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Om doktorgradsavhandlingen
Tittel

Fagorganisering som strategi for 
profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen 
En analyse av hvordan fagforeninger i offentlig sektor konseptualiserer
arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i faglig utviklingsarbeid

Sammenligning av organisasjoner med ulik grad 

av profesjonsorientering:

• Legeforeningen

• Utdanningsforbundet 

• Fagforbundet

Analyse av: 

• Fagforeningenes dokumenter

• Intervju med arbeidsplasstillitsvalgte
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arbeidslivsrelasjoner og studier av 

profesjoner

- Den doble rollen som 

kjennetegner profesjonenes 

fagforeninger blir ikke tematisert

- Tillitsvalgtrollen begrenses til 

lønns- og arbeidsvilkår

- Partssamarbeidets potensial for 

utviklingsarbeid lite tematisert
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Det er forsket lite på 

fagforeningenes egne idéer og 

bruk av tilgjengelige handlingsrom

- Forskningen behandler ytre 

forhold som svekker 

fagforeninger og profesjoner

- Få bidrag undersøker 
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Teoretiske perspektiver

• Arbeidslivsteoretiske perspektiver

• Fagforeninger og fagforeningsspørsmål 
• Ansattes deltagelse, innflytelse og makt

• Profesjonsteoretiske perspektiver

• Profesjonsorganisasjoner og profesjonell autonomi
• Profesjonsfellesskap og profesjonsansvar

• Idéer og institusjonelle logikker som brobyggere

• Synliggjør konsekvenser av at fagforeningsmedlemmer både er arbeidstakere og yrkesutøvere
• Kobler tillitsvalgtrollen sammen med profesjonsansvaret



Actors appropriate strategically a 
world replete with institutions and 
ideas about institutions. Their 
perceptions about what is feasible, 
legitimate, possible, and desirable 
are shaped both by the institutional 
environment in which they find 
themselves and by existing policy 
paradigms and worldviews. It is 
through such cognitive filters that 
strategic conduct is conceptualized 
and ultimately assessed.

Hay (2011, s. 69)
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gives them both the motive and the 
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• Institutional logics perspective 
(ILP).

• Embedded agency

“Institutional work” describes the 
practices of individual and 
collective actors aimed at 
creating, maintaining, and 
disrupting institutions.

Lawrence, Suddaby & Leca
(2009; 2011, s. 52)
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Oppsummering - noen sentrale funn

• Fagforeningene begrepsfester smale tillitsvalgtroller med 
liten betydning for faglig utvikling på arbeidsplassene

• De arbeidsplasstillitsvalgte opplever i liten grad strukturer og 
forventninger som muliggjør en mer faglig rolle

• Fraværet av idéer og fagforeningsstrategier på dette feltet 
sammenfaller med gapet mellom forskning på fagforeninger 
og profesjonsorganisasjoner

• Det ser ut til å være et uutnyttet potensiale i 
partssamarbeidet i offentlig sektor

• Tillitsvalgtes institusjonelle arbeid kan bidra til å opprettholde 
eller utfordre etablerte strukturer og praksiser



På hvilke måter samspiller organisasjonenes idéer og institusjonelle logikker 
med de lokale tillitsvalgtes arbeid? 

Fagforeningenes dominerende idéer

- har betydning for hvem som blir 

tillitsvalgte og hva medlemmene 

forventer av sine representanter

- bidrar til smale tillitsvalgtroller og 

begrenser tillitsvalgtes 

handlingsrom

Tillitsvalgtes institusjonelle arbeid

- innebærer ulike 

handlingsalternativer

- kan opprettholde eller endre 

praksis

- kan bidra til institusjonell endring

- påvirkes av profesjonsbevissthet



En hybrid 
profesjonsfagforeningslogikk

• Forener demokratiske og profesjonelle verdier

• Kjennetegnes av 

1) en forståelse av at medlemmenes interesser følger både 
av deres rettigheter som arbeidstakere og av deres ansvar 
som profesjonelle, og 

2) en oppfatning av at tillitsvalgtes representative deltagelse 
kan brukes for å sikre profesjonell innflytelse og autonomi.

• Kan ivaretas av hybride tillitsvalgte

(Bie-Drivdal, 2021, s. 8, 57, 75)



Faglig representasjon kan ta ulike former

Den tillitsvalgte kan:

• legge til rette for individuell profesjonsfaglig innflytelse, for eksempel ved å sikre 
involvering av relevante fagspesialister i beslutningsprosesser,

• legge til rette for kollektiv profesjonsfaglig innflytelse, for eksempel ved at de initierer 
eller fasiliterer diskusjoner knyttet til profesjonsfaglig utvikling på arbeidsplassen eller

• fremme profesjonelle interesser gjennom representativ profesjonsfaglig innflytelse, 
ved at de fyller rollen som talsperson for profesjonsfellesskapet.

(Bie-Drivdal, 2021, s. 68)



INCLUDE: Kan partssamarbeidet være en drivkraft i 
klimaomstillingen i norske kommuner? 

• Den norske mikromodellen har enormt potensiale

• Partssamarbeidet i offentlig sektor kan (og bør) videreutvikles

• Partene har sammenfallende interesser og forpliktelser

• Samfunnsforskningens refleksivitet
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