffelse for et 

høyere fravær blandt noen av kvinnene. Tankegangen om at kvinner har høyere fravær og derfor er 

det ikke rart at kvinner tjener mindre kjenner vi også igjen fra diskusjonen omkring 

likelønnskonvensjonen i ILO. Melbye argumenterer for at til tross for at individualiseringen av 

kvinner startet i første halvdel av 1900-tallet var den relativt begrenset i omfang, spesielt når det 

kom til kvinners økonomiske rettigheter. For eksempel ble gifte kvinners økonomiske interesser og 

rett til å jobbe underordnet andre hensyn, som familieinteresser og menns økonomiske interesser. 

Individuelle hensyn til kvinner ble det i stor grad ikke tatt fra samfunnets side.146 Man så med andre 

ord en kollektivisering av gifte kvinner som gruppe i flere sider av samfunnslivet. Og det er altså 

denne måten å se kvinner på som kvinneorganisasjonene forsterket ved å ikke snakke om 

individuelle forskjeller blant kvinnelige arbeidere, men om svakhetene som fantes blant dem som 

gruppe. I likelønnssaken stod kvinneorganisasjonene sammen, det var kvinnene som ville ha 

likelønn og det var kvinnene som sammen som måtte oppnå dette.  

 

Det man hvertfall kan slå fast er at likelønn i etterkrigsårene ikke var et isolert krav fra kvinnene. 

Heller ikke samarbeidsnemda så det slik, men noe som måtte vurderes i sammenheng med andre 

samfunnsøkonomiske forhold når det gjaldt norsk produksjonsliv. Tidligere i kapittelet ble det 

nevnt at kvinner ble sett på som arbeidskraft, innefor visse rammer, hvor kvinners rolle i hjemmet 

var viktigst. Vi har nå sett hvordan likelønnsdebatten i Norge i årene etter krigen foregikk innenfor 

disse samme rammene, også innad i kvinnebevegelsen. Kvinnens plass var hovedsaklig i hjemmet. 

Ideelt sett skulle hun stå fri til å ta lønnet arbeid hvis hun ønsket det, men ikke på bekostning av 

familiens ve og vel. Selvfølgelig burde hun få like mye betalt som en mann for samme arbeid, men 

ikke hvis dette gikk utover hva som var til det beste for fellesskapet. Denne dobbeltlinjen viser klart 

og tydelig at behovet for å sikre økonomisk og sosial vekst gikk foran kvinners krav om likelønn.  

Også i Samarbeidsnemdas syn på saken var det slik. 

 

 

 

                                                 
146 Melbye, «Husmorens epoke», s. 230-231. 
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Konkluderende momenter 

Innledningsvis ble det pekt på Gro Hagemanns fremstilling av en radikal kvinnebevegelse i årene 

etter andre verdenskrig og opp mot 1950. Spørsmålet er om det etter dette kapittelets fremstilling av 

likelønnssaken som kvinnekrav fremdeles er rom for å betegne denne kampen som radikal. Skal 

man svare på det må man først definere hva en mener med radikal. Hagemann hevder at det som 

følge av kvinners innsats i krigen fant sted en politisk vilje til å i større grad inkludere kvinner i 

samfunnslivet og behandle dem på samme grunnlag som menn i årene etter 1945. Kvinnene krevde 

sin rett og myndighetene anerkjente dette kravet, påstår hun. Både i Norge og internasjonalt var det 

nå en politisk vilje til å gi kvinner større rettigheter også i kontroversielle spørsmål som likelønn og 

økonomiske rettigheter for gifte kvinner, og det er denne politiske omstillingen og disse kravene fra 

kvinnebevegelsen Hagemann kaller radikal, siden man tidligere ikke hadde sett denne 

kvinnevennlige politikken.147 Dette kapittelet har vist at kravet om likelønn, fremmet gjennom 

Norske kvinnerorganisasjoners Samarbeidsnemd var relativt tvetydig. Det var jo ikke slik at de stod 

på barrikadene og krevde likelønn umiddelbart. Ei heller var det slik at at myndighetene anerkjente 

kravet og faktisk gav dem det.  At det var et spørsmål som burde utredes derimot var det 

tilsynelatende enighet om blant kvinneorganisasjonene og myndighetene. Det skjedde dog ingen 

konkrete tiltak som faktisk bedret kvinnenes økonomiske stilling. Kvinnelønnen forble lav og 

samskatten bevart. Til tross for at likelønn på mange måter var et radikalt krav i de første årene etter 

krigen, er det vanskelig å si at måten kravet kom til utrykk på i Norge var radikalt. Tvert i mot, 

likelønnssaken ble av datidens kvinneorganisasjoner båret frem på en nøktern måte, hvor man 

anerkjendte at kravet isolert sett ikke lot seg imøtekomme uten andre samfunnsøkonomiske tiltak 

for å bedre situasjonen for familier med barn. Slik var kravet om likelønn tvetydig og i tråd med den 

politiske linjen som historikere har fortolket som husmoralder. 

 

For som vi har sett i dette kapittelet fortonet samfunnets kjønnsorden i Norge etter krigen seg som 

en statlig husmorpolitikk både økonomisk, politisk og kulturelt. I etterkrigstiden Norge var det 

svært få gifte kvinner i arbeid, og for staten var den gode kvinnepolitikk synonymt med 

husmorpolitikk. Men til tross for begrenset søkelys på kvinner i arbeidslivet fra statens side, ble 

likelønnssaken adressert også i Norge, gjennom Norske Kvinneorganisasjoners Samarbeidsnemd 

spesielt. De krevde likelønnsspørsmålet utredet, noe som førte til Johan Vogt rapport i 1948. Denne 

rapporten ble utredet i løpet av tre måneder, ga imidlertid ingen god og grundig oversikt over 

norske kvinners lønnssituasjon i sin fulle og hele bredde. Rapportens mangler førte til et krav fra 

Samrabeidsnemda om opprettelse av en komitèe som kunne gå enda dypere inn i 

                                                 
147 Hagemann, «Housewife and citizen? Gender politics in the post-war era», 21-22. 
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likelønnsproblematikken i Norge, noe som ledet til opprettelsen av Likelønnskomitéen i 1949. I 

neste kapittel skal vi se nærmere på dette, dens mandat og senere innstilling. Samtidig skal vi også 

se på den organiserte kvinnesaksbevegelsen, og hvordan den forholdt seg til likelønnsspørsmålet 
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Kapittel 4: Enighet om prinsippet- og for kjærlighetens skyld 

 

« Jeg tror man burde gjennomføre 

likelønnsprinsippet, uavkortet - for kjærlighetens 

skyld. - Og dette bare som første skritt på veien til 

full likestilling og personlig frihet - både for for 

kvinne og mann»148 

 

Sitatet ovenfor er av Arnulf Øverland, og er hentet fra en tale han holdt i Studentersamfunnet i 

1960. Øverland ymter med disse ord frampå om at likelønnsprinsippet ikke bare ville føre til 

økonomisk og personlig frihet for kvinner, men også for menn, og at prinsippet derfor var viktig for 

kjærligheten mellom kjønnene. Som Øverland, var den borgerlige kvinnebevegelsen klare på at de 

mente likelønn var en forutsetning for økonomisk frigjøring selv om de i større grad fremhevet 

viktigheten av kvinnens økonomiske selvstendighet. I dette kapittelet skal vi blant annet følge 

nettopp denne grenen av kvinnebevegelsen i Norge, hovedsaklig Norsk kvinnesaksforening og se 

hvordan de arbeidet med likelønnsspørsmålet gjennom 1950-årene. Vedtaket av 

likelønnkonvensjonen i ILO i 1951 hadde bidratt til økt en forventning både internasjonalt og 

nasjonalt til at man nå hadde lagt grunnlaget for det videre arbeidet med likelønn. Det var imidlertid 

ikke et overveldene antall land som ratifiserte konvensjonen i dens første år.149 Dette understreker at 

arbeidet med likelønn på ingen måte var over fordi man hadde vedtatt en internasjonal konvensjon. 

Som dette kapittelet vil vise kom Norges arbeid med likelønn i denne perioden først og fremst til 

uttrykk gjennom opprettelsen av Likelønnskomitéen 1949 som svar på fornyet krav fra Norske 

kvinneorganisasjoners samarbeidsnemd om å utrede likelønnssaken. Vi skal i det følgende se 

nærmere på denne komiteens mandat og innstillingen den kom med i 1958. Vi skal i slutten av 

kapittelet se at statens svar på likelønnsspørsmålet i stor grad sammenfalt med Likelønnskomiteens 

innstilling.  Spørsmålet er hvordan dette svaret kom til uttrykk. Hva ble resultatet av 

Likelønnskomitéens ni år lange arbeid, og hvilke konsekvenser fikk det for den videre utviklingen i 

likelønnsspørsmålet i Norge? 

 

Likelønnskomitéen og dets mandat 

I 1949 nedsatte Stortinget altså Likelønnskomitéen, etter anmodningen fra Samarbeidsnemda. 

Komitèen skulle ha representanter fra både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene. 

                                                 
148 Arnulf Øverland i Studentersamfunnet 6.februar, 1960, gjengitt i Kvinnesaksnytt Februar 1960. 
149  Kun 8 land hadde ratifisert likelønnskonvensjonen i 1955. 
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Medlemmene var som følger: fylkesmann  Alf Frydeberg, underdirektør Signy Arctander, cand. 

oecon Alfhild Hertzberg, sekretær Ragna Karlsen, konsulent Bergliot Lie, Forretningsfører 

Parelius Mentsen, Sekretær Gullborg Nyberg, stortingsrepresentant Rakel Sewerin, 

stortingsrepresentant Magnhild Hagelia, direktør Asbjørn Øsberg, direktør L.W. Aagaard og 

kontorsjef Lars Aarvig.150 Med hele syv kvinnelige representanter i komitéen var dette et uvanlig 

høyt kvinneantall, datidens kvinnepolitiske forhold tatt i betraktnig. For eksempel var det bare en 

kvinnelig statsråd i regjeringen151. Det er samtidig verdt å merke seg at de kvinnene som var med i 

komitéen fra politisk hold, tilhørte alle Arbeiderpartiet (AP) eller Arbeidernes Faglige 

Landsorganisasjon (LO). Ingen av kvinnene tilhørte den borgelige kvinnebevegelsen. AP var som vi 

vet i 1949 og utover 1950-tallet ikke et parti som var veldig opptatt av kvinners rettigheter i 

arbeidslivet. Det var best mulig tilrettelegging for husmødrenes som var utgangspunktet i deres 

kvinnepolitikk, ikke å få kvinner ut i lønnsarbeid. Den borgelige kvinnebevegelse, i denne perioden 

representert i størst grad av Norsk Kvinnesaksforening (NKF) var i mye større grad opptatt av 

kvinners rettigheter i arbeidslivet. Og som vi skal se utover i kapittelet var NKF mer 

kompromissløse i likelønnsspørsmålet enn det Samarbeidsnemda hadde vært. 

Kvinnesaksforeningen med, Margrete Bonnevie i spissen hadde hatt en sentral pådriverrolle 

sammen med Samarbeidsnemda i opprettelsen av Likelønnskomitéen. Likevel var det ingen 

representanter fra NKF med i komitéen.152 Siden det var AP som satt med regjeringsmakten i dette 

tidsrommet er det kanskje heller ingen overraskelse at staten valgte komitéemedlemmer fra denne 

politiske fløyen. Samtidig kan det settes spørsmålstegn ved hvorfor ingen fra den borgerlige 

kvinnepolitiske siden fikk plass, tatt i betraktning deres engasjement i likelønnspørsmålet. Kanskje 

var man myndighetene redd for at kvinner fra denne fløyen skulle styre komitéens fremtidige 

innstilling i en for radikal retning. Og at man derfor så det tryggest å velge kvinner fra AP for å i 

større grad sikre at tilrådningen ble i tråd med gjeldene politikk. Senere i dette kapittelet skal 

vi drøfte hva komitéen kom frem til, og da er det nyttig å ha dette i mente. 

 

Vogt-rapporten i 1948 hadde understreket at utfordringene omkring kvinners lønn var sammensatte 

og vanskelige sett i forhold til både arbeidslivets og det offentliges interesser. Kommunal- og 

arbeidsdepartementet, som var departementet som nedsatte Likelønnskomitéen, hadde derfor ingen 

enkel jobb i å skulle avgjøre hva som faktisk skulle være komitéens mandat. Samarbeidsnmeda 

ønsket at Likelønnskomitéens mandat skulle være bredt nok til at kvinnens faktiske økonomiske 

                                                 
150 Nyborg døde i 1955 i en flyulykke i Sovjetunionen. Sewerin ble avløst av Magnhild Hagelia i 1953, da 

ble hun sosialminister. 
151 Aaslaug Hagalia var på dette tidspunkt sosialminister. 
152 Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, s.168. 
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situasjon kunne kartlegges grundig. I 1948, etter å ha gjenngomgått Vogt-rapporten uttalte de at 

«komitéen bør får et så omfattende mandat at den kan foreta en uttømmende analyse av de 

forskjellige faktorer som er årsak til kvinnenens dårligere lønnsvilkår og peke på rådgjerder som 

kan eliminere dem».153 I departementet var oppfatningen at komitéen skulle  

 

«(..)i første rekke få til oppgave å klarlegge lønnsspørsmålene for kvinner 

på de områder av arbeidslivet hvor kvinnearbeid faktisk er av vesentlig 

betydning. Komitéen vil herunder trolig også i noen utstrekning måtte 

komme inn på forholdet med fordelingen av de ymse slags arbeider på 

kategoriene mannsarbeid og kvinnearbeid.154 

Videre stod det at: 

«Etter departementets oppfatning må komitéens oppgave i første rekke 

bli å skaffe best mulig oversikt over de faktiske forhold når det gjelder 

kvinnenes lønnsmessige stilling i de viktigste deler av ervervslivet, sett i 

forhold til mannslønningene. I den utstrekning det foreligger påtagelig 

forskjell skal komitéen søke å klarlegge om dette er en følge av forhold 

som gjør forskjellen rimelig begrunnet eller om det foreligger et 

misforhold sett i samband med mannslønningene. Endelig skal komiteen 

drøfte hvilke åtgjerder som kan komme i betraktning for å rette på de 

misforhold som komiteen finner.155 

 

Med andre ord var det tre hovedoppgaver som tilslutt utgjorde komitéens mandat. Den skulle skaffe 

best mulig oversikt over kvinners lønnsmessige stilling i de viktigste delene av arbeidslivet sett i 

forhold til mannslønningene. Der man fant en klar forskjell skulle man altså søke å kartlegge om 

forskjellen var rimelig begrunnet eller om det forelå et reelt misforhold sammenlignet med 

mannslønningene. Og til sist skulle den altså drøfte hvilke botemidler som kunne komme i 

betraktning for å rette opp i lønnsskjevhetene. 

 

Likelønnskomitéen begynte sitt arbeid i 1949. I 1951 vedtok ILO likelønnskonvensjonen og 

spørsmålet om norsk ratifisering av konvensjon dukket for alvor opp på den poltitiske agendaen. 

Stortingsproposisjon nr. 23 fra 1952 viser tydelig at det var store uenigheter blant partene i norsk 

                                                 
153 «Innstilling fra Likelønnskomiteén», s. 5. 
154 Ibid, s.6. 
155 Ibid. 
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arbeidsliv om ratifisering var riktig. På den ene siden stod Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) som 

påstod at man i 1952 ikke var rede for en ratifisering av likelønnskonvensjonen og begrunner det 

med at «en gjennomføring av konvensjonen forutsetter lovmessige og andre inngrep i den 

avtalefrihet som er et grunnleggende prinsipp i vårt arbeidsliv».156 NAF var i tillegg skeptiske til 

konvensjonens fastslåelse av bruk av objektiv arbeidsvurdering i lønnsfastsettelse. På den måten 

ville man ikke kunne ta med de fullstendige produksjonskostnader som knyttet seg til kvinnelig 

arbeidskraft. For NAF var det et vikitg prinsipp at de minusfaktorer knyttet til kvinnelige arbeidere 

måtte tas med i lønnsbestemmelsene. Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO), derimot, 

tilrådet ratifisering av konvensjonen. De var av den oppfatning at «de tariffmessige hindringer for 

gjennomføring av likelønnsorningen ikke er større enn at de kan overvinnes. Etter 

landsorganisasjonens mening er det ingen lovmessige hindringer for ratifikasjon.»157 LO fastholdt 

samtidig at eventuelle samfunnsmesige hindringer for gjennomføring av prinsippet, måtte staten 

selv ta ansvar for å rydde av veien. Spørsmålet om ratifikasjon ble sendt til Kommunal- og 

arbeidsdepartementet som var noe tvetydige i sin holdning. På den ene siden viste de til at Norge 

forut for arbeiderkonferansen i Geneve i 1951, hvor konvensjonen ble vedtatt, var klare på at den 

prinsipielle statlige holdningen til lønnsfastsettelse var at denne måtte skje uten diskriminering på 

bakgrunn av kjønn. Dessuten var likelønnsprinsippet gjennomført for tjenestemenn i regjeringens 

egen administrasjon. Samtidig viste de, i likhet med NAF, til de frie tariffforhandlinger i Norge og 

fremholdt at disse ville hindre staten i å faktisk kunne fremtvinge likelønnsprinisppet ved lov. Som 

det stod i stortingsproposisjonen: «departementet kan ikke forstå annet enn at konvensjon 100- om 

den blir ratifisert- vil pålegge statsmaktene i vårt land å gjøre inngrep i lønnsfastsettingen som betyr 

et brott med hittil gjeldene retningslinjer i vårt land for behandling av interesser.»158  

Staten var altså positiv til likelønnsprinsippet i seg selv, men holdt likevel fast ved at en eventuell 

ratifikasjon førte med seg store utfordringer i forhold til lønnsfastsettingssystemet. Derfor, og 

kanskje ikke overraskende, fastlo til Kommunal- og arbeidsdepartementet at spørsmålet om 

ratfikasjon måtte utsettes til Likelønnskomitéen hadde kommet med sin innstilling. På den måten 

ville komitéen først avdekke i hvilken grad det faktisk forelå et misforhold i lønn mellom den 

kvinnelige og mannlige arbeidskraften, og hvilke tiltak som burde settes i gang for å utjevne 

forskjellene før man eventuelt ratifiserte konvensjonen. På denne bakgrunn ble altså 

Likelønnskomiteens mandat i 1952 utvidet til også å skulle vurdere norsk tiltredelse av 

likelønnskonvensjonen.159 

                                                 
156 Sosialdepartementet, “Om vedtak på internasjonale arbeidskonferanse I Geneve”, 1952. 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
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I 1949 var altså Likelønnskomitéen kommet i gang med sitt arbeid og som tre år senere fikk et nytt 

moment å forholde seg til: ratifisering av ILO-konvensjonen. Men som vi har sett forholdt NAF seg 

skeptiske til ratifisering av likelønnskonvensjonen, mens LO ønsket en ratifisering. Staten forholdt 

seg nøytrale til spørsmålet, og ville ikke ta stilling til eventuell ratifisering før Likelønnskomiteen 

var ferdige med sitt arbeid. Det skulle gå ytterligere seks år før det skjedde, noe vi skal komme 

tilbake til senere i kapittelet. Det vi nå skal se nærmere på er hvordan kvinnebevegelsen forholdt 

seg til likelønnssaken i Norge utover 50-tallet. I hvilken grad var likelønn et kvinnekrav her i landet 

i 1950-årene? Da jeg i forrige kapittel argumenterte for at likelønnskravet fra kvinnebevegelsen 

forut for opprettelsen av Likelønnskomitéens var et tvetydig krav, vil det nå være interessant å se på 

om dette endret seg etter komitéen startet sitt arbeid.  

 

Hva med kvinnesaken? 

Samarbeidsnemda, som hadde bragt likelønnssaken opp på den politiske agendaen ble i 1951 

oppløst på grunn av uenigheter i abortsspørsmålet.160 Dette betydde slutten for den samlede norske 

kvinnebevegelsen man så de første årene etter krigen. Med det mistet likelønnssaken sin kanskje 

viktigste pådriver. Men til tross for at man etter 1951 ikke lenger hadde en samlet 

kvinneorganisasjon på tvers av både politiske og ideologiske skillelinjer, hadde man fremdeles en 

borgerlig kvinnebevegelse. I 1950-årene skulle Norsk kvinnesaksforenig (NKF) komme til å skille 

seg ut fra gjeldene politikk hvor den gode kvinnepolitikk var synonymt med 

husmorpolitikk161. NKF var opptatt av kvinnene i arbeidslivet og deres rettigheter, og da ILO 

vedtok likelønnskonvensjonen presset de på for norsk ratifisering av den. I 1953 gikk NKF, med 

leder Ingrid Gjøstein Resi og Margarete Bonnevie i spissen, til og med inn for å få lovfestet 

likelønn. «Kvinder og Mænd bør have ret til lig Løn for ligt eller ligeverdig Arbeide», het det i 

lovforslaget, som skulle utgjøre et lytt ledd i paragraf 110, om retten til arbeid.162 Bonnevie var, 

som nevnt i kapittel tre en ivrig taler for kvinners rettigheter i arbeidslivet. I 1954 kom hun ut med 

boken Fra mannssamfunn til menneskesamfunn hvor hun blant annet viser til at de nordiske land 

hadde vært ledene i arbeidet med kvinners rettigheter gjennom å innføre stemmerett for kvinner, 

likestilling i ekteskapet og likelønn i offentlig administrasjon. I følge henne hadde man i norden 

«(…)mange betingelser for å bli foregangsland og vise veien til en helhjertet opptagelse av 

kvinnene som likeverdige i menneskenes samfunn».163 Dette viste til en viss forventning om at 

Norge, som tross alt  ikke bare hadde gitt kvinner, men også gifte kvinner rettigheter i økt omfang 

                                                 
160 Lønnå, Stotlhet og kvinnekamp, s.152 
161 Ibid, s. 160. 
162 Forslag fra Bonnevie og Resi, fremsatt av Lars Ramndal i Stortinget, 9.januar, 1953. 
163 Bonnevie, Fra mannssamfunn til menneskesamfunn, s. 186. 
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burde følge opp denne likestillingslinjen, også i likelønnsspørsmålet. At Bonnevie gikk i bresjen for 

å lovfeste likelønn var derfor ikke overraskene.  

 

NKF rettet i 1952 en henvendelse til Stortingets sosialkomite om å innstille på at Norge ratifiserer 

likelønnskonvensjonen. De henviste til St.prp 87 hvor regjeringen utalte at en ratifikasjon av 

konvensjonen vanskeliggjordes av avtalefriheten i arbeidslivet. Til dette svarer de at «det er 

imidlertid vanskelig å skjønne at en ratifikasjon av likelønnskonvensjonen vil gripe inn i 

avtalefriheten. Konvensjonen fastlår et prinsipp. Om størrelsen og en eventuell gradering av 

lønningene vil der fremdeles måtte forhandles mellom partene.»164 NKF prøvde her å fremheve at 

konvensjonen ikke innebar at staten måtte gå aktiv inn i lønnsforhandlinger, og dermed stred det 

heller ikke med gjeldene ordninger. 

 

Kvinnesaksforeningen er altså klare på at de ikke anså likelønnsproblemet som løst ved en 

ratifisering alene, men understreket viktigheten av konvensjonen som et utgangspunkt for videre 

arbeid med lønnsutfordringene.165 Imidlertid førte lovforslaget eller anmodningen til 

Sosialkomiteen ikke med seg noe konkret resultat. Men de borgerlige feministene lot seg ikke 

stoppe. I 1954 sendte NKF en henstilling til LO om å gjøre et nytt framstøt for løsningen av 

likelønnspørsmålet ved vårens største tariffrevisjoner. På den måten ble LO bedt om å ta 

konsekvensen av at organisasjonens representanter stemte for likelønnskonvensjonen i 1951. Det 

kommer frem av henstillingen at NKF mente at LO fremfor noen hadde makt til å gjøre 

likelønnskravet til virkelighet. En lignende henstilling ble for eksempel ikke sendt til 

arbeidsgiverne, noe LOs leder Konrad Nordahl reagerer på i et svar til NKF.166 Men NAF hadde 

ikke endret sitt standpunkt i likelønnssaken i 1954 og NKF svarer at de er klar over at det er blant 

arbeidsgiverne de største motstanderne mot likelønn fantes. Videre svarer de at: «Når vi vendte oss 

til A.F.L, var det for det første fordi vi på grunn av hele fagorganisasjonens idé om soldidaritet 

mener at denne er den rette til å kjempe dette rettferdskravet fram.»167  

 

Det er forståelig at Kvinnesaksforeningen sender seg til LO for å løse problemet. Året før hadde de 

prøvd å nå frem til staten uten og lykkes, og de prøvde nå andre kanaler. Og siden vi vet at 

Arbeiderpartiet, som satt med makten ikke var opptatt av kvinners rettigheter i arbeidslivet er det 

heller ikke så merkelig at NKF gikk andre og nye veier for å få frem likelønnskravet. Det man kan 

                                                 
164 Kvinnesaksnytt, mars 1953, s. 5. 
165 Ibid. 
166 Kvinnesaksnytt juni 1954, s. 10. 
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se av NKF sine henvendelser både til staten og LO er at de i større grad enn Samarabeidsnemda 

etterlyste likelønn, og ikke utredningen av spørsmålet. De viser med andre ord mindre tålmodighet 

og vil ha gjennomslag i likelønnssaken uten å trekke frem andre samfunnsutfordringer. 

 

Norsk Kvinnesaksforening sin henvendelse i LO i likelønnssaken førte ikke til fortgang i saken. 

Riktignok hadde LO spilt en viktig rolle i å få likelønnskonvensjonen vedtatt i ILO. LOs daværende 

leder hadde til og med fått de norske delegatene som representerte staten til å la vær å stemme, da 

de i utgangspunktet kun ønsket en rekommandasjon, som ikke inneholdt like store forpliktelser som 

en konvensjon, snarere tvert imot. Ved å unnlate å bruke stemmen sin hindret de ikke vedtaket av 

konvensjonen.168 Nordahl og resten av ledelsen i LO jobbet faktisk sammen med organisasjonens 

kvinnenemd for å få konvensjonen ratifisert. I 1956 samarbeidet de også med lederen av 

Arbeiderpartiets Kvinnesekreteriat, Aase Lionæs, og forbredte i 1956 Lionæs´interpellasjon om 

ILO-konvensjonen med en etterlysning av ratifikasjon av den i Stortinget.169 Hun sier «(…) jeg 

synes det er riktig å få klarlagt hvorfor et demokratiske land som Norge ikke ratifiserer en 

internasjonal lov som yter sosial rettefrdighet til alle lønnstakere, også til kvinnene».170 Lionæs 

vektla samtidig Norges forpliktelser gjennom FNs Menneskerettighetskonvensjon hvor 

likelønnsprinsippet var fastslått, til å gjennomføre prinsippet. Svaret Lionæs fikk fra sosialminister 

Gudmund Harlem var at man i påvente av likelønnskomitéens innstilling hadde tatt kontakt med 

den norske ILO-komitée som var delt i synet på om man burde ta opp spørsmålet om ratifisering før 

komitéens innstilling var ferdigsstilt. Regjeringen valgte derfor å fortsette avventingen på komitéens 

innstilling. Av den grunn kunne man ikke vente seg et svar i ratfikasjonsspørsmålet det 

inneværende året, uttalte sosialministeren.171 

 

«Tre år seinere lyktes altså både de og andre likelønnsforkjempere i å få Konvensjonen 

ratifisert.»172 skriver historiker Inger Bjørnhaug. Om tre år i denne sammenheng er ment som lang 

eller kort tid, kan det bare spekuleres i. Lionæs´interpellasjon til Stortinget er det siste fremstøtet 

gjort mot Stortinget i likelønnssaken. Utgaver av Kvinnesaksnytt, NKFs eget medlemsblad fra 

1955-1958 viser heller ingen høy grad av aktivitet i likelønnskampen i denne tidsperioden. 

I Kvinnesaksnytt fra november 1955 står det bl.a. at «Likelønnskomiteen, som har arbeidet siden 

1949 har bebudet at den meget snart vil komme med sin betekning».173 Til tross for at det gikk 

                                                 
168 Bjørnhaug, «Likelønn mellom marked, klasse og kjønn», s. 39 
169 Bjørnhaug&Halvorsen, LOs historie, Bind 2, s. 439. 
170 Spm. Fra repr. Aase Lionæs om likelønnskonvensjonen av 1951, Stortingsforhandlinger 1956. 
171 Ibid. 
172 Bjørnhaug, «Likelønn mellom marked, klasse og kjønn», s. 41. 
173 Kvinnesaksnytt, november 1955:3. 
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ytterligere 2-3 år før innstillingen var ferdig, kan dette utsagnet ha vært med på å dysse ned arbeidet 

med likelønnssaken. Stortinget var, som vi har sett, klare på at det ikke ville ta stilling til 

ratifikasjonsspørsmålet før Likelønnskomitéen hadde kommet med sin innstilling, og etter gjentatte 

henvendelser både fra NKF og Lionæs var det tydelig at dette ikke ledet til en framgang i saken. 

Erkjennelsen av at ingenting ville skje før Likelønnskomitéen var ferdige kan i så måte forklare 

hvorfor likelønnssaken ble stående på stedet hvil. I tillegg kan uttalselsen fra komitéen om en 

snarlig ferdigstillelse av arbeidet ha bidratt til at man forholdt seg optimistisk om at likelønnssaken 

ville løses snarlig. 

 

Instillingen ferdigstilles 

Januar 1958 kom Likelønnskomitéens innstilling, ni år etter komitéens oppnevnelse. Som vi har 

vært inne på tidligere i kapittelet brukte komitéen lang tid på å ferdigstille arbeidet sitt. I 

innledningen peker komiéen selv på dette og forklarer det blant annet med at et eget arbeidsutvalg 

måtte settes ned for å få oversikten over tariffbestemmelser for menn og kvinner. Gullborg Nyberg, 

som satt i dette utvalget døde i en flyulykke i Sovjetunionen i 1955, og ble erstattet av 

Arbeiderpartipolitiker Ragna Karlsen.  Men også innhentingen av tallmaterialet tok lang tid, ikke 

minst siden komiteen vektla nødevendigheten av å utføre arbeidet nøye. Likelønnskomitéens 

innstilling la derfor frem resultater av kvinners deltagelse i arbeidslivet, forholdet mellom kvinner 

og menns lønninger i forhold til tariffbestemmelser, deres fravær fra arbeidsplassen og utskiftninger 

i arbeidslivet. Undersøkelsen som var gjort med bistand både fra Statistisk Sentralbyrå og det 

nevnet arbeidsutvalget var med andre ord med på å forklare forsinkelser. Videre la komitéen frem 

en utgreining om Likelønnskonvensjonen, om arbeidsvurdering som hjelpemiddel i å oppnå 

likelønn og tilslutt, og det vi skal vektlegge mest her, komiteens oppfatning av likelønnsspørsmålet 

og forslag om videre fremming av saken.174 For likelønnskomitéens oppfatning av og framlegg av 

likelønnspørsmålet bestod av tre utalelser: En hoveduttalelse fra komitéen samlet, en særuttalelse 

fra husmor og økonom Alfhild Hertzberg og en særuttalelse fra  Asbjørn P. Østberg, L.W Aagaard 

og Lars Aarvig, som for øvrig reserverte seg fra en del av punktene fremlagt av komitéen. At 

innstillingen inneholdt to særutalelser må ses som et uttrykk for komitéens sammensetning og det 

faktum at de representerte svært ulike interesser. Denne mangelen på enighet innad i komitéen, 

tydeliggjorde kompleksiteten i likelønnsspørsmålet og det faktum at det var vanskelig å komme 

frem til et enhetlig syn på saken på tvers av de ulike interessene komitéen representerte. 
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Ulempene ved kvinnelig arbeidskraft 

Komitéen var raskt ute med å understreke at det ikke rådde noen uenighet om selve prinsippet om 

lik lønn for arbeid av lik verdi. Videre slo den fast at et dominerende trekk ved de norske 

tariffavtaler var at de fastsatte egne lønnssatser for kvinner og menn, og at menns lønnsatser lå 

høyere enn kvinners.175 Likelønnskravet, som ifølge Samarbeidsnemda i forrige kapittel «bare 

hviler på formodninger og påstander», hadde fått bein å gå på. Det var nå slått fast at det faktisk 

fantes et likelønnsproblem i Norge og utgangspunktet for videre arbeid med saken var klart. 

Komitéen pekte på ulike grunner til at kvinner fikk mindre i lønn enn menn. Den første årsaken som 

nevnes var at menn hadde større evne enn kvinner til å fremme lønnskrav organisasjonsmessig 

gjennom fagforeningene, og at dette var en medvirkende årsak til at kvinner var blitt liggende etter 

lønnsmessig. Samtidig ble det slått fast at dette vanskelig lot seg ettervise. Behovslønnsprinsippet 

blir videre trukket frem som årsak til lønnsforskjeller. Med dette mente Likelønnskomitéen at det 

hadde blitt tatt hensyn til at menn i gjennomsnittlig hadde større forsørgelsesprinsipper enn kvinner 

i lønnsforhandlinger. Men heller ikke dette konkluderte komitéen, kunne sies sikkert å ha bidratt til 

differensieringen mellom manns- og kvinnelønninger.176 Det komitéen framholdt som viktigste 

årsak til lønnsdifferensiering etter kjønn var de ulemper som knyttet seg til kvinnelig arbeidskraft 

mer generelt. Disse ulempene, eller minusfaktorene ved kvinnelig arbeidskraft ble i framlegget 

hovedsaklig knyttet opp mot kvinners høyere fravær og lavere industriell levealder. Som det stod i 

komitéens sluttarpport: «Det er klart at de utgifter bedriftene har til opplæring av arbeidsstokken, 

blir forholdsvis større eller mindre(..) etter som arbeidstakerens industrielle levealder er kortere eller 

lengre».177 Denne vektleggelsen av bedriftenes økte utgifter knyttet opp mot den kvinnelige 

ansettelser var i for seg ikke noe nytt i likelønnsdebatten. Likelønnskomitéen viste til at kvinner i 

1955 hadde en fraværsprosent på 12,5% mens menn lå på 7,6% og da var fravær på grunn av 

militærtjenese, permisjon eller lengre tids sykdom tatt bort. I tillegg slo de fast at kvinner hadde 

lavere industriell levealder da de fleste sluttet å jobbe når de giftet seg. «Det ser ut til at flertallet av 

kvinnene har sluttet i sine stillinger når de har kommet opp i trettiårsalderen eller noen år 

senere».178 Minusfaktorene ved kvinnelig arbeidskraft ble  på denne måten fastslått som reelle i og 

med at kvinner faktisk hadde høyere fravær og lavere industriell levealder enn menn. Av den grunn 

hadde kvinnelig arbeidskraft mindre verdi enn mannlig arbeidskraft gjennomsnittlig sett, noe som 

rettferdiggjorde den lavere lønnen. Som det stod: «Dersom en finner det berettiget å legge 

gjennmsnittsverdien til grunn skulle det for så vidt ikke vært grunn til å reise prinispielle 
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innvendinger mot oppbyggingen av i våre tariffavtaler(..)»179 Likelønnskomitèens fremlegg så langt 

var med andre ord ingen lystig lesning for likelønnens forkjempere. 

 

Etter å ha fastslått kvinnelig arbeidskrafts lavere verdi stilte imidlertid Likelønnskomitéen et nytt 

spørsmål i sin sluttrapport. Dette var om det var riktig å legge gjennomsnittsverdien av kvinnelig og 

mannlig arbeidskraft til grunn i lønnsfastsettelse. Som komitéen selv uttalte: «Ser en spørsmålet ut 

fra det enkelte individs synspunkt, må det fortone seg som urimelig og urettferdig å bygge på 

gjennomsnittet. Det finnes mange kvinner som er like stabile i sitt nærvær på arbeidsplassen som 

noen mann.»180 Komiteen fremhever altså uretteferdigheten i at en del kvinner må betale for andre 

kvinners fravær. Og motsatt, at mange menn, til tross for kanskje like høyt fravær som kvinner, nøt 

godt av at gjennomsnittet for menn var bedre enn for kvinner. Denne anerkjennelsen av individene i 

den kvinnelige og mannlige lønnsgruppe var på mange måter et stort steg fremover mot likelønn. 

Det å betale alle kvinner lavere enn menn på grunn av noen kvinners fravær var ifølge komitéen 

ikke rettferdig. Som komitéen selv uttrykte det: «Å differensiere lønningene etter arbeidstakerens 

kjønn, må reint prinsipielt være uholdbart»181 Det er viktig å merke seg at tre av komitéens 

medlemmer, alle representanter fra arbeidsgiverne, reserverte seg fra denne delen av komitéens 

uttalelse.182 

 

Likelønnskomitéen talte videre for en omlegging av tariffsystemet hvor det ikke skulle være mulig å 

differensiere på bakgrunn av kjønn. De understreker at det etter deres syn ikke var i strid med 

likelønnsprinisppet å ta hensyn til minusfaktorer, så lenge det ikke ble gjort på bakgrunn av 

kjønn.183Arbeidsvurdering ble vektlagt som mulig verktøy i omleggingen av tariffsystemet, noe 

Likelønnskonvensjonen også gjorde som middel i å gjennomføre likelønn. Med arbeidsvurdering 

som metode skulle kort forklart hver jobb analyseres systematisk for å finne frem til hvilke 

kvalifikasjonskrav arbeidstakeren trengte for å utføre jobben. Lønnen skulle deretter settes basert på 

den objektive vurderingen av arbeidet, ikke av personen som gjorde jobben.184 Grunnen til at denne 

metoden ble vektlagt var at omleggingen av lønnssystemet ifølge komitéen ikke var noe som kunne 

gjøres umiddelbart. På den ene siden ble det pekt på at et press på lønninger og prisnivå kunne være 

til flere kvinners fordel. På den andre siden kunne det dette også presse kvinner ut av 
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arbeidsmarkedet i dårlige tider. Likevel, komitéen fremholdt at det burde være rom for forandringer 

i det nåværende lønnssystem som gradvis kunne føre til likelønn.185 

 

Barnetilleggskasse- en forutsetning for likelønn 

I en særuttalelse i instillingen fra 1958 kom husmoren og økonomen Alfhild Hertzberg med noen 

egne betraktninger om hvorfor likelønn ikke enda var en realitet i Norge. I følge henne kunne ikke 

lønnsforskjellene mellom kvinner og menn forklares uten at «(…) man regner med at mennene 

gjennom genrasjoner har vært ansett som forsørgere og kvinnene som enslige personer, og at dette 

har øvd innflytesle på lønnsfastsettelsen».186 Med henvisning til at dyrtidstillegget i de mannlige 

lønningene var avpasset etter prisstigning på familiers forbruk, var det ifølge Hertzberg åpenlyst at 

dette i realiteten var et familietillegg. Hertzberg talte derfor for en omlegging av lønnssystemet hvor 

dette familietillegget ble skilt ut og fordelt på de lønnsmottagerne som faktisk hadde 

forsørgeransvar, både menn og kvinner. Margrete Bonnevie var en av dem som som lenge hadde 

talt for en slik omlegging av lønnssystemet. I 1956 la hun frem forslag til lov om barnetilleggskasse 

for lønnstagere i Stortinget, fremsatt av stortingsrepresentant for Venstre, Lars Ramndal. Systemet 

for en slik endring av lønnssystemet var derfor allerede skissert. Men ifølge Hertzberg burde 

Likelønnssrådet som skulle virke for en endring i lønnsssystemet også vurdere en annen fordeling 

av den lønnen som i realiteten var et familietillegg, slik at den bare kom familiene til gode.187 Norsk 

Kvinnesaksforening var også tilhengere av en barnetilleggskasse for arbeidere med forsørgeransvar, 

og mente at dette var en forutsetning for å få gjennomført likelønnsprinsippet. I 1955 sendte de en 

egen henvendelse til Likelønnskomitéen om dette med anbefaling om å en opprette en offentlig 

administrert barnekasse, som skulle finansieres av lønningsmassen.188 De var derfor tilsvarende 

skuffet over at innstillingen i 1958 stilte spørsmålstegn ved Hertzberg sin særutalelse. Komitéen 

uttalte blant annet at det ikke kunne «(…)sies noe sikkert om  i hvilken utstrekning 

behovlønnsprinsippet kan ha medvirket til den generelle  differensieringen i våre tariffavtaler».189 

Kvinnesaksforeningen stilte seg derfor bak Hertzberg sitt forslag om en barnetilleggskasse, som ble 

foreslått administrert av Rikstrygdeverket. 
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Ja til likelønnskonvensjonen 

Etter å ha talt for en omlegging av lønnssystemet for gradvis å innføre likelønn uttaler 

Likelønnskomitéen at flertallet går inn for at Norge skulle ratifisere ILOs likelønnskonvensjon. 

Bare tre av komiteens medlemmer fra arbeidsgiversiden var imot en ratifisering fordi tiden, ifølge 

dem ikke var moden for det. Samtidig krevde konvensjonen ikke at likelønnsprinisppet måtte 

gjennomføres ved lov eller forskrifter. Hva som skulle gjøres, ifølge komitéen var å arbeide for at 

prinsippet på sikt skulle vinne frem. Som det står i sluttrapporten: «En stat som ratifiserer 

konvensjonen påtar seg imidlertid å virke for å fremme likelønnsprinsippet og sørge for at det blir 

gjennomført for alle, dette siste for så vidt det kan skje ved midler som er forenlige med gjeldene 

metode for lønnsfastsetting i gjeldene land.»190 Altså, det lå ingenting i ratifiseringen som betydde 

at Norge måtte innføre likelønn ved lov, siden dette ville stride mot de norske frie 

lønnssforhandlinger. Men det innebar at staten måtte fremme prinsippet, oppfordre arbeidslivet til å 

innføre det og selvsagt sørge for at statens egne lønnssystem fulgte likelønnsprinisppet. 

Likelønnskomitéen anbefalte i tillegg, som ledd i arbeidet med å fremme likelønnssaken, at det 

burde opprettes et Likelønnsråd. Dette rådet skulle bestå av en nøytral formann og fire faste 

partsrepresentanter fra arbeidslivets to hovedorganisasjoner. Rådets oppgaver skulle bestå i å drive 

opplysningsarbeid om likelønn, undersøke likelønnsspørsmålets stilling i tariffområdene og drøfte 

hvordan man kunne hanskes med eventuelle misforhold, samt ulike tiltak som kunne bedre kvinner 

deltagelse i arbeidslivet på en effektiv måte.191 Likelønnskomitéen skriver:  

 

«Gjennomføring av likelønn vil ikke være noe tilstrekkelig botemiddel for 

kvinner flest, dersom kvinnene fortsatt i samme grad skal ha mindre 

kvalifisert og mindre ansvarsfullt og derfor også dårligere betalt arbeid. I 

noen monn kan det antas at den tradisjonelle inndeling i manns- og 

kvinnearbeid sakner reelle grunner. Iså fall er det helst opplysningsarbeid 

som må til for å motvirke undervurdering av kvinnelig arbeidskraft.192 

 

Det å innføre likelønn ville altså ikke være tilstrekkelig for å oppnå reell likelønn, da de fleste 

kvinner, i følge Likelønnskomitéen, ville fortsette å jobbe i lavtlønnede yrker. Forslaget om å 

opprette et likelønnsråd kan derfor tolkes som et like klart svar på likelønnsproblematikken som 

anbefalingen om å ratifisere konvesjonen. På den måten ville man få et organ som aktivt skulle 
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jobbe for at norske kvinner i større grad skulle kunne konkurrere med mennenes om de mer 

krevende og bedre betalte stillingene i samfunnet.193 

 

« De fleste er jo enig i prinsippet » 

Likelønnskomitéens ferdigsstilte rapport førte til at man etterhvert i Stortinget fikk en ny debatt 

omkring grunnlovsfesting av likelønnsprinsippet. Som vi har sett tidligere i dette kapittelet ble 

forslag til grunnlovsendring av paragraf 110 fremmet fra flere hold i henholdsvis 1952 og 1954. 

Denne gangen ble forslaget lagt frem av Emil Løvlien, stortingsrepresentant fra Norges 

kommunististiske parti og og hans partifelle Gotfred Hølvold. Løvlien og Hølvold ville ha 

formuleringen «Enhver har Ret til lige løn for ligt Arbeide» inn i paragraf 110.194 Debatten omkring 

forslaget foregikk i Stortinget 3. mars 1959, drøyt et år etter at Likelønnskomitéens innstilling var 

ferdigstillt.  Forslaget ble fulgt opp av en innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen, 

framført av leder for komitéen Konrad Nordahl. «Selv om jeg personlig, og mange med med er 

enige i selve prinsippet, mener jeg det vil være uheldig å føre det inn i Grunnloven»195 uttalte 

Nordahl og viste til de innvendinger som ble gjort da saken var til behandling tidligere på 50-

tallet.196 Disse gikk hovedsaklig ut på at hensynet til de frie tariff-forhandlingene gjorde at 

lønnsforhold ikke hadde noe i grunnloven å gjøre. Videre viste han til Likelønnskomitéens 

innstilling og talte for opprettelse av et likelønnsråd og en ratifisering av ILO konvensjonen, som 

komitéen anbefalte. « Plikt for et ratifiserende land til å sørge for likelønn går ikke ut over det som 

kan gjøres uten å bryte med de metoder som er i landet for lønnsfastsetting» , slo Nordahl fast og 

viste på den måten at noen grunnlovsendring for å fastslå likelønnsprinsippet verken var nødvendig 

for å oppfylle konvensjonens krav eller en passende løsning for Norge, hvor staten skulle holdes 

utenfor lønnsforhandlingene. Som fagforeningsmann trakk Nordahl frem at LO i 1957 gjorde 

vedtak om å fremme likelønnsprinsippet i sine tariffavtaler og nevnte at Norge tross alt var kommet 

et godt stykke på vei i arbeidet med likelønn. Blant han sa han: «Fagbevegelsen i de demokratiske 

land har gjennom årene gjort et stort arbeid i å eleminere den lønnsmessige diskriminering av 

kvinnene. Arbeidsgivernes organisasjoner er imidlertid sterke, og de har alltid vært imot 

lønnsmessig likestilling».197  Videre slo han fast at «en avvisning av å ta med noen bestemmelse i 

Grunnloven er derfor samtidig en utfordring til lønnstakernes organisasjoner om å forsterke sitt 

                                                 
193 Ibid. 
194« Innstilling fra utenriks og konstitusjonskomiteén om forslag fra Gotfred Hølvold og Emil Løvlien om 

endring i Grunnlovens §110, 1959».  
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
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arbeid for lønnsmessig likestillingn».198 Ved å forkaste forslaget om å grunnlovsfeste 

likelønnsprinsippet fraskrev staten seg ansvaret for gjennomføring av likelønnsprinsippet, og la det 

istedet over på partene i arbeidslivet. 

 

Kommunisten Emil Løvlien på sin side kjøpte ikke argumentasjonen til Nordahl. Han spurte: «De 

fleste er jo enig i prinsippet- bevares- men hvorfor skal man ikke ta det med i Grunnloven?»199 

Løvlien viste til at man i 1954 hadde avvist grunnlovsfesting av likelønn med at spørsmålet ikke var 

utredet og at man nå nå mente det burde løses etter forslagene fra Likelønnskomitéen. Ifølge 

Løvlien var det ingen motsetning mellom det å følge Likelønnskomitéens innstilling og å 

grunnlovsfeste prinsippet. Begge deler var i følge han gjennomførbart. Det intressante med Løvliens 

argumentasjon er at han henter frem Nordhals egen utalelse fra 1953 da spørsmålet om ratifsering 

av likelønnskonvensjonen hadde vært oppe i Stortinget. Da fremholdt Nordhal at de tariffmessige 

hindringene i Norge ikke var større enn at de kunne overvinnes, og staten burde være med på å 

rydde unna eventuelle hindringer for gjennomføring av likelønnsprinsippet. Løvlien brukte altså 

Nordahls egen argumentasjon fra 1953 for å fremme sitt forslag i 1959. Videre sa han at «Av hr. 

Nordahls innlegg fik jeg et levende inntrykk over at han stort sett er enig, men at han stemmer i 

mot» og at «(…) hvis man er enig i en sak bør man en gang ta skrittet og stemme med».200 Emil 

Løvlien var altså klar i sin tale; likelønnsprinsippet burde grunnlovsfestes. Dessverre for han, var 

han alene om å mene dette. I voteringen mellom utenriks- og konstitusjonskomiteens innstilling og 

Løvliens grunnlovsforslag var det bare Løvlien selv som stemte for sitt eget forslag. 130 andre 

stortingsrepresentanter stemte med Nordahl og hans komité. 

 

Stortinget, som gjennom hele 50-tallet fremholdt at de ventet på Likelønnskomitéens innstilling før 

de ville ta stilling til norsk ratifisering av likelønnskonvensjonen, valgte i 1959 å følge komitéens 

anbefaling om å ratifisere likelønnskonvensjonen, samt å opprette Likelønnsrådet.201  

Rådets mandat sammenfalt i stor grad med de arbeidsområdene Likelønnskomitéen hadde foreslått i 

sin innstilling. Det skulle drive opplysningsvirksomhet om likelønnsspørsmålet ved å bl.a. lage 

utredninger om lønnsutvikling for kvinner og menn, vansker som knyttet seg til kvinnelig 

arbeidskraft og måter å hindre dette på. I tillegg skulle det forsøke å finne praktiske metoder for 

lønnsfastsetting som kunne fremme prinisppet om lik lønn for kvinner og menn for likt eller 

likeverdig arbeid. Videre skulle rådet undersøke i hvilken grad likelønnsprinsippet ble brukt i tariff-

                                                 
198 Ibid.  
199 Ibid. 
200  Ibid. 
201 St. prp. Nr.29, «Innstilling fra Kommunalkomiteen om Likelønnsrådet», 1959. 
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forhandlinger og drøfte hvordan problemet kunne løses der det ikke forelå likelønn. Her må det 

presiseres at rådet ikke hadde myndighet til å faktisk gå inn å endre i gjeldene tariffavtaler eller 

foreslå nye. Det skulle kun være et rådgivende og opplysende organ som skulle bistå i omleggingen 

av lønnssystemet med likelønnsprinsippet. Rådet skulle arbeide med tiltak som gjorde det lettere for 

kvinner å delta i arbeidslivet. Dette innebar å tilrettelegge for bedre yrkesopplæring, 

yrkesveiledning og arbeidsformdling. Samtidig skulle det arbeides med tiltak som ville rasjonalisere 

husrabeidet og utvikles såkalte dagheimer hvor barna kunne være i arbeidstiden.202  

 

Dette med å skulle tilrettelegge bedre for at kvinner skulle kunne jobbe må ses i sammenheng med 

at kvinner enda i stor grad ble sett på som ivaretagere av hjemmet. Kvinners ansvar lå først og 

fremst i hjemmet og skulle de ut i jobb måtte ikke det gå på bekostning av dette. Deltagelsen fra 

kvinner i arbeidslivet var derfor avhengig av at arbeidet i hjemmet ble lettere. Samtidig var det 

kvinners eget ansvar at det faktisk ble det. Med utgangspunkt i dagens likestillingsdiskurs er den 

manglende benevnelsen av mennenes rolle opp i det hele påfallende. På 1950-tallet var det i det 

hele tatt lite snakk om menns rolle i hjemmet. Et unntak her er Åse Gruda Skard og hennes 

Kvinnesak tredje akt fra 1953. Skard talte her for en restruktuerring av familien hvor mannen tok 

mer av ansvaret i hjemmet, både med tanke på stell av hus og av barna. I følge Skard måtte kvinner 

i større grad bli uavhengig av menn både økonomisk og sosialt.203 Skriftet var opprinnelig et 

foredrag holdt av Skard på et rådsmøte i Kvinnesaksforeningen men budskapet falt i så god jord 

blant kvinnesakskvinnene at de valgte å trykke foredraget i en brosjyre. I tillegg var også Margarete 

Bonnevies tidligere nevnte Fra mannssamfunn til menneskesamfunn et solid tilskudd til 

likestillingslitteraturen på 1950-tallet. Verken Skards eller Bonnevies bidrag ledet forøvrig til noen 

endringer i den statlige familiepolitikken. Husmoren i 50-årene stod fremdeles sterkt. 

 

Stortingsdebatten mellom Nordahl og Løvlien viser at for flertallet på Stortinget var 

Likelønnskomitéens forslag til hvordan og best møte utfordringene omkring likelønn den beste 

måten Norge burde og kunne jobbe med likelønnsspørsmålet. Når den eneste som stemte for en 

grunnlovsfesting av likelønnsprinisppet var fra NKP, det mest radikale partiet på Stortinget vitnet 

dette om det paradoksale i likelønnsspørsmålet. Nemlig at likelønn var noe de fleste var enige om i 

prinsippet, men som få våget å gjøre noe med konkret. Derfor ble det norske svaret på 

likelønnskonvensjonen nokså vag, til tross for den lange utredningstiden met et undersøkende 

arbeidsutvalg. Ved å opprette Likelønnsrådet, som skulle arbeide videre med likelønnsspørsmålet, 

                                                 
202 Ibid. 
203 Skard, Kvinnesak tredje akt: 20. 
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gjentok man på mange måter det man hadde gjort i 1948 ved å nedsette Likelønnskomitéen. Man 

flagget ut det komplekse likelønnsspørsmålet til eksperter på området som skulle se nærmere på 

problemet og jobbe for å finne en løsning.  

 

« Vi er et stykke på vei mot likelønn, selv om det ikke mye som er oppnådd ». 

Åtte år etter at den så dagens lys ble altså ILO konvensjon nr 100 om likelønn ratifisert av Norge. 

Dette var til stor glede for arbeiderbevegelsen og ikke minst de kvinner som hadde talt likelønnens 

sak siden krigens slutt. Sitatet i overskriften ovenfor viser imidlertid at arbeidet med likelønn ikke 

var ansett som ferdig innad i Norsk Kvinnesaksforening.204 Som vi har sett i dette kapittelet ble 

likelønnssaken båret frem, ikke minst av NKF gjennom 50-tallet. Selv om Stortinget, departementet 

og NAF ikke hadde respondert på deres henvendelser om å få fortgang i saken gjennom 

grunnlovsfesting av prinsippet. Samtidig jobbet Likelønnskomitéen med sin innstilling før de 

konkluderte i 1959. Stortinget tok ikke stilling til ratifikasjonsspørmålet før innstillingen var ferdig, 

men valgte å ratifisere konvensjonen da komitéen anbefalte dette.  

 

I starten av dette kapittelet pekte jeg på sammensetningen i Likelønnskomiéen, og at den homogene 

politiske grupperingen den avspeilet ikke burde overses i tolkning av komitéens innstilling.  

Likelønnskomitéen slo i innstillingen fast at Likelønnsrådet skulle tilrettelegge bedre for at kvinner 

skulle jobbe, gjennom for eksempel å få flere barnehageplasser. Dette må ses i sammenheng med at 

kvinner enda i stor grad i første omgang ble sett på som ivaretagere av hjemmet og barna, også av 

Likelønnskomitéen.  Selv Likelønnskomiéens kvinnelige representanter som tilhørte venstrefløyen i 

politikken forfektet husmoridealet. Det reflekteres i komitéens innstilling. Samtidig speilet statens 

måte å oppfylle kravene i likelønnskonvensjonen på, gjennom opprettelsen av Likelønnsrådet, 

ambivalensen i den norske holdningen til likelønnsprinsippet; Man ønsket likelønn, men ikke nok 

til at man våget å iverksette prinsippet fullt og helt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Sitatet er hentet fra daværende nestleder i NKF Lilly Bølviken sitert i Kvinnesaksnytt, september 1959. 
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Kapittel 5: Likelønnsrådet- Norges svar på likelønnskonvensjonen 

 

Etter å ha fordøyd Likelønnskomitéens innstilling valgte Stortinget i 1959 å ratifisere ILO-

konvensjonen om likelønn. Både i nordisk og europeisk sammenheng var Norge relativt tidlig ute 

med å ratifisere konvensjonen. Det tok imidlertid ikke lang tid før de nordiske landene fulgte 

etter.205 Men, som vi var inne på i forrige kapittel var ikke oppfatningen blant de som talte for 

likelønn at arbeidet med å innføre likelønn nå var ferdig. Tvert imot, nå var rammene satt for det 

videre arbeidet med gjennomføringen av likelønnsprinsippet. Stortingets fremste svar på 

konvensjonen var opprettelsen av Likelønnsrådet i 1959. Dette sakkyndige rådet, lagt under 

Kommunal- og Arbeidsdepartementet skulle oppfylle konvensjonens krav om arbeid med 

likelønnssprøsmålet. Et annet direkte resultat av ratifiseringen var Rammeavtalen mellom LO og 

NAF i 1961. I dette kapittelet skal vi se nærmere på Likelønnsrådets arbeid og Rammeavtalen. Hva 

var rådets mandat? Og hvordan stod dette i forhold til Rammeavtalen melom LO og NAF? Og 

hvilke følger fikk Likelønnsrådets utøvelse av sitt mandat for Norges håndetering av 

likelønnsspørsmålet på 1960-tallet? Dette kapittelet vil argumentere for at opprettelsen av 

Likelønnsrådet som Norges svar på likelønnskonvensjonens krav var en minsteløsning. Rådets 

mandat ga det et begrenset handlingsrom og ingen myndighet til for eksempel å endre tariffavtaler. 

Som vi skal se var det blant annet gjennom opplysningsarbeid rettet mot unge kvinner 

Likelønnsrådet utøvde sitt mandat. Et arbeid som gikk ut på å få kvinner til å velge lengre utdanning 

som skulle gi høyere og bedre betalte stillinger på sikt. Dette var med på å gjøre kvinner selv 

ansvarlige for realiseringen av likelønnsprinsippet, og understreke et syn om at likelønn først og 

fremst var et kvinnespørsmål. 

 

Likelønnsrådet opprettes- et viktig steg i riktig retning 

Likelønnsrådet ble nedsatt ved kongelig resolusjon 1.desember i 1959 med ekspedisjonsjef i 

kommunal og-arbeidsdepartementet Berger Ulsaker som formann og byråsjef Ole Haneborg som 

varaformann.  Fra arbeidsgiversiden satt Marjorie Munthe Kaas og Lars Aarvig. Fra 

arbeidstakersiden satt Parelius Mentsen og Ragna Karlsen.206 I tillegg til de nevnte medlemmene 

hadde rådet en sekretær, cand. psychol. Kari Vangsnes, og mer enn noen var det hun som skulle bli 

Likelønnsrådet in persona. Som 35 år gammel gift yrkeskvinne var hun en passende frontfigur for 

                                                 
205 Danmark, Sverige og tilslutt Finland fulgte etter, og ratifiserte konvensjon nr. 100 i henholdsvis 1960, 

1962 og 1963. Island hadde ratifisert året før. 
206 RA/S-3823/D/Da/L0085/0003 "Oppnevning av medlemmer" Kgl. resolusjon om oppnevnening av 

medlemmer til Likelønnsrådet, 1/12-1959. Enkelte utskiftninger av rådets medlemmer ble gjort under rådets 

virkeperiode fra 1959-1972. Disse vil ikke bli omtalt i denne oppgaven da det hovedsaklig er Kari Vangsnes 

sitt arbeid det vises til i dette studiet. 
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Likelønnsrådet, som skulle jobbe for nettopp dette, og få gifte kvinner ut i arbeid. Rådets 

årsberetninger fra de første årene forteller om en utstrakt foredrags- og publiseringsvirksomhet fra 

Vangsnes som ledd i opplysningsarbeidet som Likelønnsrådet stod for.207 Vangsnes stod for det 

meste av rådets offentlige informasjonsarbeid i hele virkeperioden fram til nedleggelsen i 1972. 

Hun hadde også ansvar for kontakten med utlandet, og i 1963 oppholdt hun seg for eksempel i 

Frankrike, med stipend fra Europarådet for å studere likelønnsspørsmålet.208 Frankrike hadde 

ratifisert likelønnskonvensjonen allerede i 1953, som et av de første landene etter konvensjonen ble 

vedtatt i ILO, og lovfestet likelønn i 1970.209 Tanken bak oppholdet var trolig at Frankrike dermed 

lå foran Norge i likelønnsspørsmålet. Et av de første punktene i rådets mandat var at det skulle drive 

opplysningsvirksomhet om likelønnsspørsmålet blant annet ved ved å se på lønnsutviklingen for 

kvinner og menn i andre land. Norge skulle i følge mandatet altså lære av andre, og Vangsnes 

opphold i Frankrike kan derfor ses på bakgrunn av dette. Videre i mandatet stod det at rådet skulle 

«virke for tiltak som kan gjøre det lettere for kvinner som ønsker det å delta i ervervslivet på en 

effektiv måte..».210 Det var dette punktet i mandatet som kom til å bli rådets prioritet.  

 

Tiltak for å øke mulighetene for yrkesopplæring og for at kvinner, ikke minst, skulle gjøre bruk av 

yrkesopplæring, yrkesveiledning og arbeidsformidling, utgjorde et hovedfokus for Likelønnsrådets 

opplysningsvirksomhet. Samtidig skulle rådet jobbe aktivt med tiltak for rasjonalisering av 

husarbeidet og utvikling av barnehager og daginstitusjoner som igjen skulle gjøre det lettere for at 

kvinner i større grad kunne forlate hjemmet til fordel for lønnsarbeid.211 Siste hovedpunkt i 

Likelønnsrådets mandat var  at det skulle undersøke i hvilken grad likelønnsprinsippet ble praktisert 

på de ulike tariffområdene i Norge, og gjøre resultatet av disse undersøkelsene kjent for 

myndighetene og de ulike partene i arbeidslivet. Det er her viktig å understreke at rådet manglet 

mulighet til å fremme forslag om nye tariffavtaler eller om endringer i gjeldene tariffavtaler. 

Likelønnsrådet kunne altså informere om eventuelle misforhold i lønnsavtaler, men hadde ikke 

mandat til å pålegge bedrifter å gjøre endringer i disse. Selv om rådet hadde begrenset myndighet på 

lønnsområdet, ble det, som vi snart skal se, jobbet frem en likelønnsavtale mellom LO og NAF i 

1961. Denne avtalen skulle ta vekk kjønnsbestemmelsene i tariffavtalene og på den måten gjøre 

likelønn til en realitet. Dette var imidlertid lettere sagt enn gjort. 

 

                                                 
207 RA/S-3823/D/Da/L0086/0006  «Årsberetning, Likelønnsrådet 1963-65 og 1965-71» 
208 RA/S-3823/D/Da/L0086/0006 «Årsberetning Likelønnsrådet 1963-65”, s. 8 
209 Ilo.org “Ratifcations for France” 
210 St. prp. Nr.29, «Innstilling fra Kommunalkomiteen om Likelønnsrådet», 1959 
211 Ibid. 
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Likelønnskonvensjonen hadde slått fast at egne kvinnelønninger i tariffavtalene ikke lenger var 

holdbart i Norge. En direkte konsekvens av ratifiseringen av konvensjonen ble derfor 

Rammeavtalen mellom LO og NAF, inngått i 1961. I denne ble det understreket at lønningene 

skulle fastsettes etter arbeidets karakter, ikke etter arbeidstakerens kjønn. Ved bruk av 

arbeidsvurdering som metode skulle ulike arbeidsoppgaver sammenlignes og vurderes.  Målet var at 

menns og kvinners lønnssatser, innenfor samme gruppe, skulle være like, ved tariffoppgjøret i 1967. 

For Arbeidsgiverforenigen, som hadde vært imot ratfisering av likelønnskonvensjon var det viktig 

at man i arbeidsvurderingen ikke bare tok med den objektive vurderingen av arbeidet. Derfor fikk 

de med i likelønnsavtalen  at vurderingen også skulle ta med «de forhold arbeidet utføres under og 

andre faktorer som er med på å bestemme verdien av arbeidsinnsatsen».212 På den måten kunne man 

ta hensyn til de såkalte minusfaktorene ved kvinnelig arbeidskraft, som høyere fravær og lavere 

industriell levealder, som vi kjenner igjen fra debatten både i ILO og i den norske 

likelønnskomitéen. Dette skulle la seg gjøre ved at det typiske kvinnearbeidet ble vurdert til å 

tilhøre de laveste lønnsgruppene. Da man i 1963 fikk den første tariffavtalen i Norge uten 

kjønnsbetegnelser, så man på dette, hvertfall i begynnelsen som et steg i riktig retning mot reell 

likelønn.  

 

Også måten pressen dekket spørsmålet ga de samme signalene, at ratifiseringen av 

likelønnskonvensjone gjennom etableringen av Likelønnsrådet og rammeavtalen var viktige steg i 

riktig retning. Også rådets ansikt utad, Vangsnes ga uttrykk for dette. I et avisoppslag i Dagbladet 

fra 1964 fortalte  Kari Vangsnes om foredraget hun nettopp hadde holdet om temaet: «På terskelen 

til likelønn og kortere arbeidstid» på landsmøte til Norsk Kvinnesaksforening.213 Vangsnes uttalte 

til avisen at det var Likelønnsavtalen mellom partene i arbeidslivet fra 1961 som var temaet for 

foredraget, og fastslo at dette la grunnlaget for gjennomføringen av likelønnsprinsippet i det norske 

arbeidslivet. Hun understreket at Likelønnsrådets oppgave var å følge med på hvorvidt 

rammeavtalen faktisk førte til likelønn i praksis.  

 

Leser man aviser fra 1965 finner man at det i likelønnsspørsmålet var en betydelig optimisme om at 

kvinner sakte men sikkert nærmet seg mennenes lønnsnivå gjennom Norges ratifisering og tiltak i 

etterkant. Blant annet meldte Bergens Tidene i november 1965 om en framgang i 

likelønnspørsmålet under overskriften Snart Likelønn menn- kvinner ved å vise til Likelønnsrådets 

beretning fra 1965, som viste en prosentvis tilnærming i timelønn for menn og kvinner i Norge 

                                                 
212 Bjørnhaug&Halvorsen LOs historie, Bind 2, s. 409. 
213 Ukjent forfatter, «På terskelen til likelønnog kortere arbeidstid» Dagbladet, 06.06, 1964. 
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siden 1961. Samtidig trekkes det frem at det var et godt stykke igjen til prinsippet i sin helhet var 

gjennomført.214 Det samme budskapet kom Aftenposten med, også fra november 1965.215  

 

Samtidig som rammeavtalen ble iverkseatt i arbeidslivets tariffavtaler kom Likelønnsrådet for alvor 

i gang med sitt arbeid. En av rådets viktigste oppgaver ble å opplyse unge kvinner om om yrkes-og 

utdanningsvalg. Ved å ta lengre utdanning skulle kvinner selv sikre likelønn på lang sikt ved å 

kvalifisere til bedre betalt arbeid. 

 

«Hvilke planer for fremtiden?» 

 Likelønnsrådet kom i perioden 1962-1965 til å legge stor vekt på spørsmål som gjaldt unge jenters 

utdanningsvalg.216 Også yrkesopplæring for voksne kvinner som ønsket seg ut i arbeidslivet etter å 

ha stått utenfor i mange år ble vektlagt. Alt våren 1963 ga rådet ut to brosjyrer om jenters utdanning 

og yrkesvalg som ble utdelt i skolene kalt: Hvilke planer for fremtiden og Er pikenes utdanning og 

yrkesvalg i utakt med samfunnsutviklingen? (1963). Hva var budskapet i disse? 

 

I Hvilke planer for fremtiden? ble unge kvinner oppfordret til å ta en utdannelse, selv om de også 

ønsket å stifte familie. Brosjyrens budskap var at man ikke lenger trengte å velge mellom å være 

husmor eller å være yrkeskvinne, selv om en ikke kunne benekte «at det idag er forbundet med 

problemer for en kvinne med barn å ha arbeid utenfor hjemmet(…)».217 Samtidig som brosjyren 

oppfordret jenter til å ta en utdannelse formidlet den også at det å være husmor i en periode av livet 

var det mest naturlige. Et eksempel på en typisk kvinnes liv var i følge brosjyren å gå ut i 

arbeidslivet som 21-åring og returnere til hjemmet som husmor ved 25 års-alderen i forbindelse 

med barnefødsler. Ved 33-årsalder var barna blitt så store at man igjen kunne gå ut i deltidsarbeid 

og i starten av 40-årene kunne man ofte returnere fullt ut i arbeidslivet.  

 

Med denne skisseringen av et typisk livsforløp i en kvinnes liv viste Likelønnsrådet at det fremdeles 

var 30 arbeidsføre år igjen selv om en stod utenfor arbeidslivet i 15 år fordi man var hjemme med 

barn. Oppfordringen til kvinner var derfor at det ville lønne seg å velge et yrke med lang utdannelse 

fordi det ville resultere i høyere lønn. Brosjyren la dessuten vekt på at selv om kvinner ofte valgte 

typiske «kvinneyrker» som lærer, frisør og sykepleier, var det ingen grunn til å la seg begrense til 

                                                 
214 Ukjent forfatter, «Snart likelønn menn-kvinner» Bergens Tidene 22.11 1965. 
215  Ukjent  forfatter, «Gradvis utvikling frem mot likelønn, Aftenposten 25.11.1965. 
216 Beretning for Likelønnsrådet 1962-1965, 02.12.1965. 
217 RA/S-3823/X/Xa/L0317/0003 «Publikasjoner" Hvilke planer for fremtiden? Opplysningsbrosjyre fra 

Likelønnsrådet, 1963: 10. 
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dette. Om tekniker-yrket stod det for eksempel «evnemessig er jenter og gutter like godt utrustet fra 

naturens hånd og i skoleprestasjonene ligger jentene helt på høyde. Er det ikke da urimelig å tro at 

de skulle gjøre det så mye dårligere i slike jobber?»218 Det var med andre ord ingen grunn til at 

jenter skulle begrense sine planer, ifølge Likelønnsrådet. Samtidig ble det tatt for gitt at kvinner 

hadde et annet forhold til arbeidsmarkedet på grunn av barnefødsler. Det å ta en en lang utdanning 

skulle derfor utgjøre en slags kompensasjon for kvinners fravær i arbeidslivet i disse årene. 

 

I kapittel tre så vi hvordan profesjonaliseringen av husmoryrket skulle være med på å øke respekten 

for husmoren og at husmoryrket derfor skulle være likestilt med andre yrker. I brosjyren fra 1963 

adresser man de kvinnene som ønsker å være husmor, men, som det står,   

 

«I vår tid er levealderen som kjent mye høyere enn før i tiden, mens 

barnetallet er mye lavere. Husmorens oppgaver i en vanlig familie med 

moderne leilighet kan derfor ikke fylle hele livet for en kvinne idag. Når 

barna er blitt store ser vi dessverre ofte at husmødrene blir nervøse og 

ulykkelige fordi de selv føler seg overflødige  og har vanskelig for å finne 

nye interesser.219 

 

Overnevnte sitat kan tolkes som en advarsel til de kvinner som ønsket å bli husmor og den formidlet 

et syn på husmorrollen som brøt med det som lenge hadde vært gjeldene. Dette skyldtes åpenbare 

faktorer som synkende barnetall og stigende levealder men også en økt forekomst av elektriske 

hjelpemidler som for eksempel vaskemaskinen. Moderniseringen av utstyret i hjemmet førte til en 

rasjonalisering av kvinners arbeid, noe myndighetene også hadde ønsket. Det var ikke lenger nok 

arbeid i hjemmet til å fylle en husmors hverdag og hennes tilstedeværelse i hjemmet etter at barna 

var nådd en viss alder, var ikke like nødvendig som før.  Brosjyren understreket derfor at 

husmoryrket ikke lenger ble ansett å være like stimulerende. Det ble nesten framstilt som en 

blindvei, og en bane til nervøsitet og utilfredstillelse. Kvinner ble derfor oppfordret av 

Likelønnsrådet til å ta utdanning og arbeid utenfor hjemmet, fordi dette skulle være vel så 

trivselsfremmende. Likelønnsrådet la i brosjyren også vekt på at utbygging av barnehager ville 

gjøre det lettere for kvinner å søke lønnsarbeid, og at kortere arbeidstid for mennene ville føre til at 

de deltok mer i stell av barn og hjem. Alt dette skulle være med på å gjøre det lettere for kvinner å 

forlate hjemmet for arbeidslivet, og sikre likelønn i praksis på sikt.  

                                                 
218 Likelønnsrådet, Hvilke planer for fremtiden? s. 11. 
219 Ibid,s.10. 
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Det var imidlertid ikke alle som satt pris på brosjyrens budskap. I et brev fra skolerådet ved Haram 

interkommunale realskole i Møre og Romsdal til Likelønnsrådet, ble brosjyrens innhold sterkt 

kritisert. Skolerådet fant det høyst problematisk at kvinner ble oppfordret til å forlate hjem og barn 

til fordel for yrkeslivet. De spør blant annet: «Kor har Likelønnsrådet tenkt å gjera av familien og 

familielivet i det framtidige samfunn? Er det meininga at at borna skal plasseras i anstaltar til sams 

måltider slik det er illustrert på side. 6? Trur likelønnsrådet det kan setjast opp eit skjema over 

kvinna sitt liv slik det er gjort på siden 7?»220 Skolerådet mente at brosjyren var tendendiøs, både i 

tekst og utforming og ytret i tillegg i brevet til Likelønnsrådet at den diskriminerte guttene ved 

skolen, uten å gi noen videre begrunnelse for denne påstanden. Brosjyren ble ifølge skolerådet ikke 

delt ut før «det ligg føre ein brosjyre fra Likelønnsrådet der familiene og familielivet får ein aller 

siste sjanse».221 Ledelsen ved Haram realskole mente med andre ord at brosjyren fra Likelønnsrådet 

oppfordret jenter til å velge bort familielivet og at konsekvensen av dette kunne bli en oppløsning 

av familien. I et brev datert 30.mai samme år svarer Likelønnsrådet skolerådet. I brevet opplyste de 

at kvinner i stor grad har lavere lønn og mindre gunstige arbeidsforhold enn mennene innen store 

deler av arbeidslivet. Derfor, skrev de, «er det serleg behov til stades for å stimulera interessen for 

jentenes utdaning og val av yrke.»222 De understreket betydningen av at jenter, ikke bare gutter, fikk 

en fullverdig utdannelse. Likelønnsrådet viste også til at det i brosjyren skisserte at jenter ofte ville 

tilbringe 15 år av livet innenfor hjemmets og at det således ikke ble oppfordret til en forsømmelse 

av hjem og barn. Avslutningsvis skrev Likelønnsrådet at de håpet skolerådet ved Haram realskole 

var interessert i å sette seg bedre inn i likelønnssaken. 223  

 

En enkelt klage fra en skole er ikke nok til å kunne fastlå at de fleste skolestyrer i Norge delte 

Harams skoleråds syn på kjønnsroller i samfunnet. Samtidig er det nærliggende å tro at det fantes 

andre lignende tilfeller når man vet at kun 9,5% av gifte kvinner var registrert i lønnsarbeid i 

1960.224 På begynnelsen av 60-tallet betydde derfor ekteskapet fremdeles for de fleste kvinner et 

varig brudd med arbeidslivet. Brevkorrespondansen mellom Likelønnsrådet og skolestyret i Haram 

viste derfor ikke bare nødvendigheten av Likelønnsrådets opplysningsarbeid i skolen om 

likelønnsproblematikken skulle kunne løses, men at dette var Norges måte å ratifisere konvesjonen 

                                                 
220   RA/S-3823/X/Xa/L0317/0003 Div. korrespondanse vedr. Likelønnsrådets publikasjoner 1961-1971, 

Brev fra skolerådet Haram inter.kom realskole til Likelønnsrådet, 25.03.1963. 
221 Ibid. 
222RA/S-3823/X/Xa/L0317/0003 Div. korrespondanse vedr. Likelønnsrådets publikasjoner 1961-1971, Brev 

fra Likelønnsrådet til Haram realskoles skolestyre, 30.05.1963. 
223 Ibid. 
224 Det norske arbeiderpartiet, Kvinnens plass er- hvor? s. 128.  
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primært. Slik ble jenter og -kvinner -selv ansvarlige for på lang sikt å sikre/realisere likelønn.  Det 

var i skolen jenter fikk sin opplæring og ofte ble fortalt hvilke karriereveier som var naturlige for 

dem. Likelønnsrådets arbeid i skolen var derfor viktig i den forstand at den utfordret de gjeldene 

kjønnsrollene som på mange måter var institusjonalisert i skolevesenet. Likelønn ville ikke kunne 

oppnås uten at kvinner trådde ut av de tradisjonelle rollene og inn de yrkene som lenge hadde vært 

forbeholdt menn. For Likelønnsrådet var det tydelig at dette arbeidet måtte starte i skolen for å 

lykkes. Det var jentenes utdanningsvalg som var i utakt med samfunnsutviklingen. 

 

Utdanningsvalg i utakt med samfunnsutviklingen 

Er pikenes utdanning og yrkesvalg i utakt med samfunnsutviklingen? var Likelønnsrådets andre 

informasjonsbrosjyre i 1963. Det var Kari Vangsnes, rådets ansikt utad, som stod for utformingen. 

Brosjyren synes å ha blitt en større suksess enn den vi diskuterte ovenfor. I hvertfall ble den trykket 

opp på nytt i 1966 og i 1970. Brosjyren var rettet hovedsaklig mot lærere og yrkesveiledere, og den 

understrekte at «de som skal gi ungdom råd og veiledning, bør søke å klargjøre for ungdommen 

selv og for deres foreldre betydningen av at også pikene får en fullstendig yrkesutdanning»225 I mitt 

arbeid med denne oppgaven har det bare vært mulig å finne brosjyrene fra 1966 og 1970, og det er 

derfor disse utgavene som vil bli drøftet. Begge brosjyrene er derimot utformet relativt likt. For 

eksempel slår begge fast at kvinner på grunn av ekteskapet ofte ser for seg en kort karriere i 

arbeidslivet og derfor ikke verdsatte en lang utdannelse. I tillegg illustrerer de og at kvinners 

yrkesvalg både i 1966 og 1970 fortsatt var bundet av tradisjon. Den prosentvise fordelingen etter 

kjønn ved fag- og yrkesskoler i 1969 viste for eksempel at kun 2% av det totalet antall studenter på 

distriktshøyskoler innenfor administrasjon og økonomi var kvinner, og at hele 97% av elevene ved 

husmorskoler var kvinner. Dette fortalte at endringen i kjønnsstrukturen i utdannings- og 

yrkesvalget ved utgangen av 60-tallet ikke var spesielt stor sammenlignet med 50-tallet. 

Likelønnsrådet pekte derimot på i brosjyren at automatisering i arbeidslivet ville kunne gjøre at de 

enkleste oppgavene i industrien, som ofte ble utført av kvinner, ville bli overtatt av maskiner. «Liten 

utdanning vil bli et større handikap i fremtiden enn det er nå, og det er sannsynlig at kravet om 

bedre utdanning av den kvinnelige arbeidskraften vil bli mer høylytt både fra arbeidsgivere og 

myndigheter om noen år». stod det i brosjyren.226 Likelønnsrådet tegner på den måten et dystert 

bilde av fremtiden hvis ikke unge kvinner endrer sine utdannings- og yrkesvalg. For å tilpasse seg 

det fremtidige arbeidslivet var det derfor viktigere enn noen gang at kvinner i større grad brøt med 

                                                 
225 Likelønnsrådet, Er pikenes utdanning og yrkesvalg i utakt med samfunnsutviklingen? S.16. 
226 Likelønnsrådet, Er pikenes utdanning og yrkesvalg i utakt med samfunnsutviklingen?  s. 4. 
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de tradisjonelle yrkene og valgte en utdanning som gjorde at de i større grad fikk ta del i den 

økonomiske og tekniske utviklingen i samfunnet. Samtidig står det i begge brosjyrene at :  

 

„De piker som tar i betraktning et fremtidig ekteskap, og det gjør vel de 

fleste, ser at husmorrollen begrenser mange kvinners innsats og mulighet i 

arbeidslivet. De kan bli i tvil om hvor mye de synes det er verdt å satse på 

en yrkeskarriere. Det er grunn til å tro at for mange vil disse overveielsene 

ende med at de satser lite på yrkesutdanningen.227 

 

Denne formuleringen er hentet fra brosjyren fra 1966, men budskapet var det samme i 1970. Det 

naturligste for en ung kvinne i 1970 ble det sagt var fortsatt å velge ekteskapet. Og den naturlige 

følgen av dette ekteskapet var at hun ville få en kortere karriere i arbeidslivet.  

 

Det er påfallende ut i fra tidligere og samtidens egne fortolkninger av Norges ratifisering av ILO-

konvensjonen hvor mye begge brosjyrene vektla ansvaret kvinnen selv hadde for å ta de riktige 

valgene i forhold til utdanning og yrket. I følge brosjyrene burde unge kvinner velge en lengre 

utdannelse som var hensiktsmessig i forhold til arbeidsmarkedets behov. I tillegg måtte hun regne 

med å omskolere seg og ta videreutdanning når hun som godt voksen ville vende tilbake til 

arbeidslivet. Det er på mange måter et dobbelt budskap i brosjyrene. På den ene siden sier de at 

kvinner valgte kortere utdanning og dermed havnet i lavt betalte stillinger, og at de gjorde dette 

fordi de ikke så verdien av en lang utdannelse når de allikevel skulle tilbringe mange år som 

husmor. At kvinnnene gjorde dette, var ifølge brosjyren negativt. På den annen side fremheves det 

at kvinner velger ekteskap og omsorg for barna som det mest naturlige, og at dette i seg selv måtte 

anses som positivt. Det var altså forventet at kvinner skulle ta seg en pause fra arbeidslivet når de 

giftet seg og fikk barn, samtidig som det også var forventet at de skulle ta lengre utdannelse og 

bryte ut av det tradisjonelle kjønnsmønsteret i arbeidslivet og slik sikre likelønn i praksis på sikt. 

Det var med andre ord kvinnene selv som måtte ta de riktige valgene for at arbeidsmarkedet skulle 

bli mer rettferdig og likelønn en realitet. Men i hvilken grad kunne kvinnenes valgmuligheter kalles 

reelle i 1960-årene? 

 

Kulturhistoriker Hilde Danielsen argumenterer for at perioden fra 1960-1990 kan kalles «det lange 

70-tallet», fordi 1960-årene la grunnlaget for mange av endringene i forhold til kvinners deltagelse 

                                                 
227 Ibid, s. 10. 
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og rettigheter innen blant annet utdanning og arbeidsliv som senere skjedde i Norge.228 Dette er på 

mange måter i tråd med det vi var inne på i første kapittel, nemlig at ratifiseringen av 

likelønnskonvensjonen blitt tolket som et steg i riktig retning og som et fundament for det videre 

likelønnsarbeidet i Norge. Det er ingen tvil om at man i løpet av 60-tallet fikk en annen tilnærming 

og holdning til kvinners yrkesdeltagelse enn den man hadde hatt i 1950-årene. Dette kan for 

eksempel illustreres ved det faktum at man i 1969 fjernet samskatten fullstendig. Gifte kvinner og 

menn ble etter dette automatisk lignet hver for seg, noe som gjorde det mer gunstig for gifte kvinner 

å ta seg lønnet arbeid. I 1970 ble begrepet «husmor» fjernet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) 

folketelling.229 I tiårene etter var det «hjemmearbeidene innbygger» som var betegnelsen SSB 

brukte for de som arbeidet hjemme. Dermed hadde man ikke lenger et kjønnsbestemt begrep i 

omtalen av de som jobbet hjemme i den offisielle statistikken.230 Kvinner og menns formelle 

rettigheter var i slutten av 1960-årene dessuten likestilte på de fleste områder. Kvinner kunne i 

teorien nå studere hva de ville og jobbe med stort sett det de ønsket.231 At 60-tallet la grunnlaget for 

mange av endringene som kom 10 og 20 år senere er derfor en påstand som vanskelig kan benektes. 

Ser man nærmere på holdningen til kvinner i arbeidslivet på 60-tallet generelt og Norges arbeid for 

likelønn spesielt blir det imidlertid tydelig at man skal være forsiktig med å overdrive graden av 

endring i synet på kvinners plass i samfunnet og forståelsen av kjønn mer generelt. En ting var at 

kvinner teoretisk sett i større grad hadde like muligheter som menn. Likelønnsrådets 

opplysningsarbeid rettet mot unge kvinner hadde et tydelig dobbelt budskap. Dette gjør at det er 

grunn til å stille spørsmålstegn ved hvordan holdningsendringen til kvinner i arbeidslivet skulle 

fungere i praksis.  

 

Likelønnsrådet la vekt på at kvinner selv måtte studere og komme seg ut i arbeidslivet. Men når det 

samtidig ble forventet at kvinner skulle gifte seg og få barn var kvinners valgfrihet i realiteten 

kraftig redusert. Når Likelønnsrådet oppfordret både til familieliv og yrkesaktivitet var dette med på 

å skape en forventning om at kvinner burde velge begge deler. Familieliv skulle kunne kombineres 

med et yrkesaktivt liv, og det beste var hvis kvinner valgte begge deler. Bare noen år tidligere hadde 

det å være husmor vært ansett å være kvinners store kall i livet. I løpet av 1960-årene foregikk det 

derfor en begynnende holdningsendring, men myndighetene talte tvetydig. Det ble ikke sett på som 

like givende lenger å bare være husmor, ei heller i takt med samfunnutviklingen. Men det var opp 

                                                 
228 Danielsen, «Det lange 70-tallet» s. 275. 
229 Ibid, s. 270. 
230  Furu, «Husmødrene, den glemte profesjonen». 
231 Med unntak av arbeid i Forsvaret hvor det fortsatt var begrensninger på kvinners rett til arbeid. Først i 

1985 ble disse opphevet og kvinner og menn ble yrkesmessig likestillt. 
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til kvinner selv å velge rett. Riktignok ble kvinner gitt flere valgmuligheter i og med at man ville ha 

dem til arbeidslivet, i hvertfall var det den offisielle meldingen. Likevel, i realiteten, hadde man 

som kvinne ikke noe mer valgfrihet på midten av 60-tallet enn på 50-tallet. Det var den samme 

oppfordringen om at «denne måten å leve livet på» er mest korrekt. Mer enn noe kom det til uttrykk 

i myndighetens manglende vilje til å prioritere barnehager. Det førte til at det å få barn i realiteten 

ikke like lett kunne kobineres med arbeidslivet, slik Likelønnsrådet skisserte. Budskapet i rådets 

brosjyrer var at det riktige valget for kvinner var både å satse på karriere og stifte familie. Slik 

skapte man et bilde av at de som valgte anderledes enn dette, for eksempel ved å velge bort karriere, 

velge typisk kvinnearbeid eller ikke stifte familie, valgte feil. Dette var med på indirekte å legge 

ansvaret for en gjennomføring av likelønnsprinsippet over på kvinnene selv. For at kvinnnenes 

arbeid skulle verdsettes likt med mennenes måtte de velge rett og strengt tatt velge mer som menn. 

Dette var for øvrig lettere sagt enn gjort, noe vi i det følgende skal se nærmere på. 

 

Barnehager- ønsket men ikke prioritert 

På 60-tallet var ikke det norske samfunnet tilrettelagt for at kvinner med barn under skolealder 

skulle kunne jobbe, til det var det alt for få barnehageplasser og fritidshjemplasser i Norge. I 

Sverige hadde man også en mangel på daginstitusjoner for barn, men det var siden begynnelsen av 

60-årene iverksatt en del nye tiltak som skulle være med på å øke utbyggingen av disse. 232 

I desember 1964 deltok derfor Kari Vangsnes på en konferansen «Kvinnorna som 

arbetskraftsresurs» i Stockholm og undersøkte på denne turen hvilke tiltak Sverige hadde tatt i bruk 

for å stimulere utbyggingen av daginstitusjoner. I en rapport fra turen til Sverige skrev Vangsnes at 

man i Sverige hadde økt statsbevilgningen til barnehager betraktelig. Samtidig hadde de også 

etablert en sentral samarbeidsgruppe som skulle være et opplysningsorgan i forhold til folkeøkning, 

sysselsetting og kvinnelig yrkesdeltaging, og på den måten inneha en oversikt over behovet for 

barnehageplasser. I tillegg skulle samarbeidsgruppen gjøre seg kjent med de utfordringene de ulike 

kommunene hadde i forhold til barnehageutbyggingen og bistå dem i arbeidet. Sverige satset i 

tillegg på en økning i utdanningskapasiteten til førskole- og barnehageyrkene.233 Studieturen 

Vangsnes hadde til Sverige hadde derfor som formål å se på tiltak gjort i nabolandet, som potensielt 

kunne brukes i Norge. Barnehagemangelen her til lands var stor. I meldingen De gifte kvinners 

yrkesaktivitet sett i sammenheng med familiestruktur og utdanning som Likelønnsrådet kom med i 

1965, viste at yrkesaktiviteten blant gifte kvinner med barn var svært lav i Norge. Og at den var 

lavest i de tilfeller hvor kvinnen ikke hadde høyere utdanning. Meldingen viste til tall fra 1960 som 

                                                 
232 RA/S-3823/X/Xa/L0317/0008, «Tiltak for å stimulere utbygging av daginstitusjoner for barn i 

Sverige», Rapport nr 3, Vangsnes, 1965. 
233 Ibid. 



79 

 

sa at 9,5% av de giftene kvinnene i Norge hadde arbeid utenfor hjemmet dette året. 14.000 av disse 

hadde et eller flere barn under i alderen 0-6 år. Samtidig stod det i rapporten at det i 1960 var kun 

8000 barnehageplasser i Norge, noe som viste 1960-årenes skrikene behov for barnehageutbygging. 

Likelønnsrådet understreket derfor nødvendigheten av en sterkere statlig medvirkning i arbeidet 

med å tilrettelegge for at kvinner med barn kunne delta i arbeidslivet.234 Men den offentlige 

innsatsen uteble.    

 

I brosjyren Kvinners yrkesdeltaging og tiltak for utbygging av daginstitusjoner for barn fra 1968 

viste Likelønnsrådet hvordan Norge fremdeles lå langt bak de andre nordiske landene i utbygging 

av barnehager. Mens man i Sverige hadde 40 982 barn i ulike dagheimer og barnehager i 1964/65 

hadde man i Norge kun 8 881 plasser. Riktignok økte statsbevilgningen til barnehager fra 250 000 

kr i 1962 til ca 4 millioner i 1968. Økningen bleknet allikevel hvis man sammenlignet med Sveriges 

statsbudsjett hvor hele 77 millioner kroner var satt av til barnehager og fritidshjem i 1967.235  

 

Norges manglende satsing på barnehageutbygging skyldtes ikke mangel på opprop omkring temaet. 

Helt siden 50-tallet hadde kvinnelige studenter fra UiO med blandt andre psykolog og senere 

Stortingspolitiker Berit Aas i spissen tatt sterkt til orde for utbygging av barnehager. Hennes 

argument var at det å ha gifte kvinner i arbeidslivet, ville komme samfunnsøkonomien til gode. I 

desperasjon prøvde man til og med å etablere egne studentdrevne barnehager hvor foreldrene selv 

passet barna på skift, uten at dette ble noen varig løsning på barnehagemangelen.236 En av flere 

grunner til at man i Norge hadde få barnehageplasser var at dette fra 50-tallet ble sett på som noe 

først og fremst var tiltrengt fattige alenemødre som var tvunget til å jobbe. Dette må ses i lys av den 

statlige husmorpolitikken som tok utgangspunkt i at barn under skolealder var hjemme med mor. 

Det skulle tilrettelegges for de uheldige alenemødrene som måtte ta lønnet arbeid, men dette gjaldt 

ikke mange, og dermed fikk man ingen offentlig satsing på barnehageutbygging. Med andre ord, 

barnehager ble ikke sett på som et velferdsgode, men som en nødvendighet for den som ikke hadde 

ektemann med forsørgerlønn. Som kjent var det Arbeiderpartiet som satt med regjeringsmakten 

gjennom hele 50-tallet, og i første halvdel av 60-tallet.237 Altså måtte de ta sin del av ansvaret for 

Norges labre satsing på barnehager, som ledd i sin husmorpolitikk. I det følgende skal vi se 

nærmere på Arbeiderpartiets holdning til kvinner. For selv om de på midten av 1960-årene forsøkte 

                                                 
234 Ibid. 
235 RA/S-3823/X/Xa/L0317/0010,» Kvinners yrkesdeltaking og tiltak for utbygging av daginstitusjoner for 

barn», rapport fra Likelønnsrådet, 1968: 3. 
236 Larsen, «Kvinnelige studenter En masse», s. 50-51. 
237 Med unntak av Jon Lyngs koalisjonsregjering i 4 uker tidlig høsten 1963. 
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å fri til kvinnelige velgere for å fornye tilliten til partiet i den norske befolknigen, hadde de 

fremdeles et ganske tvetydig syn på kvinners samfunnsstilling, noe Gro Hagemann har skrevet 

om.238 

 

Valgfrihet innefor en husmorideologi 

I 1965 utga Arbeiderpartiet et programutkast til debatt for å utrede kvinner stilling som het 

Kvinnens plass er- hvor? I komiteen som stod for programutkastet, satt blant andre Åse Gruda 

Skard som hadde representert Norge under ILO-konferansen i Philadelphia i 1944 og Aase Lionæs 

som vi i forrige kapittel så etterspurte den norske ratifiseringen av likelønnskonvensjonen i 1956 i 

Stortinget. I tillegg var blant andre sosialøkonomen og samfunnsforskeren Harriet Holter med. 

Programutkastet slo fast at selv om kvinner på det tidspunktet stort sett hadde formelt sett like 

rettighter som menn, tok de ikke disse rettighetene i bruk. Kvinner og menn ble fremdeles behandlet 

ulikt på de aller fleste områder.239 Samtidig var det i følge Arbeiderpartiets programutkast et sterkt 

ønske om å bryte ned de barrierer som stod i veien for kvinners fremgang. Det står blant annet: 

«Idag ser vi at formelle rettigheter ikke er nok. Vi må gå aktivt inn for å bryte ned de fordommene 

som hindrer kvinnene i å gjøre full bruk av disse rettighetene.»240 I følge Arbeiderpartiet lå 

hovedproblemet til dels i at man måtte gi kvinner flere formelle og juridiske rettigheter. Det pekes 

blant annet på pensjonsrettighetene som var ulike for kvinner og menn og bygget på et tradisjonelt 

kvinnesyn som favoriserte mannen økonomisk. I tillegg var menns odelsrett til fordel for kvinner 

kjønnsdiskriminrende. «Endringer i slike bestemmelser har en verdi fordi det vil bidra til å styrke 

kvinners stilling» stod det i programutkastet.241 Men det var ikke de formelle og juridiske barrierene 

som vanskligst lot seg rive ned i følge Arbeiderpartiet. De største hindringen var av sosial og 

psykologisk art. 

 

«De hindringer som kvinnene møter når det gjelder å delta på de områder 

der menn i dag dominerer, er dels av sosial og psykologisk art, dels av 

praktisk art. Som regel finner vi at de er vevd inn i hverandre i en ring av 

årsaker og virkninger. Der hvor det er lettest å komme til utenifra er når det 

gjelder å fjerne hindringer av praktisk art. Samfunnets organer kan lettere 

                                                 
238 Hagmann, Feminisme og historieskriving, s.150. 
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råde bot på mangelen på daginstitusjoner, utbygge serviceordninger mv. enn 

å fjerne de psykologiske hindringene.242 

 

I følge Arbeiderpartiets programutkast var det i stor grad de pyskologiske og sosiale hindringene i 

samfunnet som vanskeliggjorde kvinner fra å bli likestilte med menn. Det hjalp med andre ord ikke 

å bygge daginstitusjoner for barn for å få kvinner ut i arbeidslivet hvis ikke den alminnelige 

oppfatningen av kvinner og menns roller og plass i samfunnet endret seg. Videre i programutkastet 

ble det også pekt på på viktigheten av far sin rolle i barns oppvekst og at han i økende grad burde ta 

del i oppdragelse og husstell. Mors rolle ble også drøftet og det ble blant annet vist til forskning 

som sa at barna hadde det best med en lykkelig mor: «Det er viktigere for barna at mor trives enn 

om hun har yrkesarbeid eller er hjemme hele dagen».243 Dette brøt til en viss grad med 

Likelønnsrådets budskap i sine brosjyrer, som oppfordret kvinner til å ta de riktige valgene i forhold 

til familieliv og karriere og satt istedet kvinners behov i fokus. Hvis en kvinne ønsket å gå hjemme 

var det greit, samtidig som at hun skulle få lov til å jobbe hvis hun ønsket det. Det viktigste var at 

kvinner selv var tilfreds med sin situasjon, noe som på mange måter var et annet budskap enn det 

partiet tidligere hadde forfektet gjennom sin husmorpolitikk. 

 

Programutkastet til Arbeiderpartiet vitner om et parti som var opptatt av kvinners rettslige, sosiale 

og økonomiske stilling. Intensjonen med programutkastet var god, nemlig å belyse kvinners stilling 

i samfunnet og drøfte hvordan denne kunne forbedres. I følge Hagemann var dette frieriet til 

kvinner et resultat av at man innad i partiet forstod at det ikke lenger var nok å adressere kvinner 

kun som husmødre. De sosiale endringene i Norge, blant annet som et resultat av at en ny 

genrasjon, som ikke hadde opplevd de harde krigsårene nærmet seg stemmerettsalder gjorde at 

Arbeiderpartiet skjønte at det måtte nye strategier til hvis man skulle beholde den politiske ledelsen 

i Norge. Det å å utfordre den rene husmorlinjen ble derfor en del av denne nye strategien. 

Hagemann understreker at initiativet til prgromautkastet ikke kom fra noen kvinneopposisjon i 

partiet. Mer var det et resultat av at man blant partiets fremste strateger forstod at partiets politiske 

hegemoni sto på spill, og at en fornyet politikk mot kvinner var nødvendig for å opprettholde 

denne.244 Ved å ta opp politiske saker som for eksempel utbygging av daginstitusjoner for barn som 

en viktig del av den praktiske tilretteleggingen for kvinner i arbeidslivet forsøkte Arbeiderpartiet å 

tale kvinnenes sak. Likelønnsspørsmålet ble også adressert, og det trekkes frem at mangelen på 

arbeidskraft har «(…)gjort det mulig å oppnå gode resultater i kampen for likelønnsprinsippet», ved 
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at man hadde hevet lønningene i mange lavt lønnede yrker, som ofte var typiske kvinneyrker.245 

Programutkastet pekte videre på ratifiseringen av ILO-konvensjon nr 100 og opprettelsen av 

Likelønnsrådet som tegn på fremgang i likelønnsspørsmålet. Det var likevel LOs vilje til å heve 

lønningene og innsats tariff-forhandlingene i lavtlønnsfagene som ble trukket frem som det mest 

avgjørende i likelønnsspørsmålet. Ifølge programutkastet førte det til at kvinners samlede realllønn i 

industrien steg med 2,5% i 1964, mens mennenes kun steg med 0,5%. 

 

Tatt i betraktning det vi vet om statens relativt beskjedne økonomiske tilskudd til utbygging av 

barnehager i årene før programutkastet ble skrevet, er det lett å stille seg kritisk til partiets evne til å 

omgjøre ord til handling. Når de også nevner kjønnsdiskriminerende pensjonsregler og framholder 

at dette er formelle hindringer som burde fjernes kan man lure på hvorfor Arbeiderpartiet, som 

hadde vært det ledene regjeringspartiet siden slutten på andre verdenskrig, ikke hadde gjort mer for 

å endre regelverket. Siden Arbeiderpartiet mistet regjeringsmakten samme år som programutkastet 

ble publisert, kan man bare spekulere i hvorvidt partiets videre politikk ville blitt mer i henhold til 

programutkastet. Basert på det jeg i dette kapittelet har gjennomgått av Likelønnsrådets arbeid, 

gjennom opplysningsarbeid rettet mot unge kvinner med et klart dobbeltbudskap og 

Arbeiderpartiets programutkast om kvinners stilling med manglende politisk oppfølging kan man 

argumentere for at statens husmorpolitikk fra 50-årene fortsatt han igjen på 1960-tallet.  Einar 

Gerhardsen skrev i sitt forord til programutkastet at: «Tidene forandrer seg, og vi med dem-heter 

det. Men forandringene kommer vanligvis ikke av seg selv. Heller ikke vår egen holdning til dem. 

Kanskje nettopp vår egen holdning til forandringene er det vanskeligste?»246 Disse ordene illustrerer 

Arbeiderpartiets ambivalens i synet på hvor kvinner faktisk hørte hjemme-  var det fremdeles mest i 

hjemmet- eller  mest i yrkeslivet? Holdningsendring tok tid, og det var i andre halvdel av 1960-

tallet tendenser til utålmodighet til at disse endringene måtte komme- og ikke minst en endring i 

likelønnen. Dette kom til uttrykk da man i 1967 så mangelen på endring rammeavtalen fra 1961 

hadde ført med seg. 

 

Oppsummeringen over hva rammeavtalen hadde ført til som kom i 1967 var nedslående. Det som 

på papiret så ut som likelønn var det ikke i praksis. Riktignok var kjønnsbetegnelsen i lønnsavtalene 

borte, men det hjalp lite når kvinnene hovedsaklig ble plassert i de lavere lønnsgruppene. Resultatet 

av arbeidsvurderingen var at det typiske mannsarbeidet, for eksempel innenfor tungindustrien ble 

rangert høyere enn det typiske kvinnearbeidet, som ofte stilte krav til fingerferdighet og høyt 
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tempo.247 Den økte forståelsen av at likelønnsspørsmålet ikke lot seg løse ved hjelp av en 

likelønnsavtale alene gjorde at optimismen man hadde hatt i spørsmålet ble erstatttet av pessimisme. 

I enkelte industrier, som vi snart skal se et eksempel på, hadde man ikke en gang fulgt opp 

rammeavtalen. 

 

Likelønnsrådet pekte i et notat fra 1967 på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i grafisk 

industri. Der hadde man enda ikke foretatt en inndeling av arbeidstakerne i lønnsgrupper, slik man 

hadde gjort i de fleste andre industrier som følge av likelønnsavtalen og opererte fremdeles i 1967 

med kjønnsinndeling i lønnssystemet. Mange av de kvinnelige arbeiderne i grafisk industri hadde 

riktignok nærmet seg mennenes lønnsnivå etter 1965, men dette var hovedsaklig kvinnene i de 

lavest betalte yrkene innenfor denne industrien. Dette var i og for seg i tråd med det man i LO så på 

som en solidarisk lønnspolitikk, nemlig det å heve de laveste kvinnelønningene.248 Så man 

imidlertid på de yrkene innenfor grafisk industri hvor menn og kvinner utførte likeverdig arbeid, 

som stort sett var innefor i binderi- og trykkeribransjen, var det fremdeles betydelige 

lønnsforskjeller. Likelønnsrådet uttalte viktigheten av ikke å ta med de typiske minusfaktorer 

forbundet med kvinnelig arbeidskraft i lønnsvurderingen og at arbeidstakerne måtte bli vurdert etter 

innsats, ikke kjønn.249 Dette notatet er et godt eksempel på hvordan Likelønnsrådet utøvet sitt 

mandat i form av å følge med på hvordan likelønnsprinsippet ble praktisert innenfor de ulike 

industriene. På den måten fungerte de som en slags vaktbikkje overfor myndighetene og de ulike 

partene i arbeidslivet, om enn uten myndighet til å pålegge partene å endre tariffavtaler.  

 

Kvinners valg ikke nok for likelønn 

I oktober 1969 holdt Kari Vangsnes foredraget «Concerning problems of equal pay» på et møte 

arrangert av Danske Kvinners Nationalråd. I foredraget fastslo Vangsnes at det fortsatt var store 

lønnsforskjeller mellom kjønnene i de fleste land, uansett om de hadde ratifisert 

likelønnskonvensjonen eller ikke. Hun viste blant annet til at det var store forskjeller i 

yrkesopplæringen mellom gutter og jenter men, at dette ikke utelukkende var på grunn av jentenes 

valg av yrkesretning. Rekrutteringsprosessen til de ulike bedriftene utgjorde nemlig et stort hinder 

for jentenes adgang til de tradisjonelt sett mannlig dominerte yrkesområdene, argumenterte 

Vangsnes. Bedriftene ansatte fortrinnsvis gutter over jenter. Kvinner ble i stor grad fortsatt presset 

over i det lavt betalte arbeidet innenfor de ulike sektorene. Slik Vangsnes så det var fortsatt den 
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tradisjonelle oppdelingen i arbeidslivet basert på kjønn et av de største hindrene for å oppnå 

likelønn, ikke bare i Norge men i alle land. Dette viste at de valgene kvinnene tok i valg av karriere 

og yrkesretning kun hadde begrenset betydning. Og at den mannlige arbeidskraft fortsatt i 1969 ble 

høyere vurdert enn den kvinnelige.250 Vangsnes fremhever i foredraget at det relativt sett ikke var 

mange år siden Norge og andre land hadde startet systematisk arbeid med likelønnsprinsippet, og at 

dette var noe som ikke kunne endres over natten, men krevde kontinuerlig arbeid. Likevel spør 

Vangsnes: «how long will working women, the office girls, shop girls, girls in the cafeterias and the 

factories put up with the discrimination based on sex in the working life?»251, og antyder på den 

måten at hun synes likelønnsarbeidet gikk tregt. Vangsnes vektla myndighetenes ansvar for å føre 

en politikk som ville lede til en reell forbedring av kvinners muligheter i arbeidslivet i årene som 

kom. Med tanke på Likelønnsrådets begrensete mandat, som hindret det i å faktisk endre 

tariffavtaler som brøt med prinsippet, er det forståelig og forklarlig at Vangsnes vektla statens rolle i 

arbeidet for likelønn. Det er nærliggende å tolke dette som en begynnende sviktende tro på at 

Likelønnsrådets arbeid ville føre til en fremgang i arbeidet med likelønn.  Også medieoppslag fra 

1970 viste at Vangsnes mente at måten Norge hadde valgt å ratifisere ILO konvensjonen sikret 

nødvendig progresjon i likelønnssaken. 

 

I forbindelse med en konferanse i varehandelen var det i november 1970 et intervju med Kari 

Vangsnes i Arbeiderbladet. På konferansen hadde det kommet frem at kvinner i varehandelen kun 

tjente 69% av hva mennene tjente. Dette, som selvfølgelig opptok Vangsnes hadde med selve 

lønnssystemet å gjøre. For til tross for at tariffavtalene sikret lik lønn for likt arbeid, gjaldt dette 

kunne med henhold til minstesatsene uttalte, Vangsnes. Det gjorde at det var fritt frem for 

arbeidsgivere å gi personlige tillegg, noe som i størst grad gavnet menn. Dette viste, ifølge 

Likelønnsrådets ansikt utad at til tross for at man hadde innført tariffavtaler uten 

kjønnsbestemmelser satte mange arbeidsgivere kvinner på lavere lønn også i 1970. Begrunnelsen 

for dette fra arbeidsgivernes side var at kvinner hadde høyere fravær og var en mindre stabil 

arbeidskraft, noe som ble tilbakevist på konferansen. Tillitsmennnene som var representert på 

konferansen understreket at det ikke var mangel på kvinner som var like dyktige eller bedre enn 

sine mannlige kolleger, men som allikevel ble betalt dårligere.252 Likelønnsrådet arrangerte også en 

utstilling i forbindelse med konferansen om kvinners stilling i varehandelene som ble omtalt bl.a. i 

Romerikets blad. Målet med utstillingen var å tydeliggjøre hvilke skjevheter både lønns- og 
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stillingsmessig det fantes i bransjen.253 Likelønnsprinsippet var med andre ord ingen realitet i Norge 

ved starten av 1970-årene, noe Likelønnsrådets in persona var skammelig klar over. 

 

Vangsnes sin pessimisme i likelønnspørsmålet kan også illustreres ved å ta en titt på Margrete 

Bonnevies litteratur i denne perioden. I både kapittel 3 og 4 har Bonnevie blitt trukket frem som en 

ivrig kvinnesaksforkjemper og ikke minst satte hennes engasjement i likelønnssaken 

spor. I Bonnevies første bøker viste hun en stor optimisme til at kvinner og menn snart ville stå på 

lik fot i samfunnet.254 I hennes siste bøker Fra likestilling til undertrykkelse fra 1964 og 

nyutgivelsen av Fra mannssamfunn til menneskessamfunn fra 1968 ga hun derimot inntrykk av å 

være desillusjonert i spørsmålet omkring kvinners rettigheter i samfunnet. Hun skriver blant annet 

«Men da de teoretiske rettigheter på det nærmeste var gjennomført, kommer Norge (…) inn i 

bakevje. Da trenger den alminnelige, falske oppfatning om at nå fikk kvinnene selv gjøre resten»255. 

På mange måter går dette rett inn i kjernen av hva Likelønnsrådets arbeid handlet om, nemlig å 

gjøre innføringen av likelønn i praksis til noe kvinner selv- gjennom å velge riktig utdannings- og 

yrkesretning måtte ta ansvar for. De teoretiske rettighetene til likelønn var jo tilstede gjennom 

rammeavtalen. Men 60-årenes arbeid med likelønnsspørsmålet tydeliggjorde overfor både Bonnevie 

og Vangsnes utfordringene med å omforme teori til praksis. 

 

Likelønnsrådets arbeid- lite om likelønn 

I lys av Likelønnsrådets arbeid i perioden 1960-1970 er det påtagende hvor lite av dette som direkte 

dreide seg om likelønn. Dette skyldtes som vi har sett i stor grad rådets manglende mandat til å 

faktisk kunne gå inn i lønnsforhandlinger, samt manglende politisk vilje til å endre den etablerte 

husmorpolitiske kursen gjennom 60-årene.  Derfor måtte rådet og dets ansikt utad- Vangsnes finne 

andre måter å jobbe med likelønnsspørsmålet på. Lik lønn for likt arbeid var i og for seg en enkel 

sak å få bukt med, det viste rammeavtalen fra 1961. Den samme avtalen viste imidlertid at selv om 

man tok bort kjønnsbestemmelsene i tariffavavtalene, kom fremdeles kvinner ut som tapende part i 

lønnsoppgjør fordi kvinneyrker ble rangert lav på lønnsstigen. Likelønnsspørsmålet var med andre 

ord mer komplekst enn at det kunne løses utelukkende ved en justering i kroner og ører, eller ved å 

endre kvinners utdannings- og yrkesvalg. På mange måter ble det fremdeles akseptert, selv etter 

Norges ratifisering av ILOs likelønnskonvensjon, at kvinnedominerte yrker var lavtlønnede, så 

lenge lønnen ikke var kjønnsbetinget. Siden typiske kvinneyrker ble vurdert til å være mindre verdt 

enn typisk mannsarbeid måtte kvinner i økt grad over i mannsdominerte yrker for at problemet 
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skulle løses. Men så lenge statens tilrettelegging for at kvinner i økt grad skulle ut i arbeidslivet var 

såpass laber var dette vanskelig å få til i praksis. Likelønnsrådets arbeid, som i stor grad gikk ut på å 

få unge kvinner til å lengre og mer mannsdominerte utdannelser og yrker hadde derfor begrenset 

virkning så lenge det måtte virke innenfor rammer, som ikke tilrettela for kvinner i arbeidslivet. 

Opprettelsen av rådet og dets begrensede mandat viser, som nevnt innledningsvis at det var en 

minsteløsning fra statens side for å imøtekomme likelønnskonvensjonens krav. 

 

 Fra å inneha en optimistisk holdning til en snarlig løsning på likelønnsproblematikken i første 

halvdel av 1960-årene er Vangsnes betraktlig mer pessimisk i 1970, noe blant annet foredraget fra 

1969 viser. Det ble tydelig at statens svar på ratifiseringen av likelønnskonvensjonen, nemlig å 

opprette Likelønnsrådet, ikke var nok for å få en faktisk løsning på problemet.  Likevel, 

Likelønnsrådet satte rammer og retningslinjer for hvordan likelønnsspørsmålet håndtert i Norge i 

tiåret etter ratifiseringen. Samtidig var de med på å gjøre likelønn til kvinners eget ansvar, gjennom 

å vektlegge at det var deres utdannings- og yrkesmessige valg som ville avgjøre om de fikk de 

bedre betalte stillingene i arbeidslivet. På bakgrunn av dette er det liten grunn til å betrakte 

ratifiseringen av likelønnskonvensjonen som et brudd med måten dette spørsmålet hadde vært 

håndtert frem til Likelønnsrådet begynte sitt arbeid. Tvert imot viser rådets arbeid en sterk grad av 

kontinuitet- innenfor en orden som riktig nok forbød avlønning etter kjønn, men som fortsatte å 

håndtere likelønnsspørsmålet som et kvinnespørsmål og noe som først og fremst var deres eget 

ansvar. 
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Kapittel 6: Avslutning 

 

Denne oppgaven satte seg fore å gi en bedre forståelse for hvorfor og hvordan Norge i 1959 valgte å 

ratifsere ILO konvensjon nr. 100 om likelønn. Hvilken betydning fikk konvensjonen for den videre 

håndteringen av likelønnsspørsmålet i Norge i 1960-årene? Hva har likelønnskonvensjonens egen 

historie hatt å si for den norske ratifiseringen av den? 

 

Den borgerlige kvinnebevegelsen har, som dette studiet har, argumentert for hatt en viktig rolle i å 

løfte frem likelønnskravet, både internasjonalt mot ILO og i Norge. Til tross for at 

likelønnsprinsippet var fastslått i Versaillestrakten og derfor utgjorde en del av ILOs grunnlag helt 

fra 1919, kom ikke spørsmålet for alvor opp på ILOs agenda før etter andre verdenskrig. Dette har 

blitt forklart utifra ILOs generelle syn på kvinner i arbeidslivet i perioden 1919-1945, som en 

gruppe som trengte beskyttelse i arbeidslivet. Dette synet var basert på enforsørgersystemet hvor 

familien utgjorde en økonomisk enhet, med mannen i lønnet arbeid, og kvinnen som ivaretager av 

hjemmet. I de tilfeller der kvinner av ulike grunner måtte ta lønnet arbeid var tanken at de måtte 

beskyttes mot de ofte brutale arbeidsforholdene i industrien. For ILO var derfor særvern av kvinner 

i arbeidslivet viktig helt fra 1919, noe som kom til uttrykk gjennom for eksempel konvensjon nr 4 

om forbud mot nattarbeid for kvinner, vedtatt samme år. ILOs særvernslinje ble som vi så i kapittel 

to utfordret av den borgerlige kvinnebevegelsen. Hovedargumentet fremholdt av kvinnebevegelsen 

var at særlovgivning for kvinner i arbeidslivet snarere diskriminerte enn beskyttet dem. På grunn av 

ILOs særvernslinje ble ikke likelønnsspørsmålet viet spesielt mye oppmerksomhet i 

organisasjonens 25 første år.  

 

Radikale organisasjoner som Open Door International forsøkte fra slutten av 1920-årene å gjøre noe 

med dette. De formulerte gjentatte krav til ILO om å anerkjenne kvinners rett til lik lønn for arbeid 

av lik verdi. Men som vi så i kapittel to var det ikke før etter andre verdenskrig at ILO anerkjente 

kvinnenes likelønnskrav og for alvor fikk det opp på sin politiske agenda. På Philadelphia-

konferansen i 1944 ble den enorme innsatsen fra kvinner, spesielt i de okkuperte landene, hvor de 

ofte utførte det tyngste arbeidet, diskutert. Andre verdenskrig tydeliggjorde behovet for en 

realisering av likelønnsprinsippet, blant annet fordi kvinner i større grad nå utførte arbeid som i 

fredstid var forbeholdt menn. Med andre ord var kvinnenes innsats under andre verdenskrig med på 

å gi kvinnebevegelsens krav om likelønn ben å gå på. Ikke minst satte FNs deklarasjon av 

menneskerettighetene i 1948, som slo fast likelønnsprinsippet, fart på arbeidet med å utarbeide en 

likelønnskonvensjon. Da ILO-konvensjon nr. 100 så dagens lys i 1951 var dette altså et resultat av 
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borgerlige kvinneorganisasjoners gjentatte krav om retteferdig avlønning. Likevel var det mest av 

alt andre verdenskrig som endret ILOs syn på kvinner i arbeidslivet og gjorde at likelønnsprinsippet 

ble anerkjent. 

 

Som argumentert for i kapittel tre, ble ikke likelønnskravet like tydelig formulert i etterkrigstidens 

Norge. Norske kvinneorganisasjoners Samarbeidsnemd adresserte riktignok likelønnskravet de 

første årene etter andre verdenskrig, men istedenfor å kreve faktisk likelønn, krevde de spørsmålet 

utredet. Kravet ble hørt og resultatet var Johan Vogs utredning Kvinner og kvinnelønninger fra 

1948. I rapporten ble likelønnsspørsmålet knyttet opp mot menns forsørgeransvar og Vogt 

fremholdt at man ikke kunne heve kvinners lønn uten å samtidig iverksette tiltak for å bedre 

barnefamilienes økonomi. Dette gjorde at man i Samarbeidsnemda aksepterte at likelønnskravet 

ikke lot seg imøtekomme alene, og at kravet måtte ses i sammenheng med andre 

samfunnsøkonomiske behov. Vogts rapport ble utarbeidet i løpet av tre måneder, og den 

understreket behovet for videre utredning av spørsmålet. Dette resulterte i at Storinget i 1949 

nedsatte Likelønnskomitéen som skulle foreta en mer utfyllende analyse av kvinners stilling i 

arbeidetslivet. Komitéens mandat ble i 1952 utvidet til å skulle vurdere om Norge burde ratifisere 

likelønnskonvesjonen av 1951.  Samarbeidsnemda ble oppløst i 1951, men likelønnskravet ble ikke 

glemt av den grunn. Kravet ble tvert imot tydeligere. Kapittel 4 argumenterte for hvordan Norsk 

Kvinnesaksforening gjennom 1950-tallet gikk inn for innføring av likelønnprinsippet, og blant 

annet krevde det lovfestet. Ikke minst etterspurte de den norske ratifiseringen av konvensjon nr. 

100. Myndighetene på sin side, var gjennom 50-årene klare på at en eventuell norsk ratfisering av 

likelønnskonvensjonen ikke ville finne sted før Likelønnskomitéen var kommet med sin anbefaling 

i spørsmålet. Dette førte til at man i mange år stod på stedet hvil i likelønnsspørsmålet i Norge. I 

1958 kom imidlertid Likelønnskomitéen med sin innstilling, hvor flertallet talte for ratifisering av 

konvensjon nr. 100 om likelønn. Dette bidro til at Norge året etter ratifiserte konvensjonen. 

 

Det er med andre ord visse forskjeller på hvordan kvinnebevegelsens arbeid med likelønn fortonet 

seg internasjonalt og i Norge. Jeg vil likevel peke på et viktig fellestrekk mellom disse to 

fortellingene; verken internasjonalt eller i Norge var kvinnebevegelsens arbeid tilstrekkelig for at 

likelønnspørsmålet virkelig skulle sette fart. Internasjonalt måtte det en verdenskrig med påfølgende 

omstrukturering av kjønnsinndeling i arbeidslivet til før ILO anerkjente viktigheten av 

likelønnsprinsippet. Dermed var det ikke kvinnebevegelsens gjentatte krav siden slutten av 1920-

tallet som var det utslagsgivende for at likelønnskonvensjonen så dagens lys i 1951. Det samme 

mønsteret kan ses i Norge. Til tross for at den borgelige kvinnebevegelsen talte for likelønn 
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gjennom 50-årene, var det ikke før Likelønnskomitéen kom med sin innstilling i 1958 med 

anbefaling om å ratifisere likelønnskonvensjonen at man gjorde nettopp dette. Komitéens 

anbefaling om opprette et sakkyndig råd til å jobbe med implementeringen av prinsippet ble også 

fulgt opp, og Likelønnsrådet ble nedsatt i 1959. Likevel er det verdt å sette spørsmålstegn ved om 

komitéens anbefaling alene var nok til at Norge valgte å ratifisere i 1959. Jeg vil i det følgende 

trekke frem andre årsaker til den norske ratfiseringen. 

 

Mangel på forpliktelse- en forutsetning for ratifisering 

Likelønnskonvensjonens egen historie har vist at problematikken rundt lik avlønning av menn og 

kvinner var aktuell på tvers av land. Synet på kvinners arbeid som mindre verdt enn mennenes var 

ikke bare gjeldende i Norge, men på tvers av landegrenser. Menns høyere lønninger ble legitimert 

blant annet utifra det faktum at de var forsørgere. I tillegg var oppfatningen om de mange 

minusfaktorer ved kvinnelig arbeidskraft også i høyeste grad med på å forklare lønnsulikhetene. I 

Norge viste Likelønnskomitéens innstilling i 1958 at medlemmene fra arbeidsgiversiden fremdeles 

legitimerte kvinners lavere lønn utifra de såkalte minsufaktorene ved den kvinnelige arbeidskraft. 

Kvinners lavere industrielle levelader og høyere fravær var i følge arbeidsgiverne en selvfølge som 

måtte tas med i lønnsbestemmelsene. Tatt i betraktning at diskusjonen rundt likelønn internasjonalt 

og nasjonalt hadde fellestrekk er det ikke overraskende at måten ILO valgte å løsne opp i 

likelønnsfloken på kom til å definere hvordan man i Norge behandlet spørsmålet. 

 

Både konvensjonens ordlyd og Norges ratifisering av den bør ses i lys av de motstridende interesser 

ILOs organisasjon representere gjennom trepartssamarbeidet. Man fant som vi har sett de samme 

konfliktlinjene i arbeidslivet og til dels hos myndighetene, både nasjonalt og internasjonalt. Som vi 

så i kapittel to stemte så godt som alle arbeidsgiverrepresentantene imot ratifisering av 

likelønnskonvensjonen på Arbeiderkonferansen i 1951. Arbeidsgiverne var imot konvensjonen og 

mente den var unødvendig. Ikke minst ville den føre til store kostnader, var argumentet. Samtidig 

var det mange av de statlige delegatene som avholdt seg fra å stemme og på den måten ga uttrykk 

for et stille samtykke, uten at de tok et aktivt standpunkt. Tatt i betraktning den relativt lave 

opplsutningen om konvensjonen som avstemmingen viste, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved 

om konvensjonen hadde blitt vedtatt i ILO, om den hadde hatt en mer forpliktene ordlyd. Det at 

konvensjonen ikke definerte hva som lå i begrepet arbeid av lik verdi er et eksempel på hvordan 

konvensjonens ordlyd ga rom for fleksbilitet i tolkningen av den. Vagheten i konvensjonens 

formulering gjorde at man kunne opprettholde praksisen med å ta med minusfaktorene til kvinnelig 

arbeidskraft inn i tariffavtalene, noe rammeavtalen av 1961 viste at fremdeles var praksis i Norge. I 
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tillegg satte ikke konvensjonen krav til at likelønnsprinsippet måtte lovfestes i landene som 

ratifiserte den. Etter min oppfatning var likelønnskonvensjonens egen formulering og manglende 

grad av forpliktelse en viktig årsak- og forutsetning for at den ble vedtatt i ILO i 1951 - og - 

ratifisert i Norge i 1959. I internasjonal sammenheng ble konvensjonen en måte å anerkjenne 

kvinners innsats i arbeidslivet under andre verdenskrig, og på den måten imøtekomme 

likelønnskravet som lenge hadde vært fremholdt av ulike kvinneorganisasjoner. I Norge ble 

ratifiseringen en måte å innfri norske kvinners ønske om en anerkjennelse av likelønnsprinsippet og 

en avklaring knyttet til kvinners yrkesrolle. Konvensjon nr. 100 krevde ingen reell endring av 

gjeldende politikk og medførte at man derfor kunne ratifisere den uten at dette fikk noen videre 

konsekvenser av betydning for landets politikk. Dette understrekes av det vi vet om statens vegring 

for å ratifisere likelønnskonvensjonen gjennom 50-årene og den gjentatte vektleggingen av landets 

frie tariff-forhandlinger som grunn til å ikke ratifisere. Hadde konvensjonen hatt en strengere ordlyd 

og for eksempel stilt krav til en lovfesting av likelønnsprinsippet er det lite trolig at konvensjonen 

hadde blitt ratifisert i 1959. Dette gjør at man i større grad kan sette spørsmålstegn ved om 

Likelønnskomitéens anbefaling alene om å ratifisere likelønnskonvensjonen kan forklare den norske 

ratifiseringen, noe tidliger historisk litteratur har vektlagt256. Med bakgrunn i hva som er 

gjennomgått i dette studiet er min påstand at den viktigste forutsetningen for den norske 

ratifiseringen var konvensjonens mangel på forpliktelse og høye grad av fleksibilitet i tolkningen av 

den. Det var dette som gjorde at man i Norge kunne tolke likelønnskonvensjonen på en vag måte, 

med å opprette et likelønnsråd uten myndighet til å faktisk gjennomføre likelønnsprinsippet. 

 

Likelønnsrådet- statlig ansvarsfraskrivelse? 

Opprettelsen av Likelønnsrådet i 1959 fant sted på et tidspunkt hvor man i Norge fortsatt opererte 

med en eksplisitt husmorpolitikk. Arbeiderpartiet satt ennå med regjeringsmakten, og som 

beskrevet i kapittel tre var god kvinnepolitikk for dem synonymt med husmorpolitikki denne 

perioden. At Likelønnsrådets mandat ble såpass tamt og uten noe reellt handlingsrom er derfor i tråd 

med den rådende husmorideologien. Kvinners rettigheter i arbeidslivet ble ikke prioritert i 1959, 

eller i tiåret etter. Rammeavtalen mellom partene i arbeidslivet i 1961 som tok vekk 

kjønnsbestemmelser i tariffavtalene, viste seg raskt å ikke være tilstrekkelig for å gjennomføre 

likelønnsprinsippet i praksis. At implementeringen av prinsippet handlet om mer enn justering av 

kroner og ører ble tydelig. Derfor ble Likelønnsrådets opplysningsvirksomhet virkelig betegnende 

for hvordan en i Norge arbeidet videre med likelønnsspørsmålet. For at kvinner skulle komme seg 

                                                 
256 Melbye«Husmorens epoke 1900-1950», Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, Olsen, Problemer omkring 

likelønn i norsk industri 1950-1970. 
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opp på menns lønnsnivå måtte de i større grad velge bort tradisjonelle kvinneyrker. Gjennom 

utgivelser av brosjyrer oppmuntret derfor rådet unge kvinner til å ta lengre utdannelser og velge 

utradisjonelle yrker. Likelønn i praksis ble med andre ord kvinners eget ansvar. Samtidig 

fremhevet brosjyrene, utgitt av rådet, også kvinners rolle som mor og ivaretager av hjemmet. Denne 

tvetydigheten i Likelønnsrådets budskap viser at ratifiseringen av likelønnskonvensjonen og 

påfølgende nedsettelse av nevnte råd ikke brøt med, men snarere var vevet inn i husmorpolitikken 

som lenge hadde vært gjeldene i Norge. Statens tilrettelegging for kvinner i arbeidslivet var 

samtidig svært begrenset. Barnehageutbygging var for eksempel noe det ble snakket pent om, men 

som ikke ble prioritert av myndighetene.  

 

Som mitt studie har forsøkt å vise ble det på slutten av 1960-tallet tydelig at virkningen av 

Likelønnsrådets arbeid var begrenset. Riktignok var flere gifte kvinner i lønnet arbeid, mot slutten 

av tiåret enn på begynnelsen, men det var fremdeles store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 

i mange bransjer. Dette ble beklaget av Kari Vangsnes som i 1970 ga uttrykk for at hun synes 

arbeidet med innføring av likelønn gikk tregt og vektla myndighetenes ansvar for å implementere 

prinsippet.  

 

Ratfiseringen av ILOs konvensjon nr. 100 satte i gang et konkret arbeid med likelønnsspørsmålet 

som en tidligere ikke hadde vært vitne til i Norge. Ved å nedsette et sakkyndig råd som fullt og helt 

skulle virke for at likelønnsprinsippet ble fulgt opp viste man at man ikke ignorerte konvensjonens 

budskap. På den annen side, ved å se på Likelønnsrådets mandat og arbeid, og ikke minst 

manglende mulighet til å faktisk håndheve likelønnsprinsippet i praksis, kan det diskuteres hvor 

mye betydning rådet fikk for Norges arbeid med likelønn. Det nedslående resultatet på hvor langt 

man var kommet i likelønnsarbeidet i Norge på slutten av 1960-tallet viser vel tvert imot at 

lønnsulikhetene i Norge, som i så mange andre land, var et resultat av lange, seige strukturer som 

ikke lot seg endre ved en konvensjon alene. Eller ved en opprettelse av et opplysningsråd, som i 

praksis var det Likelønnsrådet fungerte som. 

 

ILO- en tvetydig normdanner 

Fungerte ILO som en normentrepenør for Norge i likelønnsspørsmålet? 

Statsviter Martha Finnemore har i sitt studiet av UNESCOS innsats på det forskningspolitiske feltet 

konkludert med at internasjonale organisasjoner kan fungere som normentrepenører for sine 

medlemsland. Hun argumenterer for at staters politikk lar seg påvirke av intersubjektive 

systematiske faktorer, som for eksempel normer fremmet av internasjonale organisasjoner. Stater 
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vedtar politikk på grunn av sosialt konstruerte normer og forståelse fremholdt av det internasjonale 

samfunnet, ikke som en konsekvens av individuelle forhold innad i landet.257 Skal man tolke 

Finnemores analyse opp mot dette studiet var det altså ikke interne forhold i Norge som gjorde at 

man i 1959 ratifiserte likelønnskonvensjonen, men ILO som normentrepenør i arbeidslivet. Den 

relativt kjølige tilnærmingen til likelønnsspørsmålet myndighetene hadde gjennom 50-årene 

argumenterer for at det ikke var interne drivkrefter som gjorde ratifiseringen til en realitet i 1959, og 

underbygger på den måten til dels Finnemores analyse. Det er imidlertid min påstand at det ikke 

nødvendigvis var ILOs rolle som pådriver for internasjonale normer og regler i arbeidslivet som til 

slutt ble det avgjørende for Norges ratifisering av likelønnskonvensjonen i 1959. Som jeg mener 

dette studiet har vist var det ILOs tvetydige forhold til likelønn som muliggjorde den norske 

ratifiseringen. ILOs tvetydighet kom til uttrykk gjennom at man opprettet en konvensjon som var 

svært lite forpliktende. Dermed hadde man svart på kvinnebevegelsens langvarige krav, samtidig 

som konvensjonen i seg selv ikke skulle kreve for mye av medlemslandene i et omdiskutert 

spørsmål. Konvensjonens ordlyd gjorde at medlemslandene for eksempel kunne fortsette å ta 

hensyn til minusfaktorene ved den kvinnelige arbeidskraft i lønnsfastsettinger. Denne måten å 

behandle likelønnsspørsmålet ble betegnende for Norges behandling av spørsmålet. Ved å ratifisere 

konvensjon nr. 100 svarte man på et krav som hadde blitt tydeliggjort fra flere hold i løpet av 50- 

årene. Samtidig gjorde konvensjonens ordlyd at myndighetene i praksis kunne avstå fra å jobbe med 

innføringen av prinsippet. Ikke minst var tvetydigheten tydelig i Likelønnsrådets mandat og arbeid 

som fremhevet at kvinners ubetalte arbeid i hjemmet var like, om ikke mer viktig enn deres 

yrkesaktivitet. Samtidig som rådet understreket at likelønn var kvinners eget ansvar ved at det var 

deres endrede yrkes- og utdanningsvalg som skulle sikre likelønn i praksis på sikt. På bakgrunn av 

dette vil jeg påstå at det var ILOs tvetydige forhold til likelønnsspørsmålet som var det reelle 

normdannende elementet for Norge i likelønnssaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 Finnemore International Organizations as Teachers of Norms, s. 593-594. 
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Vedlegg 1. 

 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 

WORK IN FREEDOM 

International Labour Office 

 

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) 

 

The General Conference of the International Labour Organisation, 

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and 

having met in its Thirty-fourth Session on 6 June 1951, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the principle of equal 

remuneration for men and women workers for work of equal value, which is the seventh item on the 

agenda of the session, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, 

adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-one the 

following Convention, which may be cited as the Equal Remuneration Convention, 1951: 

 

ARTICLE 1 

For the purpose of this Convention-- 

(a) the term remuneration includes the ordinary, basic or minimum wage or salary and any 

additional emoluments whatsoever payable directly or indirectly, whether in cash or in 

kind, by the employer to the worker and arising out of the worker's employment; (b) the term equal 

remuneration for men and women workers for work of equal value 

refers to rates of remuneration established without discrimination based on sex. 

 

ARTICLE 2 

1. Each Member shall, by means appropriate to the methods in operation for determining rates of 

remuneration, promote and, in so far as is consistent with such methods, ensure the application to 

all workers of the principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal 

value. 

2. This principle may be applied by means of-- 

(a) national laws or regulations; 

(b) legally established or recognised machinery for wage determination; (c) collective agreements 

between employers and workers; or 

(d) a combination of these various means. 

 

ARTICLE 3 

1. Where such action will assist in giving effect to the provisions of this Convention measures shall 

be taken to promote objective appraisal of jobs on the basis of the work to be performed. 

Convention No. 100 

2. The methods to be followed in this appraisal may be decided upon by the authorities responsible 

for the determination of rates of remuneration, or, where such rates are determined by collective 

agreements, by the partíes thereto. 

3. Differential rates between workers which correspond, without regard to sex, to differences, as 

determined by such objective appraisal, in the work to be performed shall not be considered as 
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being contrary to the principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal 

value. 

 

 

 

ARTICLE 4 

Each Member shall co-operate as appropriate with the employers' and workers' organisations 

concerned for the purpose of giving effect to the provisions of this Convention. 

 

ARTICLE 5 

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 

International Labour Office for registration. 

 

ARTICLE 6 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 

Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 

have been registered with the Director-General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date 

on which its ratification has been registered. 

 

ARTICLE 7 

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in 

accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour 

Organisation shall indicate -- 

a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the 

Convention shall be applied without modification; 

b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be 

applied subject to modifications, together with details of the said modifications; 

c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on 

which it is inapplicable; 

d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the 

position. 

2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be 

deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification. 
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3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any 

reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of 

this Article. 

4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance 

with the provisions of Article 9, communicate to the Director-General a declaration modifying in 

any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of 

such territories as it may specify. 

 

ARTICLE 8 

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in 

accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour 

Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the ter- 

ritory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates 
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that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of 

the said modifications. 

2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent 

declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in 

any former declaration. 

3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this 

Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 9, communicate 

to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any for- mer 

declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention. 

 

ARTICLE 9 

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 

from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the 

Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 

take effect until one year after the date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 

the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 

denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, 

thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the 

terms provided for in this Article. 

 

ARTICLE 10 

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the 

International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denun- 

ciations communicated to him by the Members of the Organisation. 
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2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratifica- tion 

communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 

Organisation to the date upon which the Convention will come into force. 

 

ARTICLE 11 

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary- 

General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 

United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation reg- istered 

by him in accordance with the provisions of the preceding articles. 

 

ARTICLE 12 

At such times as may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office 

shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall 

examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in 

whole or in part. 

 

ARTICLE 13 

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, 

then, unless the new Convention otherwise provides-- 

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 

immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if 

and when the new revising Convention shall have come into force; 

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease 

to be open to ratification by the Members. 
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2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those 

Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 

ARTICLE 14 

The English and French versions of the text of this Convention are equally autho 

 


