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Sammendrag

Temaet for denne hovedoppgaven er opprettelsen av hovedsammenslutningen

Akademikerne i 1997. Akademikerne ble opprettet da fire medlemsforbund i

Akademikernes Fellesorganisasjon, tannlegene, juristene, siviløkonomene og

sivilingeniørene, gikk ut 20. oktober 1997 og offentliggjorde at de ville opprette en ny

hovedorganisasjon for langtidsutdannete akademikere. I motsetning til Akademikernes

Fellesorganisasjon valgte Akademikerne å kun organisere foreninger for yrker som krever

hovedfag ved universitetet, eller diplomstudie ved vitenskaplige høyskoler. Opprettelsen

av Akademikerne var med på å sette i gang en trend med mindre sentralistiske

lønnsoppgjør og en mer lokal lønnsdannelse. Stiftelsen av Akademikerne har dessuten

medvirket til en omfattende omorganisering av akademikergrupper på

hovedorganisasjonsnivå. Akademikernes Fellesorganisasjon har blitt oppløst og nye

hovedorganisasjoner har blitt opprettet.

Datagrunnlaget for oppgaven er arkivmateriale fra Akademikernes

Fellesorganisasjon, som ble overført til Riksarkivet ved nedleggelsen i 2001, avisartikler,

og intervjuer med de involverte. Jeg har dessuten tatt i bruk boken Et akademisk felleskap

(Bergh og Nilsen 2004) som er AFs offisielle historie for å se hvordan intervjuene gjorde

og annet materiale utfyller dette eller delvis gir et annet bilde. I oppgaven beskriver jeg de

konkrete prosessene som ledet til opprettelsen av Akademikerne. Som det går fram av

metodekapittelet vil jeg ta utgangspunkt i Charles Ragins (1994) modell for

forskningsprosessen for å beskrive og fortolke det konkrete hendelsesforløpet. Denne

forskningsteoretiske og metodiske tilnærmingen innebærer at jeg legger relativt stor vekt

på å beskrive de konkrete fasene, prosessene og hendelsene som ledet fram til opprettelsen

av hovedorganisasjonen Akademikerne. Deretter kommer mine egne analyser av

hendelsene i lys av forskjellige teoretiske tilnærminger jeg har valgt. De tre teoretiske

tilnærmingene er organisasjonsteorier, relativ lønn samt klasse- og profesjonsteori. Disse

teoriene blir drøftet opp mot det konkrete hendelsesforløpet for å undersøke hvilke

generelle mekanismer som kan ha spilt inn i prosessen.
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Forord

Jeg vil spesielt takke Anveig Nybø, Ann Mari Volden, Johanne Bergkvist og Line Schou

for verdifull hjelp med alfabetisering, korrektur, formatering, tilbakemeldinger og innspill.

De har også ha stor takk for å ha kommet med helt nødvendig oppmuntring. Jeg vil også

takke hovedveileder Arvid Fennefoss for stor tålmodighet, overbærenhet, og kritiske, men

konstruktive tilbakemeldinger og innspill i prosessen. Ikke minst skal han ha stor takk for

velvillig lån av bøker og litteratur over en svært lang tidsperiode. Takk skal også biveileder

Torgeir Aarvaag Stokke ha for god hjelp med utvelging av intervjuobjekter. Sist, men ikke

minst, vil jeg rette en takk til alle jeg har intervjuet i forbindelse med oppgaven. Uten

intervjuene hadde det ikke blitt noen oppgave.

Arbeidet med oppgaven ble påbegynt høsten 2000, men ble avbrutt da jeg fikk en

fast heltidsstilling sommeren 2001. Deretter lå arbeidet med oppgaven brakk inntil jeg tok

det opp igjen og gikk over til deltidsstilling slik at det ble mulig å levere oppgaven innen

fristen 1 mai i år. Det har vært utfordrende å ta opp igjen oppgaveskrivingen etter å ha vært

borte fra det i så lang tid, men det har mest av alt vært en lærerik og givende prosess.

Oslo, april 2007

Kristine Nybø
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1 Innledning

1.1 Introduksjon til temaet for oppgaven

Temaet for denne hovedoppgaven er selve opprettelsen av hovedsammenslutningen

Akademikerne i 1997. Akademikerne ble opprettet da fire medlemsforbund i

Akademikernes Fellesorganisasjon, tannlegene, juristene, siviløkonomene og

sivilingeniørene, 20. oktober gikk ut og offentliggjorde at de ville opprette en ny

hovedorganisasjon for langtidsutdannete akademikere. Stiftelseskongressen skjedde rett

etter pressekonferansen. Legeforeningen var ikke blant de fire forbundene som var med på

selve stiftelsen av Akademikerne, selv om de hadde deltatt i planleggingsprosessen forut

for stiftelsen. Legeforeningens landstyre vedtok imidlertid å melde seg inn bare få dager

etter at opprettelsen av Akademikerne var et faktum.

Opprettelsen av Akademikerne kom overraskende på de andre medlemsforeningene

i AF. Det var antakelig ingen som ikke var involvert i prosessen med å starte den nye

hovedorganisasjonen som forutså at dette bruddet ville komme. Likevel er det klart at AF

var en hovedorganisasjon med sterke indre spenninger og dype uenigheter med røtter langt

tilbake i tid.  Legeforeningen hadde vedtatt å melde seg ut av AF på sin kongress i juni

1996, med virkning fra 1. januar 1997. Interne stridigheter og utbrudd kan sies å ha preget

AF allerede fra begynnelsen. Legeforeningen hadde meldt seg ut av AF en gang tidligere, i

1982, på bakgrunn av uenighet om hvem som skulle ha forhandlingsretten i

kommunesektoren og rekrutteringsstrid. Akademikernes Fellesorganisasjon ble dannet i

1975, og var en sammenslåing av Embedsmennenes Landsforbund og Norges

Akademikersamband. Disse hadde tidligere slått seg sammen i 1961, men splittet opp igjen

allerede i 1968.  En av de første motsetningene som kom opp i AF var spørsmålet om

rekrutteringsgrunnlaget.  Dette hadde også vært et konfliktspørsmål foran opprettelsen av

AF. I 1977 ble NITO tatt opp som den første foreningen som organiserte en yrkesgruppe

med relativt kort utdanning utover videregående skole. Etter dette var det en jevn

rekruttering av forbund med høyskoleutdanning.  I 1987 debatterte AF opptak av Norsk

Sykepleierforbund og forbundet ble tatt opp som medlemmer i AF i 1988. Legeforeningen

og forbundene som var med på opprettelsen av Akademikerne hadde nok motforestillinger,

men stemte verken i mot opptaket av NITO eller Sykepleierforbundet. Imidlertid var det

omfattende uro og trusler om utmeldinger av AF i 1983 på bakgrunn av dype uenigheter

om hvor forhandlingsretten i kommunal sektor skulle ligge.  Da legeforeningen meldte seg
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ut i 1982 var det i påvente av at flere forbund skulle følge etter. Det skjedde imidlertid

ikke. Seks andre foreninger sendte ut varsel om utmeldelse, men meldte seg allikevel ikke

ut fordi foreningene til sammen ikke hadde 10 000 medlemmer i statlig sektor slik som

Tjenestetvistloven krever for at man skal bli godkjent som hovedsammenslutning i

forhandlingene med staten. Forbundene valgte i stedet å forhandle seg tilbake i AF som

gruppe noe som medførte visse endringer i maktbalansen i AF, for eksempel så fikk styret

mindre makt. AF fortsatte dermed å eksistere som hovedorganisasjon for akademikere uten

andre konkurrenter fram til opprettelsen av Akademikerne i oktober 1997.

Opprettelsen av Akademikerne var med på å sette i gang en trend med mindre

sentralistiske lønnsoppgjør og en mer lokal lønnsdannelse. Den lønnspolitiske retorikken

til det nystiftede Akademikerne gikk ut på at markedet i stor grad skulle fastsette lønn.

Opprettelsen av Akademikerne har dessuten medvirket til en omfattende omorganisering

av akademikergrupper på hovedorganisasjonsnivå.  AF har blitt oppløst og nye

hovedorganisasjoner har blitt opprettet. Et annet interessant aspekt er at Akademikerne

valgte kun å organisere foreninger for yrker som krever hovedfag ved universitetet eller

diplomstudie ved vitenskaplige høyskoler.  Det betyr bl.a. i praksis at NITO som

organiserer ingeniører med høyskoleutdanning og NIF som er organisasjonen til

sivilingeniørene ikke kan være organisert i samme hovedorganisasjon til tross for stor grad

av lønnspolitisk enighet.
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1.2 Problemstillinger for oppgaven

I oppgaven kommer jeg til å beskrive de konkrete prosessene som ledet til opprettelsen av

Akademikerne og forsøke å analysere hvilke generelle mekanismer som lå til grunn og

drøfte disse i forhold til ulike relevante sosiologiske teorier. Som det går fram av kapittel 2

vil jeg ta utgangspunkt i Charles Ragins (1994) modell for forskningsprosessen for å

beskrive og fortolke det konkrete hendelsesforløpet. Denne forskningsteoretiske og

metodiske tilnærmingen innebærer at jeg kommer til å legge relativt stor vekt på å beskrive

de konkrete prosessene og hendelsene som ledet fram til opprettelsen av

hovedorganisasjonen Akademikerne.

Jeg kommer til å ha to hovedproblemstillinger. I den første problemstillingen ser jeg

på hvilke konkrete hendinger som førte fram til opprettelsen av Akademikerne. Her vil jeg

blant annet se på hvilke spenninger som eksisterte innad i AF, bl.a. om lønnspolitikken

som ble ført fra AFs side. Herunder kommer bruk av streikevåpenet og hvilke

medlemsgruppers lønnskrav AF ga prioritet. Jeg kommer også til å se på trekk ved AF som

organisasjon og hvorvidt det var det sterke organisasjonspolitiske uenigheter i AF og om

det var det trekk ved organisasjonen som disponerte for opprettelsen av Akademikerne?

Den andre problemstillingen går ut på å se om det finnes noen generelle

mekanismer, eller bilder som kan belyse prosessen med opprettelsen av Akademikerne. Jeg

vil se på hvorvidt organisasjonsmodellen til AF har disponert for splittelsen og opprettelsen

av hovedorganisasjonen Akademikerne, og undersøke om det finnes

forklaringsmekanismer i organisasjonssosiologiske teorier. Jeg vil også se på om

opprettelsen av Akademikerne har sammenheng med korporative trekk ved oppbyggingen

av lønnsforhandlingssystemet og konsekvensene dette kan ha hatt for utviklingen i relative

lønninger. I forlengelsen av temaet relative lønnsforskjeller vil jeg drøfte om splittelsen i

AF kan tolkes som en interessekonflikt mellom statusgrupper, klasser eller profesjoner?

Det er altså tre underproblemstillinger som utgjør mulige mekanismer, eller

rammeverk, som jeg ønsker å finne ut om er relevante forklaringsmekanismer.
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1.3 Gangen i oppgaven

Kapittel 2.1 og 2.2 i denne oppgaven vil handle om henholdsvis forskningsteoretisk

tilnæring og datainnhenting. Kapittel 3.1, 3.2, 3.3. og 3.4 vil beskrive de teoriene jeg vil

benytte i oppgaven. Kapittel 3.2 presenterer relevante organisasjonsteorier, kapittel 3.3

handler om relativ lønn, og kapittel 3.4 tar for seg diverse klasse og profesjonsteorier.

Deretter kommer to kapitler, 4 og 5 med diverse underkapitler, disse inneholder en

beskrivelse av hendelsesprosessene fra opprettelsen av AF i 1975 og fram til opprettelsen

av Akademikerne i 1997. I beskrivelsen av de konkrete hendelsesprosessene vil jeg dele

beskrivelsen inn i to perioder, og dermed også to kapitler. Den første perioden strekker seg

fra 1975 og fram til 1993 og den andre perioden fra 1994 til 1998. I tråd med den

forskningsteoretiske tilnærmingen jeg har valgt vil kapittel 4 og 5 først og fremst legge

vekt på å beskrive hva som var hendelsesforløpet, mens mine tolkninger av det kommer i

kapittel 6 og 7.  Etter disse to empirisk orienterte kapitlene, altså 4 og 5, kommer kapittel

6.1, 6.2, og 6.3 hvor jeg vil drøfte tre teoretiske tilnærmingene beskrevet i kapittel 3. Til

sist kommer et oppsummerende kapittel.
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2 Metode

2.1 Metodisk og forskningsteoretisk tilnærming

I utgangspunktet er det å analysere utbruddet fra AF og opprettelsen av Akademikerne en

case studie som beveger seg i grenselandet mellom å drive historiegransking og sosiologi,

men jeg har valgt en sosiologisk metodisk tilnærming til temaet. Som nevnt i innledningen

har jeg altså lagt Charles Ragins (1994) modell til grunn for forskningsprosessen for å

analysere kildene og empirien som er tilgjengelig om utbruddet fra AF og opprettelsen av

Akademikerne.

De to ytterpunktene i Ragins modell er teori og empiri. I en mellomposisjon mellom

teorien og empirien kommer det han kaller bilder (images) og rammeverk (frames).

rammeverk er ifølge Ragin analytiske rammeverk som innebærer en deduktiv tilnærming

hvor man konkretiserer og utdyper generelle teorier til detaljerte analytiske rammeverk. En

ide er utarbeidet gjennom analytiske rammer, og rammeverk utgjør måter å se tingene på

som utarbeides. Rammeverk gjør det mulig for samfunnsforskere å se sosiale fenomener på

måter som har relevans for sosiale teorier. bilder tar på den andre siden utgangspunkt i

empirien, og er induktivt formet. De blir til gjennom observasjoner og empiriske

undersøkelser og konstrueres gjennom synteser av forskningsmaterialet for å lenke

sammen og gi empiriske data mening. bilder og rammeverk kan ikke ses isolert fra

hverandre, tvert i mot bør det være en kontinuerlig samspill mellom de empiribaserte bilder

og analytiske rammeverk slik at det kan føre til bedre forståelse av det man forsker på og

utvikler mer treffsikre analytiske rammer.
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Ragins modell for forskningsprosessen illustrerer han slik:

Figur 1 Ragins modell for forskningsprosessen

Ideer/ sosiale teorier

Analytiske rammer

uttrykk/bilder
(images)

(frames)

Empiri/data

Representations of
Social life

Framstillinger av samfunnet

(
)

Prosessen med å danne et eller flere bilder gjennom synteser av empirien og

videreutvikle den går i følge Ragin hånd i hånd med prosessen hvor man analyserer

empirien ut fra analytiske rammeverk. Når et bilde er bygd opp kan det enten bekrefte eller

avkrefte en analytisk ramme, eller det kan resultere i nye analytiske rammer. Det å

konstruere bilder kompletterer og utfyller prosessen med å danne seg analytiske rammer ut

fra teorier. Hele prosessen med samspillet mellom empiri, bilder, rammeverk og ideer
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kulminerer i en framstilling av samfunnet (”representation of sosial life”) som forskeren

rapporterer om i forskningsresultatet. En samfunnsfaglig presentasjon av forskning kan

altså ses på som et resultat av samspill mellom bilder og rammeverk.

Denne teoretiske og metodiske tilnærmingen innebærer at jeg kommer til å legge

relativt stor vekt på å beskrive de konkrete prosessene og hendelsene i forbindelse med

utbruddet fra AF og opprettelsen av Akademikerne.
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2.2 Om forskningsprosessen og innhenting datamaterialet

Jeg kommer til å basere meg på analyse av diverse dokumenter utgitt av de involverte

organisasjonene, avisartikler om temaet samt intervjuer av nøkkelpersoner som var

involvert i Akademikernes Fellesorganisasjon og Akademikerne i det aktuelle tidsrommet.

Organisasjoner som AF produserer en mengde dokumenter, noen av disse er

relevante for å undersøke dette temaet. AF overførte hele sitt arkiv til Riksarkivet ved

nedleggelsen, så det har vært god tilgang på arkivmateriale fra AF. Det problematiske med

dokumenter som kildemateriale er blant annet at det kommer lite fram hva som har skjedd i

prosessen med å utarbeide dokumentene. Et spesifikt problem ved AFs protokoller er at

man tilstrebet konsensus når det skulle fattes vedtak, dermed kommer eksisterende

uenigheter dårlig fram fordi avstemminger oftest er protokollført som enstemmige. Det

finnes riktignok visse unntak fra dette, men de er få.

Det finnes imidlertid god tilgang på avisartikler om temaet. AF har abonnert på en

presseklipptjeneste fra Argus, og alle medieoppslag, med unntak av TV, er tilgjenglig i

AFs arkiver som er overført til Riksarkivet. Jeg har lagt vekt på de artiklene som

omhandler lønnsoppgjørene 1995, 1996 og 1997, Legeforeningens utmelding i juni

1996,og artikler fra 17. oktober 1997 og ut året. I tillegg til dette har jeg også et par artikler

fra noen av medlemsforeningenes interne tidskrifter som for eksempel Legeforeningens

Fra foreningen.  (Nr 21 1995)

Avisartiklene gir god oversikt over det offisielle hendelsesforløpet, opprettelsen av

Akademikerne fikk svært god pressedekning fra ryktet om at en ny hovedorganisasjon var

på trappene begynte å spre seg, og de fortsatte å være i nyhetsbildet i flere måneder etter

opprettelsen.  Det mangelfulle ved avisartiklene som kilde er at de i svært liten grad dekker

prosessen fram mot opprettelsen av Akademikerne. En av grunnene til dette var at

planleggingen av dannelsen av Akademikerne ikke var en offentlig prosess, men at

stiftelsen av den nye hovedorganisasjonen var planlagt å offentliggjøres på selve

dannelseskongressen. Avisartiklene gir altså et svært lite helhetlig bilde av det konkrete

hendelsesforløpet blant de involverte i Akademikerne i forkant av opprettelsen. Det

eksisterer et unntak fra dette, og det er en artikkel i Dagens Næringsliv 25. oktober 1997

som gir en overraskende detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet i forkant av stiftelsen av

Akademikerne. Da jeg begynte forarbeidet med denne oppgaven, høsten 2000, var AFs
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historie ” Et akademisk felleskap” (Bergh og Nilsen 2004) ikke skrevet ennå. Jeg har valgt

å ta den med i betraktning da jeg gjenopptok arbeidet med oppgaven. Jeg har brukt boken

som en beskrivelse av AFs offisielle historie og sett denne i forhold til intervjuene samt

annet materiale for å se hvordan den utfyller eller delvis gir et annet bilde av viktige

hendelser gjennom AFs historie. Før Bergh og Nilsen skrev AFs historie var artikkelen fra

Dagens Næringsliv imidlertid den eneste offisielle kilden som sa noe om forløpet i forkant

av opprettelsen av Akademikerne. En enkeltstående avisartikkel gir et litt tynt grunnlag for

å danne seg et bilde av prosessen som ledet fram til opprettelsen av Akademikerne. Jeg

utvidet derfor datagrunnlaget med intervjuer av nøkkelpersoner i AF og Akademikerne.

Grunnen til dette er at mye av prosessen som ledet fram til opprettelsen av Akademikerne

ikke er dokumentert i avisartikler eller offisielle dokumenter fra AF, og at jeg dermed ville

sitte med et mangelfullt grunnlag for å analysere splittelsen i AF og opprettelsen av

Akademikerne.

Jeg har valgt å gjøre intervjuer med 10 personer som hadde sentrale verv i AF i 1997, eller

som var sentrale i opprettelsen av Akademikerne. Intervjuobjektene var:

Anders Folkestad (leder i Lærerforbundet, nestleder i AF-stat)

Einar E Madsen (leder i Akademikerne ved opprettelsen, NIF)

Hans Petter Sveia, (forhandlingssjef for AF i 1997)

Ingjerd Hovdenakk (nestleder i Sykepleierforbundet i 1997)

Magne Songvoll (leder i AF i 1997)

Nina Sverdrup Svendsen (ansatt i AF-sekretariatet fram til 1998, deretter

Akademikerne)

Sverre Strand (seniorrådgiver i Legeforeningen)

Tor Simonsen  (nestleder i AF-Kommune 1995-1997. Leder i AF-K 1998)

Tove Storødvann (generalsekretær i Juristforbundet)

Trygve Dahl (generalsekretær i NIF)

Jeg valgte intervjuobjekter i samråd med biveileder Torgeir Aarvaag Stokke som har

god kjennskap til dette miljøet. Alle intervjuobjektene satt med ledende verv eller

heltidsstillinger enten i AFs medlemsforbund eller i AF sentralt i tidsperioden da

Akademikerne ble opprettet. Det kan innvendes mot utvalget at det har et elitepreg, og at

synspunktene ikke nødvendigvis er representative for resten av medlemsmassen i

organisasjonen. Det er imidlertid slik at opprettelsen av Akademikerne i stor grad var en
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lukket prosess drevet fram av ledende personer i de forbundene som var med på stiftelsen.

Jeg fant det derfor hensiktsmessig å avgrense intervjuene til de som var dypt involvert

enten i opprettelsen av Akademikerne, eller i sentrale verv i AF.

Rubin og Rubin (1995:113-114) drøfter diverse problematikker knyttet til å

gjennomføre intervjuer på tvers av diverse skillelinjer i samfunnet som rase, kjønn og

klasse. Rubin og Rubin tar også opp spesielle problemer knyttet til det de kaller

"eliteintervjuer", det vil si når man intervjuer personer som har en høyere posisjon

økonomisk eller sosialt. Et problem som tas opp er at intervjuobjektet ofte kan oppfatte

intervjueren på samme måte som de oppfatter journalister, et annet problem kan være

knapphet på tid. De mener at for å komme over disse barrierene, er det viktig at de

oppfatter den som intervjuer som en de kan akseptere og stole på, en som er kunnskapsrik

og likevel ikke truende. Dette er en rolle de mener er lettest å oppnå hvis man lar forholdet

til intervjuobjektet utvikle seg over tid. Scheuer (1985:46-48) beskriver også

intervjusituasjonen når man gjennomfører såkalte "eliteintervjuer", og hvordan det finnes

lite metodelitteratur som tar for seg denne problematikken. Scheuer er nevner flere

aspekter ved dette. Et aspekt er dette ofte er mennesker som er vant til å gi informasjon, og

som har en bestemt oppfatning om hvordan intervjuet bør forløpe, hva som er viktig å få

fram osv. De kan ofte møte vel forberedt og med en klar agenda eller et ferdig foredrag. Et

annet mulig problem er at dette er folk som vanligvis er travle, og at det kan være

vanskelig å finne et tidspunkt som passer, og å få nok tid til å gjennomføre intervjuet. Han

skriver at en intervjustrategi som kan være fornuftig i slike tilfeller er at man møter opp

med en formening om hvordan intervjuet bør foreløpe, men at man i stor grad er forberedt

på å fravike denne dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig eller hensiktsmessig. En

slik strategi, mener han, forutsetter at intervjueren kjenner stoffet godt, har god oversikt

over hvilke problemstillinger som skal belyses osv.

I praksis var det denne strategien jeg selv falt ned på i løpet av forskningsprosessen.

Jeg hadde en del kjennskap til Akademikerne på forhånd. Jeg hadde lest alt jeg hadde

funnet av avisartikler på internett, samt sett grundig på hjemmesidene til både AF og

Akademikerne. Jeg hadde imidlertid ingen personlig tilknytning eller kontakter i noen av

organisasjonene. Jeg hadde også utarbeidet en intervjuguide med spørsmål jeg ønsket å få

besvart i intervjuene. Det første intervjuet bar preg av det Scheuer er inne på, nemlig at

intervjuobjektet i slike situasjoner ofte er "modellsterk". Etter det første intervjuet gjorde

jeg meg følgende "feltnotater" som jeg har lagret sammen med intervjuet, jeg har

imidlertid fjernet navnet på vedkommende jeg intervjuet:
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I utgangspunktet var jeg innstilt på å bruke intervjuet som et prøveprosjekt, be om
innspill på intervjuguiden etc. Jeg la fram dette, ga beskjed om at x var første
intervjuobjekt og at jeg trengte innspill på en del ting, gjerne ville ha
tilbakemelding etc. X tok hele tiden ledelsen, før jeg fikk presentert oppgaven ga X
meg råd i forhold til gjennomføring av de følgende intervjuene etc. (...)X mente
også at båndopptaker ville være uproblematisk. Intervjuet endte opp med å bli
halvstrukturert. X begynte systematisk og kronologisk å gå igjennom hele AFs
historie og utvikling, samt noen av spenningene internt, jeg så ingen grunn til å
stoppe x selv om x berørte mange spørsmål seinere i guiden.

På mange måter var dette en veldig nyttig erfaring. Selv om intervjuobjektet i stor

grad tok ledelsen i intervjuet opplevde jeg likevel ikke dette som overkjørende. Jeg hadde

jo også innledningsvis vært innstilt på å se på intervjuet som et pilotintervju og ga uttrykk

for dette. Jeg la også vekt på å be om råd til den videre forskningsprosessen, og signaliserte

med det at det ikke var viktig for meg å ha ledende rolle i intervjuet. Jeg opplevde at

intervjuobjektet var særdeles hjelpsom, og vennlig innstilt og vedkommende svarte veldig

omstendelig på alle spørsmålene. Intervjuet varte i tre timer og bar preg av at

intervjuobjektet var innstilt på å gi oss god tid til å gjennomføre intervjuet. Dette intervjuet

ga meg et godt grunnlag for å gjennomføre de neste intervjuene, i og med at jeg fikk en

grundig innføring i AFs historie og utvikling. Jeg var imidlertid bevisst på at dette var slik

denne personen oppfattet og analyserte situasjonen, og at andre intervjuobjekter jeg traff

senere kunne ha andre oppfatninger og opplevelser av de hendelsene i AFs historie som ble

beskrevet.

 Jeg opplevde ikke at det var problematisk å få intervjuavtaler, på tross av at nesten

alle intervjuobjektene var mennesker med et nokså tettpakket program. Med ett unntak fikk

jeg intervjuet alle personene jeg kontaktet. Unntaket var Grete Aasved i Yngre legers

forening. Hun fikk jeg ikke kontakt med fordi hun hadde flyttet til USA da jeg

gjennomførte intervjuene. Stort sett fikk jeg også nok tid til å gjennomføre intervjuene, og

intervjuobjektene sørget for at intervjuene foregikk relativt uforstyrret og uten avbrytelser.

Intervjuene har vart mellom en og tre timer og ble gjennomført i perioden februar til mai

2001. Det første intervjuet var det lengste, gjennomsnittslengden på intervjuene var

mellom halvannen til to timer.  Intervjuene ble tatt opp på bånd og ble transkribert i samme

periode. Unntaket er det første intervjuet hvor jeg tok notater som jeg skrev ut og

ferdigstilte i samråd med intervjuobjektet i etterkant av intervjuet. Erfaringene med å

skrive notater under intervjuet gjorde at gikk jeg over til å bruke båndopptaker. Det gjorde

jeg fordi jeg opplevde det som anstrengende å notere ned hva intervjuobjektet sa, samtidig
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få med nyansene i det som ble sagt, stille oppfølgingsspørsmål, og samtidig ha en naturlig

flyt i samtalen. Rubin og Rubin (1995:122) beskriver hvordan et intervju ofte fungerer best

dersom det har likhetstrekk med en vanlig samtale. De skriver:

Interviews work best if you and your conversational partner are in a small room,
maybe sipping coffee while quietly discussing an event or exploring some aspect of
a culture. Both parties consentrate on the matter at hand, talk, respond and reflect.
Such interviews build on the skills of a normal conversation.

Etter at jeg gikk over til båndopptaker synes jeg flyten i samtalen gikk lettere og

bedre fordi det ikke trengtes pauser for å rekke å notere ned det som ble sagt. Jevnt over

synes jeg intervjuene har vært informative og fungert godt. De som har blitt intervjuet har

svart åpent og imøtekommende på det jeg har spurt om, og var også hjelpsomme i forhold

til hendelser jeg burde være oppmerksom på, personer jeg burde intervjue og steder jeg

kunne finne mer informasjon. Jeg har bare intervjuet intervjuobjektene en gang, og utover

å sende det transkriberte intervjuet på e-post til de av intervjuobjektene som ønsket det har

jeg ikke hatt kontakt med dem. Alle intervjuobjektene var imidlertid åpne for at jeg kunne

ta kontakt igjen dersom det var uklarheter, eller jeg trengte mer informasjon.

Intervjuene er gjennomført med delvis anonymisering. Det vil si at jeg ved

begynnelsen av hvert intervju har fortalt informantene om at jeg i utgangspunktet regner

med at alt de har sier i intervjuet er offisielt, men at dersom de har relevant informasjon de

ønsker å gi meg som de ikke ønsker bli sitert på kan de få deler av intervjuet anonymisert.

Dette viste seg å være nyttig, og flere har benyttet seg av tilbudet om at å gjøre deler av

intervjuet anonymt. Jeg mener delvis anonymisering har vært nødvendig for å få mest

mulig informasjon fra intervjuobjektene. Dette på grunn av at vi snakker om en konfliktfylt

hendelse som var relativt nær i tid på tidspunktet intervjuene ble gjennomført og som

dessuten hadde vært nokså følelsesladet for flere av de involverte partene i prosessen. En

del av informasjonen intervjuobjektene satt på var derfor fortsatt relativt følsom, slik at det

var hensiktsmessig med delvis anonymisering. Jeg har imidlertid ikke hatt behov for å

gjengi noe av den anonymiserte informasjonen jeg har fått i denne oppgaven, men det har

allikevel vært nyttig å få informasjonen slik at jeg kunne danne meg et best mulig bilde av

prosessene som fant sted i forkant av opprettelsen av Akademikerne.

Intervjuene ble gjennomført våren 2001, altså ca tre og et halvt år etter at selve

opprettelsen av Akademikerne fant sted. De fleste intervjuobjektene fikk tilsendt

intervjuguiden på e-post i forkant av intervjuene slik at de kunne kikke på spørsmålene på
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forhånd. Flere av intervjuobjektene fortalte dessuten at de hadde forberedt seg til

intervjuet, kikket i gamle notater og tenkt tilbake på perioden rundt opprettelsen av

Akademikerne. Det er noe jeg tror var en fordel for informasjonsverdien i intervjuet i og

med at hendelsene lå såpass langt tilbake i tid. Det at intervjuene hadde karakter av å være

tilbakeskuende åpner for en del feilkilder. Intervjuobjektene kan huske ting i feil

tidsrekkefølge, ha problemer med å tidfeste hendelser som ligger år tilbake i tid osv.

Hendelsene blir dessuten sett i et etterpåklokskapens lys. En fordel med temaet jeg hadde

valgt for oppgaven var at opprettelsen av Akademikerne var en hendelse som hadde vært

sentral for så å si alle jeg intervjuet, på godt og vondt. Det var altså ikke en hvilken som

helst hendelse, men noe som hadde blitt opplevd som viktig og av avgjørende betydning

for de jeg intervjuet. Det er derfor grunn til å tro at mange av intervjuobjektene hadde dette

relativt friskt i minne. Siden opprettelsen av Akademikerne hadde ført til en opprivende

konflikt, og det var mye følelser involvert, så kan det kanskje også ha vært fordeler ved at

dett hadde gått litt tid fra hendelsene til jeg gjennomførte intervjuene, på den måten at det

er lettere å se mer nøkternt på ting i ettertid når ting har roet seg ned.

I intervjuguiden (se vedlegg 1) har jeg forsøkt å gjenspeile spørsmålene i

problemstillingene for oppgaven. Jeg brukte intervjuguiden som en veiledende guide, og

som nevnt tidligere fulgte jeg den ikke strengt. Første spørsmål i intervjuguiden ble stilt

innledningsvis ved alle intervjuene, deretter har jeg stilt de spørsmålene som passer best i

forhold til flyten i intervjuet. Stort sett har alle spørsmålene i guiden blitt stilt, unntaksvis

har spørsmålene allerede blitt besvart som en del av svaret på andre spørsmål uten at

spørsmålet har blitt stilt og jeg har valgt å nevne spørsmålet og spørre om de har noe mer å

tillegge utover det de har sagt allerede. Jeg har ved en del anledninger også spurt

oppfølgingsspørsmål til det intervjuobjektene har svart, hvor jeg har bedt dem utdype, eller

har vært i tvil om hva de sikter til i svarene sine osv.  Etter noen få intervjuer begynte jeg

også å spørre intervjuobjektene om hvordan de vurderte AF-kampanjen Lønnspolitisk

Offensiv som ble påbegynt i 1994, og som fortsatt pågikk da Akademikerne ble opprettet.

Dette spørsmålet begynte jeg å stille fordi jeg fikk inntrykk av at dette var sentralt for å

forstå opptakten til splittelsen i AF.
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3 Teoretiske tilnærminger

3.1 Teoretiske rammer

Colin Crouch beskriver i innledningen til sin bok The logic of collective action hvordan

forskning på fagforeninger og hovedsammenslutninger i stor grad er et tverrfaglig felt hvor

ingen fagdisipliner har monopol, men hvor både statsvitere, økonomer, sosiologer og

historikere har viktige og relevante bidrag. Jeg vil imidlertid forsøke å anvende noen

sosiologiske teorier, og det Ragin kaller teoretiske rammer, for å finne forklaringer på

splittelsen i AF og opprettelsen av Akademikerne.  Den første er om

organisasjonsmodellen til AF kan ha spilt inn, dette vil jeg drøfte i forhold til Colin Crouch

(1982) sine teorier. Her vil jeg bl.a. se på i hvilken grad lyktes AF å bygge opp en lojalitet

mellom forbund og hovedorganisasjon og om AF klarte å innfri forventningene til

medlemsforbundene osv. Et annet aspekt er oppbygginga av lønnsforhandlingssystemet

med den høye graden av sentralisering og LOs sterke posisjon og forfordelinga av LO i de

korporative organene. Den tredje mekanismen er utviklinga i relativ lønn mellom ulike

yrkesgrupper på 1990-tallet, her kommer jeg til å ta utgangspunkt i Høgsnes (1998) som

tar for seg lønnsutviklinga i det norske samfunnet på 1980- og 1990-tallet og viser hvordan

den lønnspolitikken som har blitt ført har resultert i mindre relative lønnsforskjeller. Den

siste delproblemstillingen har delvis en sammenheng med mekanismen i utviklingen av

relativ lønn, nemlig i hvilken grad opprettelsen var motivert av interessekonflikt mellom

statusgrupper, klasser eller profesjoner. Ut fra Høgsnes påvisning av at det har skjedd en til

dels kraftig utjevning av lønnsforskjellene mellom ulike yrkesgrupper fra begynnelsen av

1980-tallet til midten av 1990-tallet, er det grunn til å anta at det er interessant å undersøke

om opprettelsen av Akademikerne kan ses i lys av en hypotese om en interessekonflikt

enten mellom statusgrupper, klasser eller profesjoner. I drøftingen av statusgruppe og

klasseperspektivet kommer jeg til å ta utgangspunkt i Weber og Bourdieu. Når det gjelder

profesjonsteorier kommer jeg til å ta utgangspunkt i Steven Brints teori om hvordan

profesjonene i Vesten har oppstått og endret innhold de siste 150 årene. I de tre påfølgende

underkapitlene følger en presentasjon av de tre mulige mekanismene, eller teoretiske

rammene, jeg har valgt å se bildene av splittelsen i lys av.
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3.2 Teorier om grunnlaget for fagorganisering

Colin Crouch ga i 1982 ut boka The logic of collective action  hvor han presenterer noen

forklaringsmodeller på hvorfor fagforeninger oppstår, og hva som ligger til grunn for de

handlingsalternativene som blir valgt.

Crouch peker på at relasjoner i arbeidslivet i utgangspunktet er inngått mellom to

individer som parter, arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at i utgangspunktet er

arbeidstakerne kun enkeltpersoner med et individuelt forhold til arbeidsgiveren. Imidlertid

er det en ubalanse i makt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsgiveren er mer enn

bare et individ, vanligvis er det et selskap eller en bedrift. Arbeidstakernes ønske om å

utjevne noe av denne ulikheten er i følge Crouch en av hoveddrivkreftene bak at

arbeidstakere velger å slutte seg sammen i fagforeninger. Ved å stå sammen og organisere

seg kan arbeidsgiveren presses til å forbedre arbeidsforholdene osv med trusler om at

arbeidet ikke blir utført dersom arbeidstakerne ikke får gjennomslag for kravene sine.

Dette er imidlertid ikke en uproblematisk strategi å velge, på kort sikt kan arbeidsgiveren

stikke kjepper i hjulene ved for eksempel å benytte seg av uorganisert arbeidskraft, på lang

sikt kan det også svekke bedriftens konkurranseevne dersom fagforeningene får stort

gjennomslag for lønnskravene sine. Crouch konkluderer derfor med at arbeidere har en

middels sterk interesse av å organisere seg. Motstand fra arbeidsgiveren er imidlertid ikke

den eneste grunnen til at arbeidstakere ikke velger å fagorganisere seg, det finnes også

elementer ved fagforeningene selv som påvirker hvorvidt det anses som attraktivt for

arbeidstakerne å organisere seg der. Crouch trekker fram Mancur Olsons studie fra 1965,

The logic of collective action. Olson ser ikke først og fremst på fagforeninger, men på

masseorganisasjoner i sin helhet som har som formål å fremme at et eller flere offentlige

goder skal være allment tilgjenglige. I følge Olson oppstår rekrutteringsproblemer i slike

organisasjoner når godet ikke lenger er vanskelig tilgjenglig, men har blitt et allment

tilgjengelig offentlig gode hvor medlemskap i organisasjonen ikke lenger er nødvendig for

å oppnå godet. Samtidig er det fortsatt tilfelle at organisasjonen trenger oppslutning og

styrke for at de oppnådde resultatene ikke skal forvitre. Dermed blir medlemskap i

organisasjonen gjenstand for en kost/nytte-vurdering, hvor konklusjonen ofte kan bli at

man som enkeltperson ikke har en egeninteresse av medlemskap forutsatt at andre velger å

være medlemmer og kjemper for saken. Crouch påpeker at Olsons tese i veldig stor grad
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hviler på forutsetningen om at medlemskap i en frivillig organisasjon koster, enten det er

penger, tid, innsats eller sanksjoner fra motstandere av organisasjonen. Man kan derfor

anta at de fleste frivillige organisasjoner vil prøve å redusere kostnadene ved medlemskap.

Crouch trekker imidlertid fram at det ikke bare handler om å utelukkende se på

kostnadene, men at kostnadene må ses i sammenheng med ulempene ved ikke å være

medlem. Han kaller det derfor å redusere kostnadene ved medlemskap relativt i forhold til

kostnadene ved ikke-medlemskap. For fagforeninger er det ofte å insistere på en lukket

virksomhet (closed shop), eller pålagt medlemskap. Denne strategien handler først og

fremst om å øke kostnadene ved å ikke være medlem. Opprinnelig fant man lukkede

virksomheter (closed shops) i tradisjonelle håndverkeryrker og laug, og det minner mye

om profesjonsorganisasjonenes krav om medlemskap for de som var opplært i profesjonen.

Det var kun tillatt å søke jobber for de som hadde medlemskap i foreningen, og dette

medlemskapet er kun tilgjengelig for de som har fullført et studie eller en lærlingprosess.

På denne måten avgrenser foreningen tilfanget av arbeidskraft, kun de som er kvalifiserte

ut fra standarder satt av foreningen kan søke arbeid. Tilgangen på arbeidskraft blir dermed

begrenset, og arbeidsgiver kan derfor ikke med enkelhet presse ned lønningene ved å ta inn

arbeidskraft fra andre deler av arbeidsmarkedet. Profesjonsforeningene innen medisin, juss,

ingeniører, og lignelende har en slik politikk. Crouch gjør imidlertid to viktige unntak fra

dette. For det første så har ikke profesjonsforeningene kun avgrenset sin makt til å bare ta

opp medlemmer med krevde kvalifikasjoner, like viktig er det at de også har kontrollert

opplæringsprosessen i seg selv. Dette inkluderer også at de har stor innflytelse på

rekrutteringen til opplæringen, og antallet som blir utdannet innen sin profesjon. Dette gir

profesjonsyrkene en unik kontroll over tilfanget av arbeidskraft, og er en viktig forklaring

på hvordan de har oppnådd høye lønninger. Det andre unntaket Crouch gjør går på

profesjonenes rolle som arbeidstakere. Historisk sett har de som tilhører profesjonene ikke

vært arbeidstakere som jobber for arbeidsgivere, snarere har de vært i selvstendige yrker

hvor de ikke arbeider for lønn, men får betalt direkte fra sine klienter. Etter hvert har denne

distinksjonen blitt mindre klar fordi utviklingen har gått i retning av at ingeniørfirmaer og

advokatfirmaer har blitt stadig større, og framveksten av et stort offentlig helsevesen har

gjort stadig flere leger til vanlige ansatte. Denne prosessen har gjort at det som en gang var

et klart skille mellom profesjonsforbund og fagforbund har blitt mer utvisket, og at flere av

profesjonsforbundene delvis ser på seg selv som fagorganisasjoner.

Crouch deler likevel Olsons tese om at medlemskap, også når det gjelder

fagorganisasjoner, er gjenstand for en kost-nytte vurdering. Dette skjer ut fra en rasjonell
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vurdering, men å vurdere utfallet av beslutningen er særdeles komplekst fordi man kun har

tilgang på begrenset informasjon om hva dette vil innebære faller man lett ned på å vurdere

dette ut fra gjengse oppfatninger og antakelser. Antatte kostnader kan være

medlemskontingent, misnøye fra arbeidsgiveren på grunn av fagforeningsmedlemskapet.

Mulige fordeler er bedret lønn og bedre arbeidsforhold, mulig rettshjelp ved en eventuell

arbeidskonflikt osv. Å gjøre en beregning av om medlemskap vil lønne seg eller ikke kan

være vanskelig fordi det i stor grad handler om å gjøre en gjetning på hva som vil skje i

framtida, og det er oftest usikkert. En annen faktor som spiller inn i forhold til hvorvidt

man skal fagorganisere seg er hvor vanlig det er innen yrket man er i, om andre i familien

og lokalmiljøet er organisert osv.

Crouch trekker også fram en annen av forutsetningene for Olsons teori, nemlig at

organisasjonen det gjelder er så stor at individets medlemskap ikke teller. Crouch

problematiserer hvorvidt denne tesen er anvendbar på fagforbund. Ved første øyekast er de

fleste fagforbund masseorganisasjoner, med tusenvis av medlemmer. Imidlertid viser en

rekke undersøkelser at begrepet ”fagforeningen” for svært mange arbeidere og ansatte

refererer til den lokale klubben på arbeidsplassen, og ikke i særlig grad det nasjonale

forbundet eller hovedsammenslutningen. Det er derfor grunn til å tro, mener Crouch, at de

ser på fagforeningen som en nær gruppe hvor hvert enkelt medlems bidrag er av betydning.

Crouch hevder derfor at dersom Olsons tese hadde stemt, og ansatte utelukkende orienterte

seg i forhold til fagforeningene på nasjonalt nivå, så ville det være et stort problem for

logikken i kollektiv handling.  Han mener imidlertid at dette ikke er tilfelle. Det at man

knytter begrepet fagforening opp mot det lokale nivået, kombinert med tendensen til å

gjøre beslutninger om medlemskap ut fra sedvane og gjengse oppfatninger fordi

beslutningsgrunnlaget er komplekst, peker i retning av at kulturen og holdningene på

arbeidsplassen spiller en stor rolle når det gjelder fagforeningsmedlemskap. Crouch trekker

på bakgrunn av disse innvendingene at Olsons teori om kollektiv handling kun er av

begrenset nytte i forhold til å forklare fagforeningsmedlemskap, men at den likevel har en

viss nytteverdi i forhold til å se på rekruttering til fagforeninger. Crouch mener derfor at

man må se på nytten den enkelte ansatte har i forhold til å organisere seg. Han presenterer

følgende figur:
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Figur 2 Crouch typologi for fagorganisering

Profesjoner Håndtverkere Halvfaglærte arbeidere
i sterkt organiserte industrier

Kontoransatte Landarbeidere

Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

Avhengighet av organisasjonen som middel for å oppnå mål

L
e
t
t
h
e
t
v
e
d
å
b
r
u
k
e
o
r
g
a
n
i sasjonen

Profesjonsorganisasjonene kategoriserer han som yrker som med enkelthet kan

bruke organisering med suksess, men som har en lav grad av avhengighet av å organisere

seg fordi de har kunnskap det er knapphet på. Samtidig kan man også oppnå betydelige

fordeler ved å bli medlem av en profesjonsorganisasjon. Profesjonsorganisasjonene bør

altså i følge Crouchs teori ikke ha betydelige rekrutteringsproblemer til sine foreninger.

Senere i dette kapitlet vil jeg ta for meg Steen Scheuer (1986) sin videreutvikling av denne

tabellen, og Arvid Fennefoss’ anvendelse av denne teorien på norske forhold.

Profesjonsorganisasjoner og fagorganisasjoner er imidlertid også komplekse

organisasjoner med interne maktstrukturer og konflikter, påpeker Crouch. Han viser til

Olsons teori om at medlemmene kan ”kjøpe” seg fri fra medlemsforpliktelser ved at

organisasjonen blir stor nok til å ansette en stab. Dette er et tveegget sverd, mener Crouch.

På den ene siden slipper medlemmene å legge ned mye tid og krefter i organisasjonen,

ulempen er at staben og det sentrale organisasjonsapparatet begynne å leve sitt eget liv

uavhengig av medlemmenes krav og behov.

Crouch trekker fram en teori Child, Loveridge og Warner (1973) har utviklet om

fagforeninger. De mener at fagforeninger har to oppgaver. Den ene er å representere sine
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medlemmers interesser, for ellers vil ingen ha interesse av å være medlem. Den andre

oppgaven er i likhet med alle andre organisasjoner å utføre sine oppgaver og målsettinger

effektivt. Problemet, mener disse forfatterne, er at ofte kan disse to oppgavene komme i

konflikt med hverandre. I tråd med disse oppgavene skiller de mellom administrativ

rasjonalitet og representativ rasjonalitet. Den administrative rasjonaliteten preges av at

oppgaver og resultater skal skje på en mest mulig økonomisk måte, og med størst mulig

sikkerhet. Dette betyr igjen at man tilstreber mest mulig rutinemessig utføring av

oppgavene, at visse funksjoner blir spesialisert, at avgjørelser skjer forholdsvis raskt og at

kommunikasjonen er effektiv. I kontrast til dette kommer den representative rasjonaliteten

som krever at det er fleksibilitet slik at organisasjonen kan tilpasses behovene til

forskjellige medlemsgrupper som jobber under ulike arbeidsforhold, at utbetalinger og

økonomiske transaksjoner skjer med mest mulig kontroll fra fagforeningen og at

avgjørelser ikke tas før alle synspunkter har blitt hørt.

Konflikten mellom den administrative og representative rasjonaliteten er imidlertid

ikke total. Child, Loveridge og Warner mener at i små fagforeninger er det mulig å ha

system med stor grad av demokrati og rask utførelse, men at  store fagforeninger har større

problemer med å være representative og i tillegg ofte blir tungrodde og ineffektive.

Forfatterne antar at de fleste fagforeninger vil søke å finne en balanse mellom de to

rasjonalitetene, heller enn å maksimere den ene på bekostning av den andre. Hva skal man

med en effektiv organisasjon dersom man ikke vet hva den skal bruke effektiviteten til? Og

hva skal man med en tungrodd organisasjon som ikke får utført det den ønsker? Crouch

peker imidlertid på det forholdet at administrativ rasjonalitet er et av redskapene som

styrker ledelsen i og med at den etablerer et organisasjonsbyråkrati som lederen kan bruke

til å styrke egen posisjon. Motivene for den administrative rasjonaliteten kan utvikle seg til

sikre ledelsens makt snarere enn å på best mulig måte ivareta oppgavene til fagforeningen,

mener Crouch. Når dette forekommer så vil den administrative rasjonaliteten definitivt bli

maksimert på bekostning av representativiteten og det å øke størrelsen på fagforeningen vil

bli prioritert til et punkt hvor det helt klart truer effektiviteten til foreningen og den ikke

lenger er representativ for medlemmene. Indikasjoner på at dette er tilfelle kan enten være

at medlemmer kritiserer ledelsen for å neglisjere medlemmenes meninger osv, eller det kan

være autonome handlinger innen organisasjonen for å sikre målene til visse grupper i

organisasjonen som ledelsen enten ikke kan hindre eller ser seg nødt til å tilslutte seg.

Dersom ikke medlemmene tar til motmæle mot utviklingen kan ledelsen likevel bli tvunget

til å innse manglende representativitet ved at medlemmer passivt melder seg ut ved å ikke
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fornye kontingenten. Crouch drøfter dette videre i forhold til tilfeller med lukkede

virksomheter som jeg har nevnt tidligere i kapittelet. Han stiller spørsmålet om vi kan

forvente å finne langt sterkere oligarkiske tendenser i fagforeninger hvor medlemskap er en

forutsetning for ansettelsesforholdet. I så fall ville den enkleste måten å forebygge oligarki

blant fagforeningsledere på være å kvitte seg med lukkede virksomheter, men problemet er

ikke så ukomplisert, sier Crouch. Han peker på at misfornøyde medlemmer ofte står uten

andre alternativer, det er ikke uvanlig at det ikke eksisterer noen annen og bedre forening å

gå til dersom man ikke er tilfreds med å være uorganisert. Han refereres til Albert

Hirchman Exit, voice and loyalty (1970) som vi er hvordan kunder, eller i vårt tilfelle

fagforeningsmedlemmer, har tre handlingsalternativer i forhold til en ledelse: å gå ut, så ta

til motmæle eller å være lojale. En ledelse vil i følge Hirchman alltid forsøke å få

kundene/medlemmene lojale, slik at de ikke benytter seg av sine rettigheter til å bryte ut

eller ta til motmæle og arbeide for å forbedre forholdene og sikre sine interesser. Han viser

hvordan det å jobbe for å sikre sine interesser blir viktigere dersom flertallet ikke står

overfor muligheten til å forlate forholdet. Crouch bruker denne teorien til å drøfte

medlemskap i oligarkiske fagforeninger videre. Dersom en minoritet av svært kritiske

medlemmer i en oligarkisk organisasjon velger å forlate organisasjonen og etterlater seg

mange passive medlemmer vil ledelsen ha blitt kvitt problemskaperne og kan fortsette med

et roligere liv, i stedet for at kritikerne forblir medlemmer og fortsetter å ta til motmæle

gjennom lobbying og klager til ledelsen enten blir presset til å reagere eller blir skiftet ut.

Steen Scheuer tar i sin bok Fagforeninger mellom kollektiv og profession

utgangspunkt i Crouchs teorier og kommer fram til en modell for ulike

fagforeningskarakterer. Den ser slik ut:
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Figur 3 Scheuers forbundstypologi:
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Hvilken kategori av fagforeningskarakter fagorganisasjonen tilhører omfatter også

fagorganisasjonens holdninger og strategier. Når det gjelder aksen graden av

profesjonalisme innebærer den at fagforeningsmedlemskapet er basert primært på

utdannelse. Dette gjelder kategori A og kategori D. Når det gjelder graden av kollektivisme

sier den noe om hvorvidt fagorganisasjonene satser på at medlemmene er lojalt orientert

mot lønnstakere eller arbeiderklassen i vid forstand, eller om medlemsmassen er primært

rettet mot virksomheten de er ansatt i eller profesjonen de er en del av. Scheuer beskriver

profesjonalisme (type B) slik:

Proffesionalisme er kendetegnet ved, at medlemmene i forveien har lav avhengighet
av organisasjonen som middel til at forbedre sin status, men at den på den annen
side er lett å anvende da medlemmenes kvalifikasjoner er høye og relativt ensartede.
De ønsker nok å forbedre deres gruppes sosiale posisjon, men de har ikke bredere
ideologisk betonede ønsker om å skape lønns- og arbeidsmessig likhet i samfunnet,
da dette gjennomgående kun ville være til skade for disse grupper. De vil dog kunne
antas å være motstandere av de privilegier der ikke springer ut av utdannelse og
formalisert viten.

Fagbasert kollektivisme (type D), som har noen likhetstrekk med profesjonalisme,

definerer Scheuer slik:
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Fagbasert kollektivisme representerer en mellomform mellom type B og C. De er 
kollektivistisk orientert, men de har langt lettere ved at anvende kollektive 
aksjonsformer enn fagforeninger av type C, ettersom deres basering i et fag gjør 
dem langt vanskeligere å erstatte for den enkelte arbeidsgiver. I denne type vil 
man derfor være mer villig til tross alt å akseptere en viss sammenheng mellom 
kvalifikasjoner og lønn, i motsetning til fagforeningene i type C. På den annen 
side er der grenser, og de høyt utdannete akademikere oppfattes som privilegerte. 
Derfor er der også en viss likhetsorientering i fagforeningene innenfor denne type.

Arvid Fennefoss tar også utgangspunkt i Scheuer og Croach og anvender dette på norske

forhold i boka Lønnstaker-organisering fra 1998. Han påpeker at stadig flere får høyere

utdanning. Dette mener han vil føre til at en rekke forbund får et annet ”rationale” for

organisering, nemlig at man organiserer ut fra profesjonalistiske kriterier framfor

kollektivistiske kriterier. Fennefoss skriver (1988:87):

Med økende utdanning vil flere og flere yrkesgrupper få profesjonalistiske trekk. 
Scheuer viser hvordan dette kan gjelde ulike spørsmål og i ulik grad., og at dette 
også slår inn blant fagarbeidere. En rekke forbund får et annet ”rationale” for 
organisering enn det kollektivistiske, nemlig det profesjonalistiske (fagforeningen 
som kvalifikasjonsfelleskap).

Høgsnes og Fennefoss (2003) skriver at yrkesorienterte grupper og profesjoner

hovedsakelig har valgt å organisere seg utenfor LO. Grunnen til dette mener de er at det

rådende organiseringsidealet innen LO har vært industriforbundsnormen, altså at man

organiserer seg på tvers av yrker og profesjoner ut fra hvilken arbeidsgiver man har.

Samtidig har LO sin andel av organiserte sunket betydelig. På dette grunnlaget trekker

Fennefoss og Høgsnes slutningen at ”mens klasseorganisering (knyttet til

industriforbundsformen) tidligere var det dominerende organisasjonsprinsipp og

identitetsgrunnlag, er yrke og profesjon blitt det for en stadig økende andel lønnstakere de

siste 20 årene (Fennefoss og Høgsnes 2003). Senere i oppgaven vil jeg derfor se på om

dette kan være en mekanisme som kan bidra til å forklare splittelsen i Akademikernes

fellesorganisasjon.
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3.3 Korporativisme og relativ lønn

Den andre delen av de ”teoretiske rammene” jeg skal drøfte er opprettelsen av

Akademikerne i lys av er Geir Høgsnes teori om utviklingen i ”relativ lønn” som er

beskrevet i boka Krone for krone, lønnsforhandlinger og -fordelinger fra 1998. Jeg vil

dessuten trekke inn noe fra Collective wage bargaining and the impact of norms and

fairness- an analyses based on the norwegian experience av samme forfatter fra 1994.

Krone for krone tar for seg lønnsutviklingen i den norske samfunnet, hovedsakelig

perioden fra 1975 til 1996.

Innledningsvis beskriver Høgsnes det norske lønnsforhandlingssystemet og

oppbygningen av dette. Det norske lønnsforhandlingssystemet preges for det første av en

høy grad av institusjonalisering med veldig klare rammebetingelser. Det norske

lønnsforhandlingssystemet har et sterkt innslag av institusjoner og aktører med basis i

lovverket, dette kaller Høgsnes for tredjepartsaktører. Disse har både som formål og

forebygge utbrudd av konflikt, og dessuten å løse eventuelle pågående konflikter. Høgsnes

deler tredjepartsaktørene inn i to grupper.

Den ene gruppen er de legale aktører som hovedsakelig har sitt grunnlag i

Arbeidstvistloven. Disse legale institusjonene deler han videre inn i to grupper ut fra rollen

de spiller i ulike faser av lønnsdannelsesprosessen. Den ene typen legale institusjoner løser

konflikter som oppstår i selve forhandlingsprosessen, et eksempel på en slik tredjepartaktør

er Riksmeglingsmannen. Den andre typen legale institusjoner er innrettet på å løse

konflikter som oppstår mellom forhandlingsperiodene når fredsplikten gjelder,

Arbeidsretten er den mest sentrale av disse institusjonene, som avgjør tvister om hvordan

avtaler som er inngått skal tolkes.

Et annet viktig aspekt ved den norske lønnsdannelsen er at norske politiske

myndigheter spiller en sentral rolle, sammen med det Høgsnes kaller korporative organer.

Han deler også de korporative organene inn i to typer ut fra hvilken fase de opptrer i. En

del av de korporative organene rydder unna uenigheter om fakta og statistisk utvikling før

forhandlingene starter ved å bringe til veie tall om den økonomiske utviklingen og skape

en felles forståelse av hva som er den økonomiske situasjonen. Dette utgjør igjen

grunnlaget for partenes utforming av krav og tilbud. Den andre typen korporative organer

har en mer konsultativ karakter. Dette er ulike fora for formelle og uformelle samtaler
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mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Et viktig trekk ved korporative organer er at det fokuseres på målet om å oppnå

enighet i lønnsforhandlingene mellom partene i arbeidslivet, og at en situasjon med klare

vinnere og tapere i lønnforhandlingene må unngås. Korporativisme innbærer et press for å

oppnå konsensus. Det eksisterer altså både formelle og uformelle organer av den

korporative typen. Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene er et slikt formelt

organ. Det har som oppgave å være en ekspertkomité som legger fram økonomiske fakta

som partene skal ha som utgangspunkt for beregninger av sine krav. Målsettingen med

dette beregningsutvalget er å få partene i arbeidslivet til å enes om hvilke rammer

lønnsoppgjøret skal forhandle innenfor. Et mer uformelt organ er Regjeringens

kontaktutvalg som ble opprettet i 1962. Her har regjeringen har drøftinger med

representanter fra NHO, LO, landbruksorganisasjonene og Norges Fiskarlag uten at det

føres referater eller fattes vedtak. Fra 1982 ble også Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

samt Akademikernes Fellesorganisasjon medlemmer. Flere av de korporative organene har

kun LO som representant for arbeidstakersiden, og ikke de hovedsammenslutningene som

ble opprettet på midten av 1970-tallet, det vil si YS og AF i den tiden AF eksisterte. Det

norske korporative systemet innebar en viss grad av underrepresentasjon fra AFs side i

tiden denne hovedorganisasjonen eksisterte.

Høgsnes peker på hvordan en sosiologisk teori om lønnsdannelse ikke utelukkende

kan se på lønnsforhandlinger som kost-nytte vurderinger og et spørsmål om effektivitet og

lønnsomhet, men også må ses i sammenheng med normene som eksisterer ellers i

samfunnet. Det er ikke kun tilbud og etterspørsel på arbeidskraft som spiller inn i

lønnsforhandlinger, heller ikke forhandlingsstyrke. Lønnsforskjeller begrunnes med sosiale

normer, og lønn blir dermed kulturavhengig og ikke bare et spørsmål om en økonomisk

tilstand. Høgsnes legger derfor til grunn en normbasert lønnsdannelsesteori som tar for seg

hva som oppfattes som legitime lønnsforskjeller i et samfunn, og at hvilke normer man har

for hva som er legitime lønnsforskjeller blant annet påvirkes av hvilken posisjon man har i

arbeidsmarkedet.
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Høgsnes illustrerer norske lønnsforhandlinger og lønnsfastsettelsen med denne modellen:

Figur 4 Høgsnes’ modell for lønnsdannelse
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Det er altså et samspill mellom korporative institusjoner, statlige myndigheter,

legale institusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. En viktig rolle spiller

også massemedia og opinionen, og her spiller normer om lønnsdannelsen og hva som

oppleves som legitime lønnskrav inn. Utslaget av at lønnsdannelsen er påvirket av normer

er imidlertid ikke entydig, men han gjør følgende antagelse (1998:47):

Yrkesgrupper med svak forhandlingsstyrke og markedsposisjon vil komme bedre ut
med et normbasert system for lønnsfastsettelse, fordi forhandlingsresultatet er
gjenstand for politisk diskusjon. I den grad for eksempel kvinnelige arbeidstakere
tilhører yrkesgrupper med svak markedsposisjon og forhandlingsstyrke vil de derfor
tjene på en mer normstyr lønnsdannelse.
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Siden det i noen grad er mulig å velge mellom flere fagorganisasjoner for arbeidstakere i

Norge mener Høgsnes at valg av fagforening og hovedsammenslutning kan ses på som et

utrykk for holdninger i forhold til hva man oppfatter som en rettferdig lønnsfordeling. Han

skriver at AF : ”kan betraktes som et utrykk for et forsøk fra relativt høytlønte og

velutdannete arbeidstakergrupper på å forsvare tradisjonelle lønnsforskjeller i Norge.”

(Høgsnes 1998:59). I følge Høgsnes oppsto AF som hovedorganisasjon i en periode hvor

lønnsforskjeller mellom akademikere og andre yrkes-/utdanningsgrupper var under sterkt

angrep. Derfor mener han det vil være rimelig å forvente at AFs medlemmer er mer

misfornøyd med de faktiske forholdene enn LO medlemmer. Han skriver (1998:59):

AF har vokst sterkt i de senere år, inntil splittelsen høsten 1997. Noe av denne 
veksten skyldes ”fusjoner”, det vil si at tidligere frittstående forbund er blitt tatt 
opp som medlemmer i AF. Men også målt i antall nye fagforeningsmedlemmer 
har AF opplevd en sterkere framgang enn de andre hovedorganisasjonene (se 
Fennefoss 1998). Mange av AFs medlemmer kommer fra lønnstaker- og 
yrkesgrupper som tidligere stort sett var uorganiserte. Den framgangen som AF 
har hatt blant disse tidligere uorganiserte gruppene, kan i stor grad føres tilbake til 
misnøyen med lønnspolitikken på 1970- og 1980-tallet.

Han anvender Arbeidslivsundersøkelsen fra 1993 for å se på om det eksisterer ulike

holdninger til lønn og hva som blir ansett som legitime lønnsforskjeller mellom de ulike

hovedorganisasjonene. Han finner at AFs medlemmer i følge denne undersøkelsen er de

som er mest misfornøyd med sin lønn i forhold til hva andre tjener. Han ser også på hvor

stor toleranse det er for ulikhet i lønn ut fra utdanning og ansvar. Det klareste skillet i

holdninger til dette går mellom medlemmer av LO og AF. Bare i LO ønsker mer enn

halvparten av medlemmene å redusere lønnsforskjeller mest mulig. LO hadde i

etterkrigstiden lik lønn for likt arbeid som hovedprinsipp. Fra midten av 1970-tallet, altså i

tidsrommet Akademikernes Fellesorganisasjon ble opprettet, skiftet imidlertid LO linje og

gikk over til å gi prioritet til en målsetting om reduserte lønnsforskjeller mellom alle

kategorier lønnstakere (Hanisch og Høgsnes 1988).

AF på sin side har i sin levetid som organisasjon stått for en lønnspolitisk linje om at

lønn i større grad skal gjenspeile ulikheter i kvalifikasjoner og utdanningslengde enn det

som har vært tilfellet, mener Høgsnes. I norsk sammenheng mener han særlig fire sosiale

normer eller fordelingsprinsipper har vært av betydning for hva som oppfattes som en

”rettferdig intern lønnsfordeling blant arbeidstakere” hevder Høgsnes. Dette er de fire

sosiale normene:
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1 Lik lønn for likt arbeid

2 Lønn etter ansvar og/eller utdanning

3 Lønn etter behov

4 Lik lønn uavhengig av type arbeid

Det første prinsippet er, i følge Høgsnes et vel akseptert prinsipp i det norske

samfunnet, og har lange tradisjoner i norsk arbeidsliv. Det andre prinsippet har fått økende

betydning de siste 20 årene, og Høgsnes viser til at undersøkelser viser at begge disse

prinsippene i dag har høy legitimitet i norsk befolkning. Når det gjelder prinsipp nummer

tre synes situasjonen mindre klar, men Høgsnes mener at dette prinsippet blant annet har

vært med på å legitimere lønnsdiskriminering av kvinner i arbeidslivet. Det fjerde

prinsippet, lik lønn uavhengig av type arbeid kan i utgangspunktet virke irrelevant.

Høgsnes mener imidlertid at dette prinsippet har vært av stor betydning de siste 20 årene.

Han skriver:

Her har jeg i tankene målsettingen om mindre lønnsforskjeller eller lønnsutjevning.
Målsettingen har vært til stede ved hvert eneste lønnsoppgjør (på nasjonalt nivå)
siden midten av 1970-tallet.

LOs lønnspolitiske linje har i etterkrigstiden vært en ”solidarisk lønnspolitikk”. Høgsnes

mener at LO i løpet av 1970 tallet skiftet linje for hva en solidarisk lønnspolitikk

innebærer. På 1950- og 1960 tallet mener han at LO kjempet for prinsippet om lik lønn for

likt arbeid, Fra 1974-1975 finner han at dette endret seg, og at LO heller har prioritert

målsettingen om reduserte lønnsforskjeller mellom alle kategorier lønnstakere (Høgsnes

1998:50).

Fennefoss og Høgsnes (2003) har utvidet med ytterligere to fordelingsprinsipper,

eller normer, som de mener spiller en sentral rolle i den interne lønnsfordelingen for

arbeidstakere. Disse to normene er lik lønn for arbeid av lik verdi, og lønn etter ytelse. I

tillegg har de endret Høgsnes (1998) sitt prinsipp nummer fire til lik lønn uavhengig av

type arbeid og innsats.

Høgsnes (1998) mener at de norske hovedorganisasjonene har forskjellige

målsettinger for lønnsfordelingen i Norge. AF, mener han, har stått for prinsippet om at

lønn skal avspeile utdanningslengde og kvalifikasjoner i større grad enn i dag. Han sier

dessuten:
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For AF og Akademikerne betyr dessuten lønn etter utdanning og ansvar ikke bare at
dagens lønnsforskjeller skal opprettholdes, men at forskjeller fra tidligere år skal
gjenopprettes.

Fennefoss og Høgsnes (2003) vurderer dessuten opprettelsen av Akademikerne og UHO

(nå Unio) som utrykk for vektlegging av ulike normer i lønnsdannelsen. De skriver:

Akademikerne er i stor grad tuftet på at markedet skal bestemme lønnsnivået. Dette
skal skje ved at lønnen fortrinnsvis skal skje på lokalt nivå, og delvis også bør være
individuelt forhandlet. En konsekvens er at ”lønn etter ytelse” blir en viktig norm.
(…) UHO derimot er tuftet på prinsippet som AF tidligere bygde på, dvs at
utdanningslengde bør være viktigste kriterium for å bestemme lønnsnivå. UHO er
motstander av store lønnsforskjeller internt i yrkesgruppene, (…)

Høgsnes (1998) undersøker oppslutningen i de tre hovedorganisasjonene LO, YS og AF,

om ulike normer for lønndannelse ved å se på arbeidslivsundersøkelsen fra 1993. Der

finner han at fire av fem AF medlemmer slutter opp om utdanningslengde som et viktig

kriterium for lønnsnivå. For alle kategorier har dessuten dette kriteriet betydelig høyere

oppslutning blant offentlige ansatte. Når det gjelder arbeidslivsundersøkelsen fra 1993

kommer det imidlertid også fram av undersøkelsen at av AFs medlemmer er det en dobbelt

så stor andel i offentlig sektor sammenlignet med privat sektor som faktisk støtter

målsettingen om så små lønnsforskjeller som mulig (1998:63). Dette tolker jeg som en

antydning om at det eksisterte en viss uenighet i AF om lønnspolitiske saker, basert på

hvorvidt medlemsforbundene organiserte flest i offentlig eller privat sektor. Dette vil jeg

drøfte nærmere i kapittel 6.2.

Undersøkelsen viser dessuten at likhetsprinsippet har mistet noe oppslutning fra

1989 til 1993 fra 43 prosent til 31 prosent. Når det gjelder hvilke kriterier som lønnen skal

bestemmes i forhold til viser arbeidslivsundersøkelsen at fire av fem AF medlemmer

mener at utdanningslengde bør være et kriterium for fastsetting av lønn. Høgsnes finner at

det har vært en sterk utjevning av relative lønnsforskjeller i Norge fra midten av 1980-tallet

og fram til midten av 1990-tallet. Han mener at deler av årsaken til denne utviklingen

ligger i at LO har en sterk representasjon i de eksisterende korporative organene og at det

er en forfordeling i disse organene som går i favør av LO og i disfavør av YS og AF.

Kombinert med at statlige myndigheters lønnspolitikk har stor innvirkning på

lønnsoppgjøret, samt at det er sterke bånd mellom LO og Arbeiderpartiet, så har LOs

lønnspolitiske linje fått størst gjennomslag i lønnsoppgjørene. Første halvdel av 1990-tallet
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var preget av Solidaritetsalternativet, hvor LO, NHO og politiske myndigheter gikk

sammen om en tiltakspakke for å få norsk økonomi på fote igjen etter de økonomiske

nedgangstidene på slutten av 1980-tallet. Solidaritetsalternativet innebar en målsetning om

moderat lønnsvekst, og lavtlønnsprofil i lønnsoppgjørene. Høgsnes finner imidlertid at det

i liten grad har skjedd en utjevning i forhold til relative lønnsforskjeller i privat sektor,

snarere en svak tendens til det motsatte. Situasjonen er derimot annerledes for statsansatte

og andre kategorier arbeidstakere med staten som motpart. Her finner Høgsnes at de har

hatt en sterk reduksjon i relative lønnsforskjeller, og at tapet i relativ lønn har vært størst

for dem som i utgangspunktet tjente mest. Lønnforskjellene internt i staten har altså blitt

kraftig redusert i perioden 1975 til 1996, konkluderer Høgsnes.

Det sentrale elementet jeg vil bruke hos Høgsnes er begrepet relativ lønn, og

hvorvidt dette er en mekanisme som delvis kan forklare opprettelsen av Akademikerne.

Moderasjonslinjen som ble innført etter den økonomiske krisa i 1987, og

Solidaritetsalternativet som kom på 1990 tallet, la opp til en kamp om absolutt lønn hvor

generelle kronetillegg var hovedregelen. Resultatet er at de relative lønnsforskjellene har

sunket betydelig i løpet av de siste 30 årene. AF spissformulerte dette selv i sin kampanje i

forbindelse med lønnsoppgjøret i 1995, hvor de slo fast at de hadde tapt lønnsoppgjørene

20 år på rad. Jeg vil derfor se nærmere på hvorvidt splittelsen i Akademikernes

Fellesorganisasjon og opprettelsen av Akademikerne kan ses på i lys av absolutt

lønnskamp, i form av lavtlønnsprofil og generelle kronetillegg, versus relativ lønnskamp

og ulike strategier for å heve de relative lønningene.
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3.4 Klasse og profesjonsteorier

Klasseteoriene i sosiologi går tilbake til Marx og Weber. Antony Giddens oppsummerer

disse klasseteoriene med å beskrive fire sentrale trekk ved Marx og Webers klasseteorier

(Giddens 1979:84). For det første er klasser grupper i stor skala. For det andre er klasser

individer på aggregatnivå snarere enn ”sosiale” grupper. Den tredje forutsetningen er at

framveksten av klasser fordrer en oppløsning av de personlige båndene mellom tjenere og

vasaller som preget og var karakteristiske for føydalsamfunnet. Disse blir isteden erstattet

med ”upersonlige” relasjoner og kontraktbaserte forhold. Sist, men ikke minst, er klasser

normalt sett åpne systemer. Barry Barnes (1995) finner også som et fellestrekk mellom

Marx og Weber at klasser er utrykk for interesser som igjen gir seg utslag i handling. Han

mener Marx og Webers klasseteorier legger følgende generelle teoretiske skjema til grunn

(1995:174):

(a) Situasjon -> interesser -> organisering -> handling

Steen Scheuer drøfter forskjeller og likheter mellom Marx og Webers klasseteorier

(1985:67-74) Han skriver at Max Weber har til felles med Marx at han tar utgangspunkt i

interessefelleskap i sin klasseteori, men til forskjell fra Marx er utgangspunktet til Weber at

det eksisterer flere maktgrunnlag for inndeling av klasser enn eiendomsretten til

produksjonsmidlene. Makt er et mer sentralt element i Webers klasseanalyse enn eiendom.

Weber mener det finnes flere former for ressurser som danner grunnlaget for makt.

Eiendom er ett, av flere, vesentlige maktressurser. Maktressurser er ressurser som kan

monopoliseres ved at de kan holdes tilbake fra markedet dersom det er formålstjenlig.

Weber deler derfor inn i tre typer klasseinndelinger. Den første klassen er den

eiendomsbesittende klassen, som har mange likhetstrekk med Marx klasseinndeling.

Maktforholdene i dette klasseforholdet deler Weber inn i de som eier, de som ikke eier, og

i midten har man middelklassen. Den andre typen klasser Weber deler inn i er den

arbeidende klassen som har det til felles at man besitter bestemte ferdigheter man har

tilegnet seg gjennom utdanning og yrkestrening. Også dette er en maktressurs som kan

monopoliseres, fordi disse ferdighetene er knappe ressurser som er vitale for samfunnet og

kan dermed markedsføres med høy verdi. Fordi disse yrkesgruppene sitter på spesielle
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kvalifikasjoner har de monopol på visse funksjoner i det moderne samfunn, som for

eksempel leger, advokater, ingeniører osv. Den tredje klassen Weber opererer med er

"sosial klasse". Med sosial klasse mener Weber en gruppe individer hvor det foregår, eller

kan forekomme, sosial mobilitet. Denne sosiale mobiliteten kan enten forekomme innenfor

en og samme generasjon, intragenrasjonelt, eller fra en generasjon til en annen,

intergenrasjonelt.

Barnes (1995: 174-175) mener som nevnt at Marx og Weber legger det samme

mønsteret for handling til grunn når det gjelder klasser. Når det gjelder hvordan handling

oppstår i sosiale bevegelser og i det Weber kaller stand, eller statusgrupper, så er dette noe

annerledes enn skjemaet for handling som oppstår i klasser. Her mener han at det generelle

teoretiske skjemaet for handling når det gjelder sosiale bevegelser, og det Weber kaller

stand, eller statusgrupper, ser slik ut:

(b) Interaksjon -> organisering -> interesser -> handling

Barnes kommenterer denne ulikheten i handlingsmønstre slik (1995:175)

For the most part Marx’s sosial theory implies scheme (a). Weber also used (a) in
his discussion of class, but something close to b in his discussion of status groups.
He evidently believed that both schemes were possible.

En statusgruppe er en mengde mennesker som, innenfor en større gruppe, lykkes med å

definere seg selv som gruppe ved å påberope seg en spesiell posisjon (Barnes 1995: 146). I

ny-weberiansk profesjonssosiologi er begrepet sosial utelukkelse (social closure) sentralt

(Scheuer 1985:74). Weber definerer dette som en prosess hvor en statusgruppe forsøker å

forbedre egne medlemmers forhold ved å begrense adgangen til privilegier og belønninger

til sin egen snevre krets. Statusgruppen besitter visse kjennetegn som den bruker som

legitimeringsgrunnlag for egne privilegier, disse kjennetegnene brukes for å utelukke andre

eller å monopolisere ressurser. Disse kjennetegnene identifiseres av Weber som en distinkt

livsstil, restriksjoner på sosial omgang med ”utenforstående”, og en oppfatning av ens egen

ære som de viktige trekkene ved statusgrupper (Barnes 1995). I tilfellet med opprettelsen

av Akademikerne ble begrepet ”langtidsutdannete” vektlagt. Det ble satt krav om

utdanning på hovedfagsnivå eller embetseksamen fra vitenskaplig høyskole, slik at de

forbundene i AF som hadde høyskoleutdanning på ca tre år ikke kunne tas opp som

medlemmer i Akademikerne. ”Langtidsutdannet” er i dette tilfellet et eksempel på et slikt
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kjennetegn som skiller Akademikerne fra sykepleiere, førskolelærere og andre yrker med

treårig høyskoleutdanning.

Det å se på klassehandling som en kollektiv handling hos statusgrupper har blitt

stadig mer vanlig innen moderne sosiologisk teori, mener Barnes (1995:182). Som et

eksempel på det trekker han fram Frank Parkins (1979). Parkins teorier anvender både

klasse og stand som Barnes beskriver slik:

Exploitative class action occurs, according to Parkin, when a collective operating 
along the lines of a Webrian status group, successfully achieves a closure that 
excludes others from goods or resources.(...) This successful exclutionary and 
monopolistic activity serves to define in turn a class of exploited outsiders, in 
Webers terms a latent negatively privileged status group,  who seek to act as a 
group themselves in order to usurp the goods and privileges they are being denied.

Av nyere sosiologisk klasseanalyse bør også Bourdieu nevnes. I Distinksjonen (1984)

presenterer han klasse ut fra en korrespondanseanalyse. Han definerer klasse som ”et sett

av individer med omtrent samme posisjoner i det sosiale rommet” (Marianne Nordli

Hansen og Fredrik Engelstad, ”Det norske samfunn” Frønes, Kjølsrød 2003:166). Det

sosiale rommet i forenklet form består av tre dimensjoner, nemlig kapitalmengden, ulike

sammensetninger av kapital og endring over tid i kapitalvolum og sammensetning.  Det

sosiale rommet er i konstant endring. Han har et klasseskjema hvor fordeling av

økonomisk kapital er en akse, kulturell kapital en annen akse og sosial kapital en tredje

akse. Sosial kapital handler om individenes sosiale nettverk og kontakter. Kulturell kapital

er kunnskap om hva som er "den rette" smaken når det gjelder litteratur, kunst osv og de

som besitter denne kunnskapen bruker denne til å distansere seg fra grupper med mindre

kulturell kapital. Kulturell kapital er noe som tilegnes i oppveksten og gjennom utdannelse,

og gir innsikt og kjennskap til ”danningskulturen”. Gjennom en lang universitetsutdannelse

får man prestisje og tilegner seg teoretisk kunnskap, noe som gir kulturell kapital, som

fører til at man skilles fra andre med mindre kapitalvolum på det kulturelle feltet. Bourdieu

deler inn tre kategorier i forhold til å besitte den rette smaken, øverst har du de som besitter

den, i midten er det de pretensiøse som streber etter å ha den rette smaken, men ikke helt

lykkes, og nederst befinner de seg som ikke har rett smak. Hvordan denne kapitalen er

fordelt varierer mellom de ulike fraksjonene innenfor klassene. Å ha mye økonomisk

kapital og høy kulturell kapital er en mulighet, å ha mindre økonomisk kapital og høy

kulturell kapital er en annen mulighet, å ha mye økonomisk kapital og lav kulturell kapital

er en tredje mulighet, og å lav økonomisk og lav kulturell kapital en fjerde osv. Det finnes
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altså ulike klassefraksjoner ut fra ulik fordeling av de tre formene for kapital.

Weber og Bourdieu har altså klasseanalyser og teorier om statusgrupper samt

kulturell, økonomisk og sosial kapital, som er mer relevant enn Marx å trekke inn i forhold

til temaet for denne oppgaven, i og med at Marxs fokus er på arbeiderklassen og

borgerskapet, og akademiske profesjoner er relativt lite relevant for Marx klasseanalyse.

Jeg vil bruke Weber og Bourdieus teorier for å se om det er mulige mekanismer knyttet til

statusgrupper eller konflikter mellom ulike former for kapital som kan forklare splittelsen i

Akademikernes Fellesorganisasjon og opprettelsen av Akademikerne.

I tillegg til klasseteorier finnes profesjonssosiologi som mer spesifikt konsentrerer

seg kun om utviklingen av profesjoner. Steen Scheuer (1986) gjennomgår ulike

profesjonsteoretikere. Han skriver at det å definere et yrke som en profesjon sier noe om

vilkårene for utøvelsen av dette yrket, samt noe om strategien eller holdningene denne

yrkesgruppen har valgt. Et av vilkårene for yrkesutøvelse som kjennetegner profesjonene

og skiller det fra andre typer arbeid er at styringen av, og kontrollen med, utøvelsen av

arbeidet i stor grad foregår med profesjonsutøverne selv. Kvalitetskontrollen av arbeidet

foretas av andre fra samme profesjon, det er i stor grad tilfellet med leger, tannleger,

jurister osv. Et element som fremmer profesjonalisme er at karakteren av arbeidet

innebærer at det er vanskelig for utenforstående å kontrollere kvaliteten, dersom man ikke

har vært gjennom opplæringsprosessen. Yrkesutøvelsen blir dermed preget av en relativt

stor grad av autonomi i arbeidet, både i forhold til en eventuell arbeidsgiver og i forhold til

klientene. For å sikre at yrkesutøvelsen foregår på forsvarlig vis har det derfor utviklet seg

profesjonelle normer, samt at det stilles krav til en forholdsvis langvarig formell utdannelse

supplert med etterutdannelse som skal garantere for det faglige nivået. Profesjonen kan, når

den først har oppstått og lyktes med en profesjonaliseringsprosess, bruke sine

spesialkunnskaper som en maktbase, eller en maktressurs, for å skaffe seg sosiale

belønninger i form av sosial statur eller høyere inntekt. Profesjonene har lykkes med å i

stor grad motvirke en vertikal arbeidsfordeling innenfor sitt felt. En profesjon oppstår i

følge Scheuer, i et samspill mellom arbeidets spesifikke karakter på den ene siden, altså de

krav som stilles til utøvelsen av yrket, og på den andre siden disse yrkesutøvernes

anvendelse av sin spesialkunnskap for å fremme egne interesser på den andre siden.

Scheuer peker på syv trekk som kjennetenger idealtypen på en profesjon:

1 Kunnskapsbase/vitenskapsbase
Profesjonen må besitte en høyt systematisert vitenskapsbase som profesjonen har monopol



39

på i og med at den er teoretisk og abstrakt og tar lang tid å tilegne seg

2 Ny viten
Profesjonen må ha monopol på utviklingen av ny viten og forskning. Å ha monopol på
dette innebærer at forskning foretas av medlemmer av profesjonen og ikke av andre.

3 Nye medlemmer
Profesjonen må ha en systematisk og velorganisert opplæring og utdannelsesløp for
kommende medlemmer av profesjonen, som både skal omfatte teori og praksis.

4 Adgang
Profesjonen må ha enerett på å autorisere nye medlemmer av profesjonen i forhold til
kunnskap og utdanning, denne eneretten innebærer også autorisasjon av
utdanningsstedene.

5 Praksis
Det må eksistere en type ”håndverksmessig” praksis for profesjonene i et visst omfang
organisert som selvstendige yrkesutøvere, som for eksempel legepraksis, advokatpraksis
osv

6 Etikk
Profesjonen må ha et sett av etiske regler som regulerer det enkelte profesjonsmedlems
adferd i forhold til omverden. Dette handler om profesjonens selvkontroll med utøvelsen
av yrket, som innebærer at profesjonen har stor autonomi i utførelsen av arbeidet og høy
grad av identifisering med profesjonen.

7 Altruisme
Profesjoner preges ofte av altruisme, altså at utøveren av profesjonene ikke primært gjør
dette for egen vinning, men for å tjene et høyere mål utover egennytte.

Når det gjelder det syvende kriteriet vil jeg se dette i lys av Steven Brints (1994)

teori om hvordan profesjonene i vesten har oppstått og endret innhold de siste 150 årene.

Ifølge Brint oppsto de moderne profesjonene ved hjelp av en ”treenighet” av

profesjonsorganisasjonene, staten og universitetene. Staten på sin side innførte lover og

regler som regulerte adgangen til et yrke blant annet ved at formelle kvalifikasjoner ble

lovpålagt, for eksempel innførte man forbud mot kvakksalvervirksomhet. Universitetene

var med på å gi den formelle kompetansen profesjonene trengte. Brint mener også at

innholdet i “profesjonsrollen” over tid har endret seg. Tidligere innebar profesjonsrollen at

man oppfattet seg selv som samfunnsstøtter som var bærere av allmenndannelse og innsikt

noe som igjen ga en et spesielt ansvar i samfunnet. Dette i motsetning til nåtiden hvor Brint

mener at profesjonene i stadig større grad begrunner sin plass i samfunnet med at

samfunnet har utviklet seg til å bli så komplekst at det er behov for den
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spesialistkompetanse og fagkunnskap som profesjonene besitter. Det Brint kaller ”social

trustee professionalism” oppsto sammen med de moderne profesjonene på 1800 tallet var

en mer eller mindre uttrykt ide om at profesjonene ivaretok fellesskapets interesser bl.a.

ved å ivareta spesielle funksjoner i samfunnet og besitte en spesiell forståelse og kunnskap.

Denne formen for profesjonalisme hadde sterke elementer av skepsis til markedet. I

etterkrigstida overtok en annen form for profesjonalisme, nemlig ”expert professionalism”

. ”Expert profesionalism” bygger på ideen om at samfunnet blir stadig mer komplekst og

spesialisert og at det profesjonene kan tilby er spesialisert kunnskap og er i mye større grad

markedsorientert enn ”social trustee” profesjonalismen. Ifølge Brint oppsto tendensene til

”expert” profesjonalismen først blant ingeniørene som var mye mer knyttet opp mot

markedet enn de andre tradisjonelle profesjonene. Han skriver (1994:203):

Markets and organizations have become still more important in recent years, 
as the fortunes of proffesionals have varied in the market, and as many of the 
institutional support for old ideals have been given away. In view of these 
changes, the contemporary proffesions show a pronounced dual movement.
towards the rise of marketable experitse as a more or less exclusively 
important status element, and toward splintering of professions in relation to 
their spheres of social purpose, their market situation and their organizational
attachments. The dual movement can be described as, first, a movement from 
social trustee professionalisme to expert professionalism, and, second from 
professions as collective organizations in the division of labor to professions 
as collective organizations intersecting markets and organizations in the 
political economy of expert labor.

Arvid Fennefoss skriver i en fotnote i artikkelen "Arbeidsliv, lønn og forhandlinger" i

(2003) om oppsplittingen av AF og danningen av UHO (Universitet og

Høyskoleutdannetes Hovedorganisasjon) i desember 2001, som kom i kjølvannet av

oppløsningen av AF. Dette mener Fennefoss kan ses som et utrykk for at to ulike former

for profesjonalisme har fått sitt organisatoriske uttrykk. Han mener UHO kan ses som

tuftet på en samfunnsforvaltende profesjonalisme, mens Akademikerne er et uttrykk for

ekspertprofesjonalisme. Dette primært ut fra at de både appellerer til, og legitimerer krav i

lønnsoppgjørene ved ulike normer som er forskjellige.

Jeg vil se nærmere på om dette er tilfelle og drøfte hvorvidt opprettelsen av

Akademikerne kan forstås ut fra en tendens til mer ”expert” profesjonalisme og mindre ”

social trustee” profesjonalisme, og om det er en mulig mekanisme at det har foregått en

differensiering av profesjonene ut fra disse to ulike formene for logikk.

For å undersøke grunnlaget for opprettelsen av Akademikerne i forhold til teorier
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om klasse og stand, er det naturlig å ta utgangspunkt i Parkins’ (1979) videreutvikling av

Weber sin teori om ”stand”, samt Bourdieus klassebegrep for å se på om disse kan være

relevante i forhold til å finne forklaringsmekanismer.
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4 Opprettelsen av AF og perioden fram til 1995

4.1 Opprettelsen av Akademikernes fellesorganisasjon

Opprettelsen av AF var resultatet av en langvarig samlingsprosess mellom Norsk

Akademiker Samband (NAS) og Embedsmennenes Landsforbund (EL). EL ble opprettet i

1917, mens NAS ble dannet i 1950. Sammenslåingsprosessen mellom de to

organisasjonene startet i 1972 ved at de daværende lederne i de to organisasjonene tok

initiativ til en samling, og det ble nedsatt et utvalg som ble kalt ”Organisasjonsutvalget av

1972”.

Selve etableringen av AF skjedde på et konstituerende årsmøte 22. oktober 1974

hvor det ble valgt et styre og vedtatt vedtekter. Videre ble det bestemt at det skulle

avholdes et ekstraordinært årsmøte i 1975 for å gjøre ytterligere vedtak om bl.a.

kontingent. AF ble offisielt etablert 1.januar 1975 med 51 medlemsforeninger og 45 863

medlemmer.
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4.2 Uenighet om AFs rekrutteringsprofil, virkeområder og

forhandlingsretten i kommunesektoren

Allerede i prosessen før dannelsen var det klart at det eksisterte tydelige uenigheter om hva

som skulle være den nye fellesorganisasjonens oppgaver. Det var særlig NIF og

Juristforbundet som ønsket at fellesorganisasjonens oppgaver skulle være færrest mulig

utover å være hovedsammenslutning på statlig sektor i tråd med kravene i

Tjenestetvistloven. Bergh og Nilsen (2004:49) beskriver deres ønskede

organisasjonsmodell slik:

En ganske løs organisasjon ble tegnet opp, uten sterke fullmakter, og med et
innsnevret medlemsgrunnlag, hvor strenge krav skulle settes både til
medlemsforeningenes størrelse og utdanningsnivå. Både NIF og juristforbundet
hadde tungt fotfeste utenfor statlig sektor og hadde tradisjonelt vært skeptiske til
ideen om en sterk fellesorganisasjon

Motsetninger om rekrutteringsgrunnlaget var altså også noe som kom opp allerede før

selve stiftelsen av AF som kom opp i AF var spørsmålet om rekrutteringsgrunnlaget.  AFs

stiftelseskongress hadde vedtatt at hovedsammenslutningen var åpen for (BergogNilsen

2004:51):

Foreninger som vesentlig omfatter yrkesutøvere med eksamen fra universitet eller
høyskole, eller som har annen utdannelse som gir tilsvarende kvalifikasjoner.

I 1977 ble NITO tatt opp som den første foreningen som organiserte et yrke med relativt

kort utdanning utover videregående skole. Det såkalte ”strukturutvalget” vurderte i 1979

AFs medlems- og rekrutteringsgrunnlag. Utvalget anbefalte AF å legge til grunn

høyskoleutdannelse som var minimum 2-årig som nedre grense for rekrutteringsgrunnlaget

i tillegg til at det skulle foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle av nye medlemsgruppers

forhold til fellesskapet. Da saken skulle opp på AFs årsmøte i 1979 anbefalte styret at

årsmøtet skulle tilslutte seg Strukturutvalgets framlegg. Særlig 2-årsavgrensingen vakte

reaksjoner. Det ble fremmet synspunkter om at en så lav grense for utdanningslengde

kunne føre til en svekkelse av interessefellesskapet i AF. Flertallet gikk imidlertid inn for

2-årsgrensen. Trond Bergh og Yngve Nilsen beskriver denne striden som striden mellom

”maksimalister” og ”minimalister” i sin bok Akademisk felleskap (2004). Med
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maksimalister mener de den fløyen innen AF som ønsket en bred og heterogen

hovedorganisasjon med mange medlemmer.  Minimalistene var de som først og fremst

ønsket en hovedorganisasjon med forbund som hadde et klart interessefelleskap og

likhetstrekk i forhold til utdanning osv og som mente at medlemstallet til AF kom i annen

rekke. AF hadde hatt en sterk medlemsvekst fra opprettelsen i 1975 og fram til striden om

forhandlingsretten i kommunesektoren og SAK. I følge Berg og Nilsen var det i stor grad

maksimalistene som hadde vunnet fram i AF fram til dette, og AF hadde fått en stor og

relativt heterogen medlemsmasse. Dette førte til en reaksjon blant minimalistene, og

mange forbund var svært misfornøyde med hvordan AF hadde utviklet seg. Arkitektenes

Fagforbund mente at ”AF både var blitt for stor, for lite homogen, for lærerdominert, og

for opptatt av en solidarisk lønnspolitikk” (Bergh og Nilsen 2004).

I avisoppslagene om striden rundt opprettingen av SAK kommer også uenighetene

om rekrutteringsprofilen til AF fram. Klassekampen har et større oppslag 2. juli 1983 hvor

det blant annet står:

Sivilingeniørene har lenge ment at AF var for løssluppen med de akademiske
termer. Konkret- de mener at AF ved å definere minimumsgrensen for å bli med til
folk som har skarve 2-3 år på høyskolenivå utvanner organisasjonen. Men AF har
tatt inn store grupper på dette nivået. Det har ført til forslag om solidarisk
lønnspolitikk.

Uenighetene i AF kommer tydelig fram rundt striden rundt SAK i 1982 og 1983.

Arbeidsgiversiden, Kommunenes Sentralforbund, ønsket at hovedsammenslutningene

skulle få forhandlingsretten på kommunalt nivå. Dette la de fram er forslag om i 1980. Det

var da uklart om de ville gå lovens vei, eller jobbe fram en ordning basert på frivillighet.

Innad i AF var det delte meninger om hvorvidt AF skulle involvere seg som

hovedorganisasjon i forhandlingene på kommunesektoren. I følge Bergh og Nilsen (2004)

hadde det vært et ønske fra flere mindre forbund i AF som ikke hadde egne avtaler med KS

om at AF skulle involvere seg som hovedorganisasjon. Forskerforbundet og Norsk yrkes-

og husstellærerlag hadde henvendt seg til AF i 1977 med spørsmål om hjelp til dette. Siden

dette var et viktig prinsippspørsmål ble saken send ut på høring til

medlemsorganisasjonene for å kartlegge om det fantes et behov for en slik avtale med KS.

Tunge forbund i AF gikk mot dette, blant andre NITO, Legeforeningen, Juristforbundet og

NIF. Disse hadde allerede egne avtaler med KS, og var ikke interessert i at dette skulle

forkludres. De ønsket heller ikke en ny forhandlingsordning på kommunesektoren med AF

som forhandlingspart.  Kommunenes Sentralforbund (KS) var imidlertid av en annen
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oppfatning og gikk tungt inn for mer sentraliserte oppgjør i kommunesektoren.  Vinteren

1980 forelå det et utkast til en rammeavtale mellom KS og AF, som Juristforbundet

reagerte sterkt på og tok ut dissens når AF sitt styre skulle behandle saken. Det ble satt ned

et utvalg for å bearbeide det foreliggende forslaget til rammeavtale. Utvalget bearbeidet

utkastet og kom med et nytt utkast som ble drøftet med KS og så lagt fram for styret i AF

til ny behandling. Legeforeningens representant, Gedde-Dahl ønsket primært å utsette

saken når den var oppe til styrebehandling, men han stemte for utkastet til rammeavtale da

utsettelsesforslaget hans falt. AF-styrets enstemmige innstilling vakte sterke reaksjoner hos

Legeforeningen og Arkitektenes Landsforbund. Disse forbundene mente at AF sitt styre

hadde tatt seg til rette, og at det aldri hadde foreligget noe mandat til styret fra forbundene

om å gå til videre drøftelser om en rammeavtale med KS. Både Legeforeningen og

Juristforbundet truet med utmeldelse dersom AF fikk en rolle som forhandlingspart i

kommunal sektor som ville true disse forbundenes allerede eksisterende avtaler på

kommunesektoren. På våren 1981 kom KS med ytterligere utspill ved å legge fram

diskusjonsnotatet. ”Kommunene som arbeidsgiverorganisasjon” hvor det gikk klart fram at

de ønsket store omlegginger i forhandlingsstrukturen i kommunal sektor. Debatten i AF

fortsatte og ble utvidet til å gjelde AFs rolle mer generelt. (Bergh og Nilsen 2004:92-105)

Et av resultatene av dette var at Legeforeningen vedtok å melde seg ut av AF på sitt

landsmøte i juni 1981, med virkning fra årsskiftet i 1982.  Hovedgrunnen var utviklingen

på kommunesektoren, men det var også flere andre årsaker til at Legeforeningen var såpass

misfornøyd med AF som hovedorganisasjon at de valgte utmelding. Sverre Strand forteller

i intervjuet sitt at:

Bakgrunnen var først og fremst misnøye med at en del personer og foreninger jobbet
internt i AF for at AF skulle overta partsforholdet i kommunesektoren. (…) De
forbundene som hadde tung innflytelse i kommunesektoren var frustrerte. Flertallet
gikk for en slik løsning med felles forhandlinger i kommunesektoren.

Utmeldingen handlet også om striden mellom maksimalistene og minimalistene i AF, for å

bruke Bergh og Nilsens begreper. Legeforeningen sto i stor grad for en minimalistisk linje

i AF. De ønsket at AF først og fremst skulle begrense seg til sin rolle som forhandlingspart

i staten, og ellers overlate det mest til forbundene selv. De var ikke tilhengere av at AF

skulle ha direkte kontakt med de enkelte medlemmene utenom forbundene, og så ikke

positivt på at AF gjorde dette ved å utgi AF-nytt og arrangere lokale tariffkonferanser for

alle medlemmer. Legeforeningen var av den oppfatning at AF skulle ha færrest mulig
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virkeområder utover det mest nødvendige, og konsentrere seg om de få saksområdene det

hersket et felles akademikersyn, skriver Bergh og Nilsen.

Utspillet til KS fikk opp motsetninger som hadde ligget i AF i lang tid. Flere andre

forbund varslet også betingede utmeldinger fra AF dersom KS vant fram med sitt ønske

om mer sentraliserte oppgjør i kommunesektoren. Sverre Strand beskrev denne konflikten i

en artikkel høsten 1995 i Legeforeningens blad Fra foreningen. Han skriver at KS ønske

om at hovedsammenslutningene skulle få forhandlingsretten på kommunalt og

fylkeskommunalt nivå var noe Legeforeningen med flere ikke ønsket. Da legeforeningen

meldte seg ut var det i følge Strand i påvente av at flere forbund skulle følge etter. Det

skjedde imidlertid ikke. 6 andre foreninger sendte ut varsel om utmeldelse, men meldte seg

allikevel ikke ut.  I intervjuet sitt forteller han at:

Siktemålet var å danne en ny hovedorganisasjon for akademikere, og det ble laget et
forslag til vedtekter. Problemet var at man ikke greide å innfri Tjenestetvistlovens
krav om 10 000 statsansatte medlemmer for å kunne bli godkjent som
hovedsammenslutning i staten.

14 av AFs medlemsforeninger hadde ikke oppnådd å få egne tariffavtaler med KS.  Av de

ti foreningene i AF som hadde hatt egne tariffavtaler med KS, var altså Legeforeningen

den eneste som meldte seg ut. Høsten 1982 innledet de seks mest typiske

akademikerforeningene i AF et samarbeid for å se på hvordan de sammen kunne opptre

overfor KS i tariffspørsmål på kommunalt område. Dette førte til opprettelsen av

Sammenslutningen av Akademikere i Kommunesektoren (SAK), hvor også

Legeforeningen og Psykologforeningen var med i tillegg til de seks initiativtakerne som

altså var NIF, Juristforbundet, Landbruksakademikerne, Tannlegeforeningen,

Arkitektforbundet, og Veterinærforeningen. KS hadde på dette tidspunktet slått fra seg å gå

lovens vei og tvinge fram forhandlingssammenslutninger, og godkjente raskt SAK som

forhandlingssammenslutning. (Bergh og Nilsen:101)

Det at KS slo fra seg å gå lovens vei var i følge intervjuet mitt med Sverre Strand til

dels fordi det var usikkert om et slikt forslag ville gå gjennom i Regjering og Storting, og

at lovregulering ble mindre påkrevd fordi akademikerorganisasjonene og etter hvert også

LO og YS var villige til å inngå et frivillig samarbeid ved forhandlingene i

kommunesektoren. I tillegg hadde de foreningene som hadde egne avtaler med KS jobbet

politisk overfor KS, og KS’ landsting da KS skulle behandle et forslag om lovfesting av at

forhandlingene i kommunesektoren skulle ha samme mønster som ordningen på
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statssektoren. Strand kom imidlertid med følgende opplysning i intervjuet:

 Enkeltpersoner i AFs ledelse hadde imidlertid gjort hemmelige innspill mot KS for
å få lovfestet hovedorganisasjonenes rolle i forhandlingene på kommunal sektor, noe
som medførte en varig svekket tillitt til AF fra de ”klassiske”
profesjonsorganisasjonene.

Bergh og Nilsen skriver at opprettelsen av SAK førte til indre uro i AF. NITO mente at

SAK splittet gruppa av foreninger innen AF som hadde egne avtaler med KS. Den indre

uroen i AF tiltok ytterligere da KS så avviste et framstøt fra NITO, Fysioterapeutene,

Fysiokjemikerne samt 14 andre AF forbund om å bli anerkjent som

forhandlingssammenslutning med begrunnelsen at de ”ikke representerte et bredt,

representativt spekter av arbeidstakergrupper”.  Striden internt i AF kuliminerte da SAK

vedtok å ikke ta opp 15 av AFs medlemsforbund som hadde søkt om opptak. I følge Bergh

og Nilsen var dette fordi medlemsforeningene i SAK ”ikke ønsket et nytt, bredt og

heterogent AF innenfor sin sektor, men å ha en annen, smalere og mer homogen profil

basert på store og typiske akademiske foreninger som alt hadde sine egne avtaler.”  Det

eksisterte en frykt i AF for at NITO og lignende forbund skulle gå over til YS, og at AFs

medlemsprofil dermed skulle endres drastisk. At rekrutteringsgrunnlaget til AF var en av

stridens kjerner bekreftes også i intervjuet med Sverre Strand. Han sier:

Foreningene som dannet SAK var skeptiske til medlemsutviklingen i AF, men hadde
åpnet for høyskolesektoren da man tok opp NITO. Det var hele tiden intern strid om
dette, hvor noen var prinsipielle og noen mer pragmatiske. Flertallet i AF mente
imidlertid at dersom AF skulle representere en motvekt mot LO så måtte kjøttvekta
opp, andre ville ha fokus på å rekruttere nøkkelpersonell.

Rekrutteringsstriden i AF fikk nå endelig utløp i SAK, og ikke ved stemmegivning ved

opptak av medlemmer i AF. Avisoppslag fra striden reflekterer også at rekrutteringsstriden

var et sentralt stridstema. Daværende leder i AF, Harald Skuggedal, sier i et intervju med

NTB 2. Juli 1983 at rekrutteringsstriden om hvem som skulle kunne tas opp som

medlemmer i AF spilte en rolle i splittelsen. Han sier:

Flere av dem som ønsker å gå ut av AF mener at opptak av grupper uten tradisjonell
akademisk utdannelse er en hindring for interessefellesskapet, men i dagens
situasjon med ulike typer høyskoler og nye utdanningsmuligheter går det ikke å
stirre seg blind på Akademisk embetseksamen.
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Dessuten var muligheten for opprettelsen av en ny hovedsammenslutning noe som blir slått

opp i diverse aviser. Skuggedal uttalte videre til NTB 2. juli 1983 at:

-De ønsker å ødelegge AF ved å etablere en ny sammenslutning med virksomhet
utover det kommunale området. Han viser til at SAK, hvor utbryterne står tilsluttet,
også ønsker å føre forhandlinger med staten for sine medlemsforeninger.

Utbryterne i SAK kom også til orde i pressen. I Fædrelandsvennen 1. juli 1983 uttaler

Hans Førde, formannen i SAK seg. Fædrelandsvennen refererer fra NTB:

Førde avviste påstanden om at SAK blir en ”rikmannsklubb” som skal forhandle for
de gruppene som er best stilt når det gjelder arbeid, lønn og posisjon. - Det er snakk
om grupper som har lang utdannelse og derfor starter sin yrkeskarriere forholdsvis
sent, og ofte med stor studiegjeld. Men disse gruppene har en del likhetstrekk (…)
og vil sammen være bedre i stand til å ivareta egne interesser enn om de sto tilsluttet
en i antall større organisasjon hvor interessene var mer spredte.

De seks andre forbundene som varslet utmeldinger sommeren 1983 gjorde det etter at AFs

styre hadde vedtatt at de ville opprette en forhandlingssammenslutning på

kommunesektoren hvor alle AF-forbund med medlemmer ansatt i kommunal sektor skulle

være med, og dermed tok opp konkurransen med SAK. Aftenposten skriver 29. juni 1983

om NIF sin utmelding under overskriften ”NIF-ledelsen følte seg tvunget til å forlate AF”:

Innen SAK er man av den oppfatning at de nye medlemmene som banket på døren,
deriblant NITO, hadde til hensikt å gjøre SAK til et kortvarig mellomspill før AF ble
etablert som egen hovedorganisasjon på kommunesektoren. (…) Når så AF
oppretter sin egen forhandlingssammenslutning ble det oppfattet som et brudd med
tidligere vedtak om at AF skal holde seg unna kommunesektoren.

Det viste seg, som nevnt tidligere, at det ikke lot seg gjøre å etablere en ny organisasjon

som fikk status som hovedsammenslutning i staten. De forbundene som ønsket utmelding

av AF var for få til å oppfylle kravet om 10 000 statsansatte. Forbundene valgte i stedet å

forhandle seg tilbake i AF som gruppe, ifølge Sverre Strand. AF gikk i forhandlinger med

SAK. Bergh og Nilsen skriver at AF hadde to mål i forhandlingene, det ene var å få til en

løsning som ga alle AFs medlemsforeninger forhandlingsrett i kommunal sektor, det andre

var å få med Legeforeningen tilbake til AF. Kompromisset ble at SAK ble opprettholdt,

men måtte ta med alle aktuelle AF-forbund. Forhandlingsretten i kommunal sektor ble med

dette flyttet ut av AF, men medlemsforbundene i SAK måtte akseptere en annen profil på
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medlemsmassen enn de hadde tenkt seg i utgangspunktet. SAK og AF ble bundet sammen

gjennom et kontaktutvalg for gjensidig informasjon om strategi ved lønnsoppgjør,

beregninger osv. Utbryterne vant også i gjennom med krav om at AFs lønns og

forhandlingsutvalg i staten fikk en mye friere stilling blant annet ved at utvalget skulle få

mandat til å utforme kravene til staten, gjennomføre forhandlingene og vedta resultatet.

Dessuten ble det satt ned et utvalg, ”Organisasjonsutvalget av 1984” for å se på AFs

organisasjonsstruktur. Utvalget var stort i antall, og bredt sammensatt av AFs

medlemsforeninger. Rekrutteringsprofilen var et av temaene organisasjonsutvalget tok opp.

Her vant ikke medlemsforeningene i SAK fram med sitt ønske om en minimalistisk og

homogen organisasjon, AFs rekrutteringspolitikk forble mer eller mindre uendret.

Sverre Strand oppsummerer det slik i sitt intervju:

De tradisjonelle akademikerforeningene besatte posisjoner, men flertallet i AFs
representantskap og holdningene generelt utviklet seg likevel i en retning mot at AF
skulle bli en organisasjon for alle med utdanning utvover videregående skole. Kun
juristene var helt prinsipielle med hensyn til høyskolegruppene.

AF ville dessuten fortsette å ha direkte kontakt med medlemmene og utgi AF-nytt og annet

informasjonsmateriell til de enkelte medlemmene. Forhandlingene førte imidlertid til at

maktbalansen i AF endret seg blant annet ved at styret fikk mindre makt, ved at det ble

bygd opp fire seksjoner, for statsansatte, kommuneansatte, privat ansatte og frie yrker

(Bergh og Nilsen 2004:111-112).
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4.3 Sykepleierforbundets inntreden

I 1988 ble Sykepleierforbundet tatt opp som medlem i AF. Det var etter en lang prosess

med diskusjon internt både i Sykepleierforbundet og i AF. Fram til mars 1987 hadde

Sykepleierforbundet samarbeidet med LO i form av en samarbeidsavtale. Dette

samarbeidet hadde begynt på uformell basis rundt 1974, og blitt formalisert i 1982 som

resultat av at Kommunenes Sentralforbund tok initiativ til å få i stand samarbeid i

forbindelse med felles forhandlinger. Sykepleierforbundet utvidet dette samarbeidet, og i

1985 vedtok de å inngå en samarbeidsavtale med LOs sentralledd i to år (Melbye

1990:267-269). Dette samarbeidet brøt imidlertid sammen. Til dels fordi LO-forbundet

Norsk Kommuneforbund hadde kommet med et forslag om en trinnvis opplæring til

sykepleier og hjelpepleieryrket gjennom høyskolen. Dette brøt med Sykepleierforbundets

ønske om en enhetlig og til dels teoribasert opplæring i sykepleieryrket. I tillegg hadde LO

gitt Sykepleierforbundet klare signaler om at det ikke var aktuelt med noen fornying av

avtalen dersom sykepleierne samtidig opprettholdt frieriet til AF, da avtalen skulle opp til

fornying i 1987 (Bergh og Nilsen 2004:130).

Kari Melbye trekker i Kall og kamp - Norsk sykepleierforbunds historie slutningen

at det særlig var LO sitt utspill om å endre på sykepleierutdanningen, og å gjøre den mer

fleksibel og trinnvis som var utslagsgivende for at Sykepleierforbundet valgte AF framfor

videre samarbeid med LO. Hun skriver (1990:269):

Dermed var alternativene formulert som vag mellom forhandlingsgevinst eller
profesjonsbygging, mellom lønn eller fag. NSF var nok villig til å sette lønnskampen
høyt, men ikke på bekostning av den sykepleiefaglige utviklingen. Et stort flertall på
landsmøtet i 1987 avviste forslaget om å forlenge samarbeidsavtalen med LO. Det
kunne delegatene gjøre i visshet om at AF var på gli. De typiske profesjonsgruppene
i AF, som var tallmessig små, og som var skeptiske til Sykepleierforbundet, ble
utsatt for press.

Medlemskap for sykepleierforbundet ble debattert på AF sitt representantskapsmøte i

november 1987, men da ble saken utsatt i påvente av at Sykepleierforbundet skulle avgjøre

internt om de selv ønsket å bli medlem. Før utsettingsforslaget ble vedtatt var det

imidlertid noe debatt rundt temaet på Representantskapsmøtet. Lydbåndopptaket som

finnes på Riksarkivet fra representantskapsmøtet til AF i 1987 og debatten rundt om

sykepleierforbundet skulle bli medlem er interessant i forhold til å forstå debattkulturen og
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dynamikken internt i AF. Psykologforeningens representant sier:

Her er det jo det reneste stormløp fram til talerstolen, men ingen har vært oppe for å
argumentere mot at Sykepleierforbundet skal bli medlem, så det ser ut til at vi er
skjønt enige i denne saken.

Likevel antydes det i debattinnleggene at det hersker uenighet om opptak av

Sykepleierforbundet, ved at det nevnes at det har vært heftige diskusjoner i lunsjpausen og

i korridorene på representantskapsmøtet. Den samme representanten fra

Psykologforeningen sier for eksempel også i debatten:” ’Ja, ja det er makta som rår’, har

jeg hørt det bli sagt flere ganger i korridorene og i lunsjpausen rett før denne debatten”.

Videre framholder han at siden det er sant at det er makta som rår, så vil

Sykepleierforbundet med sine mange medlemmer bidra til å gi AF tyngde.

I desember 1987 vedtok Sykepleierforbundets ekstraordinære landsmøte å melde seg

inn i AF. Avstemmingen var relativt jevn med 183 mot 156 stemmer (Melby 1990:270). I

utgangspunktet var de tradisjonelle profesjonsforbundene i AF svært skeptiske til å ta opp

sykepleierne da Sykepleierforbundet begynte å undersøke med AF om mulighetene for

medlemskap på midten av 1980-tallet. I første omgang fikk de negativ respons og AF ville

ikke gi forhåndstilsagn om medlemskap.  Da AF etter hvert snudde i forhold til spørsmålet

om medlemskap for Sykepleierforbundet så var en av grunnene til dette trolig at de

tradisjonelle profesjonsforbundene etter hvert hadde blitt få i antall i AF. En annen grunn

var at ble disse forbundene ble satt under press for å endre standpunkt, i følge Sverre

Strands artikkel i Fra foreningen (nr 21, 1995). Hovedargumentet til de som støttet

sykepleiernes medlemskap i AF var den tallmessige styrken til forbundet. NITO var i følge

Bergh og Nilsen (2004) blant de sterkeste pådriverne for å få Sykepleierforbundet med i

AF. AFs leder, Harald Skuggedal, var også tilhenger av medlemskap. Legeforeningen var

først negative til å få Sykepleierforbundet inn i AF, men skiftet standpunkt og fikk et

flertall internt i Legeforeningen for å støtte medlemskapssøknaden. En av grunnene til at

Legeforeningen snudde var at AF hadde endret vedtektene slik at antallet stemmer

medlemsforeningene hadde sank proporsjonalt med antallet medlemmer.

Sykepleierforbundet ville da få noe mindre innflytelse enn medlemstallet skulle tilsi

opprinnelig. De øvrige profesjonsforbundene var imidlertid fortsatt mot, og et stort nok

mindretall til å kunne hindre at sykepleierne ble tatt opp i AF. Situasjonen snudde ved at

sivilingeniørene (NIF) endret holdning rett før representantskapet i AF skulle behandle

søknaden fra Sykepleierforbundet om medlemskap. Bare juristforbundet og
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siviløkonomene endte opp med å stemme mot.



53

4.4 Perioden etter Sykepleiernes innmelding fram til 1995

Siste halvdel av 1980-årene var preget av krise i norsk økonomi. I januar 1987 tok

regjeringen initiativ til få til et inntektspolitisk samarbeid med arbeidslivsorganisasjonene.

Målet var moderate lønnsoppgjør og lavere arbeidsløshet. Den manglende lønnsveksten

skulle kompenseres med sosiale goder og lavere rente. Bergh og Nilsen skriver at

spørsmålene som hadde med lønnsutvikling å gjøre bare var kjernen i samarbeidet, i tillegg

var det et ønske om at partene i skulle utvikle en felles forståelse av hva som ville fremme

konkurransedyktighet i næringslivet. AF delte regjeringens forståelse av at det var en

økonomisk krise. AFs leder hadde et utspill en måneds tid etter regjeringens invitasjon til

lønnspolitisk samarbeid. I utspillet slår AF fast at AFs krav om en lønnsutvikling som

utjevnet forskjellene mellom privat og offentlig sektor sto ved lag og at dette kravet var en

betingelse for at AF skulle delta i det lønnspolitiske samarbeidet. AF hadde fra tidligere en

politisk linje på at lønns- og rentepolitikken måtte ses i sammenheng, siden AFs

medlemmer i større grad hadde studielån og etablerte seg seinere i livet. AF hadde krevd at

renten skulle settes ned med tre prosentpoeng. I lønnsoppgjøret det året godtok AF et

nulloppgjør i statlig sektor. Den relativt positive holdningen til det inntektspolitiske

samarbeidet som eksisterte hos AFs sentralledd var ikke like stor i resten av

organisasjonen. I følge Bergh og Nilsen var Norsk undervisningsforbund veldig kritiske til

AFs håndtering av saken, og spørsmålet om utmelding kom på tale på tross av at dette ikke

hadde støtte blant de andre lærerorganisasjonene i AF. Lærerne hadde hatt gode

lønnsoppgjør fra 1981 til 1987 og dette kan ha spilt inn i forhold til deres forventninger før

lønnsoppgjøret. Den positive innstillingen til det lønnspolitiske samarbeidet i AFs

sentralledd var imidlertid kortvaring. På AFs tariffkonferanse høsten 1987 oppsummerte

AFs leder, Harald Skuggedal at erfaringene med samarbeidet var negative. AF hadde

avstått fra lønnskrav samtidig hadde renta gått opp, noe som rammet de medlemmene i AF

som hadde høye studielån. Da regjeringen fremmet forslag til lov om inntekts- og

utbytteregulering var forbitrelsen i AF stor. De opplevde det som at det inntekstpolitiske

samarbeidet hadde reelt innhold kun for LO, skriver Bergh og Nilsen. AF gikk sammen

med YS og flere andre mindre fagorganisasjoner om et protestbrev til finanskomiteen mot

den foreslåtte loven. Protestene mot lønnsloven vant imidlertid ikke fram og det ble vedtatt

lønnslover både i 1988 og 1989. Stortinget vedtok at taket for alle arbeidstakere i Norge

var det LO og NAF (som senere, i 1989, skiftet navn til NHO) ble enige om i de sentrale
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forhandlingene. Dette irriterte AF og YS som følte seg forbigått og overkjørt. I 1988 ble

loven innført uten at andre enn LO og NAF ble trukket inn, mens i 1989 ble AF og YS tatt

med på drøftingene om innholdet i loven i forkant, selv om resultatet formelt sett ble det

samme som i 1988 (Fennefoss og Høgsnes 2005). Kombinasjonen av det inntektspolitiske

samarbeidet og at hovedorganisasjonene NHO og LO ble styrket var en utfordring for AF.

Våren 1989 hadde AF et sentralt planleggingsmøte hvor AFs organisatoriske svakheter ble

diskutert i lys av de siste årenes lønnsoppgjør. Det kom fram at det var et ønske om en mer

koordinert hovedorganisasjon og et oppgjør med organisasjonsmodellen hvor

sektororganisasjonene styrte seg selv. AF ønsket å utvikle en mer helhetlig lønnspolitikk

og mer integrasjon mellom styret, sekretariatet og forhandlingsutvalgene. Det ble derfor

satt ned et utvalg som skulle jobbe med organisasjonsutvikling. Arbeidet til

organisasjonsutvalget og prosessen rundt dette endte opp med forslag til vedtektsendringer

som ble behandlet på representantskapsmøtet i 1990. Resultatet av disse

vedtektsendringene var at styret ble styrket og det ble opprettet et permanent arbeidsutvalg

og en del fullmakter ble utvidet. En del av denne prosessen var også at SAK skiftet navn til

AF-Kommune (AF-K) og de to andre seksjonene skifter navn til AF-Stat (AF-S) og AF-

Privat (AF-P). Bergh og Nilsen poengterer imidlertid at denne sentraliseringsprosessen i

AF ikke gikk på bekostning av sektorenes styrke, men ekspanderte parallelt med

utviklingen i sektorene og medlemsforeningene. På begynnelsen av 1990- tallet så

oppnådde også AF mer koordinering mellom sektorene, samtidig som det skjedde en

styrking av sentralleddet i AF og antallet ansatte i staben økte. Det var dessuten en

målsetning å markere AF som samfunnspolitisk aktør og forsøke å bygge en intern AF-

identitet.
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4.5 AF og solidaritetsalternativet

Årene 1987 til 1992 var preget av ad hoc løsninger for å bøte på problemer som hadde

oppstått i krisen i 1986-1987. Fasen kan beskrives som en re-korporativisering, og den

påfølgende fasen fra 1992 og fram til tusenårsskiftet var dominert av en høy grad av

institusjonalisering (Fennefoss og Høgsnes 2003). Det lønnspolitiske samarbeidet som

oppsto i forbindelse med den økonomiske krisen gikk over til å ta form av

Solidaritetsalternativet, og linjen med moderate lønnsoppgjør fortsatte.

Solidaritetsalternativet var et resultat av Kleppe-utvalgets innstilling (NOU 1992:26) og

hadde tre grunnprinsipper, en solidarisk lønnspolitikk, en aktiv samfunnsøkonomisk

politikk og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk.  Gjennomføringen av Solidaritetsalternativet

lyktes. Første halvdel av1990-tallet er kjennetegnet av svært moderate lønnstillegg

(Fennefoss og Høgsnes 2003). Gjennom første halvdel av 90 tallet var det stor grad av

tverrpolitisk enighet om at lønnsoppgjørene skulle holdes moderate for å styrke den

konkurranseutsatte industrien og samtidig opprettholde sysselsettingen. AF var ingen

prinsipiell motstander av moderasjonslinjen i seg selv, men profilen på

Solidaritetsalternativet ga grunn til misnøye for AF. AF videreførte linjen med å kreve

prosentvise tillegg ut fra lønnsregulativet i stedet for å angi lønnskrav i kronetillegg pr

ansatt. Alternativt krevde AF endringer i trinnene på lønnsstigene. Disse kravene innebar at

de arbeidstakerne med høy lønn dermed fikk større uttelling. Innenfor AF var oppfatningen

at typiske akademikere med høy formalkompetanse og ofte lederansvar ville bli belønnet

best ut fra denne modellen. Solidaritetsalternativet innebar imidlertid at generelle

kronetillegg stod sentralt, og AFs krav var det motsatte av det som var den gjengse

oppfatningen av hva en solidarisk lønnspolitikk innebærer. Imidlertid ble lønnsregulativet i

staten endret på en slik måte at lønnstigen kunne anvendes mer fleksibelt i 1991, og i 1992

fikk AF-K gjennomslag for at kommunene skulle få et system identisk med statens.

Likevel var hovedtendensen i Solidaritetsalternativet at AF sitt syn på lønnsdanning ikke

ble favorisert, og at utviklingen var dominert av generelle kronetillegg og innkorting av

lønnsstigene. I tillegg kom likelønn inn som et sterkt element som en integrert del av

lavtlønnsprofilen på Solidaritetsalternativet (Bergh og Nilsen 2004:169).

Sverre Strand beskriver i intervjuet jeg hadde med ham perioden fra 1986 til 1990

som en tid med lavt spenningsnivå internt i AF. Han mente at lønnslovene hadde bidratt til

å dempe interne motsetninger en del, men at spenningene ble mer merkbare i perioden
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1991-1993. I følge Strand ble AFs rolle ofte å legitimere de dårlige forhandlingsresultatene

fordi man skrev under på avtalen og dermed var bundet til den. AF hadde noen få

uravstemninger, men avtaleforslagene ble aldri forkastet. Denne negative trenden hadde

riktignok visse unntak, AF hadde gode oppgjør i 1986 og 1992. Oppgjørenes profil var

nokså upåvirket av AF og kronetilleggene ble hovedregelen i stedet for prosentvise tillegg.

LO lyktes med en lavtlønnsprofil. Resultatet ble at tradisjonelle akademikergrupper gikk

relativt tilbake i lønn, det var også noe reallønnsnedgang i følge Sverre Strand.

Det er fristende å trekke en parallell fra situasjonen for AF på begynnelsen av 1990-

tallet og tilbake til det EL, en av forløperne til AF, opplevde i perioden rett etter 2.

verdenskrig og fram til begynnelsen av 1950-tallet. Dette var også en periode hvor

økonomien var krisepreget og Arbeiderpartiet satt i regjering. I denne perioden gikk også

regjeringen i hovedsak inn for flate kronetillegg, riktignok kun innen statlig sektor, og i

1948 trådte i tillegg et nytt regulativ i kraft som skar kraftig ned på antall lønnklasser.

Wyller beskriver effekten av denne politikken slik (1970: 49):

Men samtidig ble dermed regulativets interne system forrykket og forflatet, med klar
nivelleringseffekt for de høyere lønnsklasser. Det var liten tvil om sammenhengen
her. Regulativets interne systematikk lot seg bare bevares via prosenttillegg.

 Også i denne perioden opplevde de høytlønte sjiktene som EL organiserte at de

sakket akterut i relativ lønn fordi de ikke økte sin reallønn i takt med lavere lønnsgrupper.

EL aksepterte oppgjørene selv om Wyller oppsummerer at ”for så vidt måtte EL registrere

at forbundets hovedlinje led nederlag”. ( 1970:51)

Det utviklet seg spenninger innad i AF når det gjaldt lønnspolitikken på begynnelsen

av 1990-tallet. Hans Petter Sveia skriver i et notat ”Forberedelse til AFs lønnspolitiske

konferanse høsten 1993” at:

Motsetningene går i første rekke mellom privat og offentlig sektor i holdningene til
sentral kontra lokal lønnsdannelse. I privat sektor, særlig i NITO og NIF er det en
utbredt frykt for at AF med et styre og et R-møte som er dominert av offentlig sektor
med et engasjement i privat sektor skal bidra til å påvirke kulturen i privat sektor i
retning av kulturen i offentlig sektor, les Lærerforbundet. (Bergh og Nilsen 2004:
168)

I intervjuet jeg hadde med Hans Petter Sveia våren 2001 fastholder han at det eksisterte

uenigheter mellom NITO og NIF på den ene siden og Lærerforbundet på den andre siden

og deres grunnsyn når det gjelder lønnsdannelsen.
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I intervjuet jeg gjorde i 2001 med Anders Folkestad som var leder i Lærerforbundet,

og hadde vært det siden 1993, kommer det også fram at den lønnspolitiske uenigheten

Sveia beskriver eksisterte. Han sier:

Spenninga gikk langs mange akser (...)Vi har offentlig – privat, lang utdanning og
kortere utdanning, utdanningsaksen og vi har kjønnsrelasjonen, altså de
kvinnedominerte og andre som er mer mannsdominerte, også har du politiske
spenningsakser som ikke minst handler om lønn, sentral – kollektiv kontra
individuell – lokal.

Litt senere i intervjuet sier han videre:

Det var ulike syn på hvor langt en skulle gå i å bruke kampmiddel, og ta
omkostningene ved det. Og den andre var, der så lå det også den forskjellen i
lønnspolitikk.  Og dette henger litt sammen. Det jo sånn at de som var mest
markedsorientert, individuelt og lokalt orientert hadde nå lite tro på streik.

I intervjuet jeg gjorde i det samme tidsrommet med Einar E Madsen bekrefter han også at

det utviklet seg lønnspolitiske uenigheter i AF i perioden. Han sier:

I denne perioden hvor vi fikset dette vokste det også fram en annen politikk, annen
lønnspolitikk på offentlig sektor i AF, som gikk ut på at man skulle ha det som ble
kalt rettferdig lønn, og med Lærerforbundet tungt inne så ble dette definert som at
utdanningslengden skulle bestemme veldig mye av hvordan lønnen og
lønnsutviklingen skulle være.  Dette var vi sterkt uenige i.

Motsetningene om lønnspolitikken internt i AF kommer klarere fram ved

lønnsoppgjøret i 1994. Lærerforbundet aksjonerte mot departementets tolkning av ny

arbeidsavtale og AF ble stevnet inn for arbeidsretten for ikke å ha gjort nok for å stoppe

denne ulovlige aksjonen. Derfor ble AF midlertidig holdt utenfor i forhandlingene i statlig

sektor i påvente av at dommen skulle foreligge. Samtidig gikk NIF åpent ut med at de

debatterte internt hvorvidt de skulle gå ut av AF, delvis på grunn av misnøye med

lønnsutviklingen for sivilingeniører i offentlig sektor, og delvis prosessen i forkant av

avtalen mellom LO og AF.

Spørsmålet om likelønn var dessuten et vanskelig spørsmål for AF, i og med at det

var en integrert del av Solidaritetsalternativet (Bergh og Nilsen 2004: 169). Med

Sykepleierforbundets inntreden i AF økte kvinneandelen i AF fra 17 til 40 prosent, og

innad var Sykepleierforbundet en aktiv pådriver for en mer likestillingspolitisk profil.

Sykepleierforbundet, med flere, klarte definitivt å sette likelønnsproblematikken internt i
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AF på dagsorden ved lønnsoppgjøret i 1994. Da forhandlingene i kommunal sektor ble

avsluttet nektet flere kvinnedominerte foreninger i AF å godta resultatet og gikk ut i streik

på eget initiativ. Begrunnelsen for streiken var at likelønnsperspektivet ikke var godt nok

ivaretatt i hovedoppgjøret, og i stedet hadde blitt lagt til de påfølgende lokale

forhandlingene. Steiken ble avgjort ved tvungen lønnsnemnd, og var dessuten et brudd

med samarbeidsavtalen AF-K hadde utarbeidet i forkant av opptaket av sykepleierne.

Denne avtalen krevde full konsensus i seksjonsorganet for å forkaste et

forhandlingsresultat (Bergh og Nilsen 2004:170). Bergh og Nilsen beskriver

lønnsoppgjøret i 1994 som en fiasko for AF både fordi det var et dårlig oppgjør for høyt

utdannete og fordi AF ved flere anledninger framsto som splittet utad og ledelsen ga

inntrykk av å være maktesløs. Resultatet var at AF satset på å konsolidere

hovedorganisasjonen gjennom en kampanje de kalt Lønnspolitisk offensiv.
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5 AF i perioden fra 1994 til 1997 - Opptakten til splittelsen

5.1 Prosjektet Lønnspolitisk Offensiv

Kimen til Lønnspolitisk Offensiv (LPO) var den tidligere nevnte lønnspolitiske

konferansen AF arrangerte høsten 1993. Samme år ble lærerforeningene i AF samlet i

Lærerforbundet. På den lønnspolitiske konferansen tok daværende leder i AF-K, Sverre

Strand fra Legeforeningen, til orde for at AF trengte et  prosjekt for å komme fram til

varige prinsipper for lønnsdanning. Etter det dårlig lønnsoppgjøret for AF våren 1994 ble

behovet for et lønnspolitisk prosjekt behandlet i styret i juni. Den første gjennomarbeidede

presentasjonen av Lønnspolitisk prosjekt var klart i september 1994. Målet med prosjektet

var at man skulle komme til enighet om et felles grunnlag for hvordan lønn skal fastsettes

(Bergh og Nilsen 2004: 174). Denne diskusjonen var det nødvendig å ta for AF, tatt i

betraktning de lønnspolitiske uenighetene som hadde begynt å komme tydelig fram både

internt i organisasjonen og i offentligheten. Som nevnt tidligere ble AFs rolle ofte å

legitimere de dårlige forhandlingsresultatene (Strand 2001). Anders Folkestad i

Lærerforbundet beskriver mye av den samme følelsen av resignasjon i intervjuet jeg hadde

med han. Han sier blant annet at:

Opplevelsen av den relative tapet over tid ble forsterket gjennom 90-tallet og
solidaritetsalternativet og at AF (…) ikke var mektige nok til å få gjennomslag.  Så
opplevelsen av nederlag, det å ikke få det til, det og ikke lykkes, det å måtte melde
om dårlige resultater til tross for det ene og det andre.

Det var altså behov for en mer offensiv strategi fra AFs side i lønnsoppgjørene. Høsten

1994 spilte særlig Lærerforbundet og Sykepleierforbundet sentrale roller i prosessen med

utarbeidelse av prosjektet. Legeforeningen ble etter hvert også en tung aktør i arbeidet med

den lønnspolitiske offensiven. Planen var å lansere lønnspolitisk offensiv (LPO) for alvor i

forbindelse med hovedoppgjøret våren 1996, og la mellomoppgjøret i 1995 være en

opptakt. I forbindelse med lønnsoppgjøret i 1995 kjørte AF en politisk reklamekampanje

med å vise reklamefilm på TV2 og avholdt pressekonferanse i forbindelse med

lanseringen. I lønnsoppgjøret gikk 3000 medlemmer i AF-Stat ut i streik. Streiken framsto

som en AF-streik og til forskjell fra året før framsto AF som helhetlig utad. Lønnspolitisk

Offensiv viste seg å være effektiv som strategi i lønnsoppgjøret, selv om den endte med
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tvungen lønnsnemnd i 1995.

Erfaringene med LPO i ettertid var imidlertid nokså ulikt vurdert av de forskjellige

forbundene i AF, dette kommer fram i intervjuene jeg gjennomførte i 2001.

Sverre Strand fra Legeforeningen var den opprinnelige initiativtakeren til

Lønnspolitisk Offensiv. Han mente at det at man kom til enighet om LPO var en

forutsetning for å møte motparten i forhandlingene med tyngde. Han fortalte dessuten at

selv om man kom til enighet om LPO så fortsatte spenningene i AF å utvikle seg, blant

annet mellom offentlig og privat sektor når det gjaldt forholdet mellom sentral og lokal

lønnsdannelse. Det var dessuten ulikheter i synet på hvor stort innslag av individuell

lønnsfastsetting som var ønskelig. Han sier videre at horisonten for kommunesektorens

lønnspolitiske offensiv i 1995 var hovedoppgjøret i 1996 og at AF gikk bevisst til konflikt i

1995, men streiken ble "oversvømt " av flomkatastrofen det året. Dermed fikk AF streiken

relativt sett lite oppmerksomhet. Konflikten endte med tvungen lønnsnemnd.

Lønnsnemndas kjennelse, som ble klar på høstparten, argumenterte på en sånn måte at det

vakte raseri i Legeforeningen, særlig reagerte YLF og endel kvinnelige leger.

Engasjementet var høyt og det ble satt i gang ulovlige streiker og demonstrasjoner som

Legeforeningen etter hvert måtte gå inn og stoppe.

Det kan altså se ut til at LPO utløste en intern dynamikk i Legeforeningen, som et år

senere skulle vise seg å resultere i at Legeforeningen meldte seg ut av AF. Dette skal jeg

komme tilbake til i neste underkapittel.

Ingjerd Hovdenakk i Sykepleierforbundet ga utrykk for en udelt positiv vurdering av

LPO. Her er et utdrag fra intervjuet jeg gjorde i 2001 med henne:

Kan du si beskrive hvorvidt LPO var det et vellykka prosjekt eller virka det
samlende?
Det var jo det. Hele AF, og det er jo det som der det viktigste at alle foreningene
gikk jo helhjerta inn for det.  Det var jo vedtak på representantskapsmøter det var
vedtak i styret, det var vedtak i alle disse formelle fora på at alle skulle gå inn for det
med liv og sjel og var med på det.

Anders Folkestad ga også en overveiende positiv beskrivelse av vellyktheten av LPO

Vi som organisasjon da hadde en brukbar prosess på den, og vi endte også opp med
strategiske valg og beslutninger, selv om det i etterkant kan det nok vurderes slik at
det en trodde det var enighet om, var det kanskje ikke så stor enighet om likevel.

Motsatsen til denne velviljen Hovdenakk utrykker overfor prosjektet med Lønnspolitisk

Offensiv finner man hos NIF og Juristforbundet. Tove Storrødvann i Juristforbundet sier:
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Den lønnspolitiske offensiven (LPO) var på en måte en lønnspolitisk konflikt
mellom sentrale og desentrale fordelingen av lønnsmidlene, men det som var enda
viktigere juristforbundet var at da opprettet AF fylkesledd, og Juristforbundet har
ikke fylkesledd. Og det betydde at vi fikk en politisk arena som vi ikke hadde
muligheten til å delta på, og med det enda mindre innflytelse.

Einar E Madsen går enda litt lenger i å kritisere LPO i intervjuet jeg gjorde med ham våren

2001:

Det var den lønnspolitiske offensiven, og den ble da vedtatt mot vår vilje.  Den
gjorde i hvert fall det klart for meg at, at vi kunne ikke være med i en organisasjon
som motarbeidet vår lønnspolitikk.. Jeg tok opp det flere ganger (…)jeg ba om at nå
må vi endre innholdet i lønnspolitisk offensiv og legge mer vekt på disse tingene
som vi prioriterte da med utdanning kunne vi ha med, kunnskap, kompetanse,
innsats og ansvar i stillingen og ikke minst resultater, at vi gjør en jobb, men det ble
avvist da av AF.

Den lønnspolitiske offensiven slo altså ulikt ned i de forskjellige forbundene, og ble

mottatt på svært forskjellige måter. Det er imidlertid ikke overraskende at ledende folk i

Lærerforbundet og Sykepleierforbundet på den ene siden, med NIF og Juristforbundet på

den andre siden opplevde den lønnspolitiske offensiven så forskjellig. Disse forbundene

kan beskrives som hvert sitt ytterpunkt i synet på sentral versus lokal lønnsdanning, selv

om Sykepleierforbundet hadde et pragmatisk syn på lokal lønnsdanning og i perioder

hadde stilt seg positive når AF har gått inn for lokal lønnsdanning. Ingjerd Hovdenakk

forteller meg i intervjuet jeg hadde med henne at:

Det er jo fortsatt noen i Legeforeningen, NIF og Akademikerne som tror at
sykepleierforbundet er mot lokale lønnsforhandlinger, men det er feil. Det viser
landsmøtevedtak og i all historie, bare gå inn å se på hva vi har prioritert fra 1990 og
fram til i dag. Så ser man at vi er for å bruke alle virkemiddel for å nå for å få høyere
lønn, både lokalt og sentralt, men vi mener nok sterkere enn legeforeninga og NIF at
vi skal forhandle sentralt og ikke slippe alt ut lokalt

Dette er et klart uttrykk for pragmatisme i forhold til lønnsdannelse. Et konkret eksempel

på Sykepleierforbundets pragmatisme kommer fram i et skriv til AF fra januar 1994 hvor

de skriver at likelønn for AFs grupper oppnås bare ved å prioritere sentrale justeringer og

lokale forhandlinger (Bergh og Nilsen 2004:170). Samtidig som de i praksis ofte valgte en

annen linje og prioriterte sentrale framfor lokale oppgjør. Sykepleierforbundet og

Lærerforbundet versus NIF og Juristforbundet utgjorde også hvert sitt ytterpunkt på

konfliktaksen offentlig sektor versus privat sektor. Sykepleierforbundet hadde dessuten
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sterke uenigheter med NIF og Juristforbundet når det gjaldt likelønnsprinsippet som

Sykepleierforbundet var en forkjemper for.

Hva var så bakgrunnen for at det var så ulike vurderinger av Lønnspolitisk

Offensiv? I diskusjonene som AF hadde i forbindelse med å komme fram til kriterier for

hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for lønnsdannelsen kom det fram mange ulike

synspunkter. Første forsøk på å utmeisle disse kriteriene ble gjort i et arbeidsnotat fra

september 1994 som hadde tittelen ”Lønnspolitisk prosjekt- tariffpolitiske mål og

strategivalg”. Her ble tre kriterier foreslått: kompetanse, ansvar og arbeidsbelastning.

Notatet tok imidlertid i liten grad for seg to av lønnsprinsippene som etter hvert hadde blitt

svært viktige for enkelte forbund i AF, nemlig lokal lønnsdannelse som forbund i privat

sektor og da særlig NIF så på som sentralt, og likelønn som flere av de kvinnedominerte

forbundene, spesielt Sykepleierforbundet så på som et viktig prinsipp. Det kom derfor

kommentarer fra disse forbundene til dette arbeidsnotatet. Sykepleierforbundet etterlyste

likelønnsprinsippet, og NIF skrev at de ville ha mer vekt på markedselementet som

utgangspunkt for fastsetting av lønnsnivået i offentlig sektor. Likevel var forbundene

positive til å få til et lønnspolitisk prosjekt og samle seg om objektive og målbare kriterier

som grunnlag for lønnsdannelsen. (Bergh og Nilsen 2004:178-179)

Av de kriteriene som faktisk var foreslått var det full enighet om at kompetanse

skulle være et kriterium (Bergh og Nilsen 2004). Det hersket imidlertid forskjellige

oppfatninger av hva slags kompetanse som skulle vektlegges, formalkompetanse i form av

utdanning eller realkompenase i form av ansiennitet.  Sekretariatet i AF konkluderte med at

kriteriet måtte bli formalkompetanse. Deretter måtte man konkludere på hvordan

formalkompetanse skulle fastsettes. Bergh og Nilsen skriver at Jordmødrene utgjorde ett

ytterpunkt, og mente at det ganske enkelt kunne defineres etter antall år utover obligatorisk

skolegang. Forskerforbundet derimot mente at utdanningens nivå var det som skulle telle,

og ikke antall år i utdanningssystemet. De regnet profesjonsutdanning/cand.mag og

embetseksamen/hovedfag som nivåer. AF sitt sekretariat valgte å legge mest vekt på

sistnevnte, og oppsummerte nivåene som ”høyskolenivå”, ”fireårig

høyskolenivå/universitet mellomnivå” og ”hovedfagsnivå”.

Lærerforbundet var blant de i AF som ønsket å definere rettferdig lønn ut fra den

kvantitative målestokken formell utdanningslengde, som for øvrig er i tråd med det

lønnsystemet lærere flest hadde. De argumenterte blant annet med at dette kriteriet var lett

å operasjonalisere. Bergh og Nilsen påpeker imidlertid at det var noe problematisk at LO i
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det samme tidsrommet hadde fått gjennomslag for formalkompetanse som et lønnsprinsipp

for fagutdanning etter obligatorisk skolegang. Fordelen med dette var at AF sitt prinsipp

om formalutdanning kunne spinne videre på dette og ses på som en forlengelse av LO sitt

prinsipp. AF ville dermed nokså sikkert kunne vinne gjennomslag for dette prinsippet.

Ulempen var derimot at dette prinsippet var problematisk i forhold til AFs linje om en

progressiv lønnsutvikling, altså progressiv i betydningen prosentvise tillegg framfor

kronetillegg slik at de som tjener mest beholder sitt relative forsprang i forhold til

lavlønnsgruppene og lønnskalaen ikke blir sammenklemt. Sekretariatet i AF ba derfor AF-

S om å revurdere hvorvidt en rendyrking av prinsippet om at de krav stillingen setter til

utdanning skal være avgjørende. (Bergh og Nilsen 2004:174-185)

At dette var et måleparameter med sprengstoff kommer fram i intervjuet jeg gjorde

med Ingegjerd Hovdenakk i 2001. Hun forteller at det var mye arbeid og mye interne

diskusjoner i AF for å komme fram til kriterier for hva som er en rettferdig lønn i

forbindelse med LPO. Når det gjelder utdanningslengde forteller hun at:

Når vi hadde sammenligninger i forbindelse med LPO i forhold til hvor mye de med
7 år og 6 år og 5 år og 4 års utdanning skulle tjene i forhold til de med utdanning fra
videregående skole så jo legene i Legeforeninga at det var et stort gap og at og dette
var jo rein statistikk, de lå uforholdsmessig høyt på lønnskurven i forhold til andre
grupper.  Da særlig i forhold til oss i kvinnedominerte, høyskoleutdanna
yrkesgrupper.

Ikke overraskende kommer det fram et annet syn på arbeidet med kriteriene i LPO i

intervjuet mitt med Einar Madsen. Han sier at det i denne perioden hvor vokste det fram en

annen lønnspolitikk på offentlig sektor i AF, som gikk ut på det man kalte rettferdig lønn:

Siden Lærerforbundet var tungt inne så ble dette definert som at utdanningslengden
skulle bestemme veldig mye av hvordan lønnen og lønnsutviklingen skulle være.
Dette var vi sterkt uenige i.

At dette var en generell holdning i NIF viser også intervjuet med Trygve Dahl i NIF:

AF erkjente og forsto at lønnsutviklingen begynte å bli sammenklemt.  Også
forsøkte man LPO lønnspolitisk offensiv. Da lette man etter karakteristikker som
skulle være medbestemmende for lønnsdannelsen, hvor studietiden skulle være et
parameter, og det ble på en måte like galt.  Det viktigste tankegodset i fra NIF sin
side var å ha en lønnspolitikk hvor etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft skulle
være bestemmende for prisen på arbeidskraften.  Og i større grad få gjennomslag for
det, spesielt i offentlig sektor.
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Det var altså ikke helt enkelt å komme fram til felles kriterier for lønnsdannelse internt i

AF. Det var satt ned fire arbeidsgrupper for å utvikle prosjektet med LPO. De fire

gruppene var Forprosjektgruppa, Juridisk Arbeidsutvalg, Statistikkgruppa samt en gruppe

som skulle se kravene til AF fra et arbeidsgiversynspunkt. Forprosjektgruppa tok

utgangspunkt i de tre andre gruppenes rapporter og utarbeidet et notat hvor de

argumenterte for opprettelse av egne fylkesfora i AF, samt representasjon på

fylkeskommunalt nivå. ”Arbeidsgivergruppa” hadde i sin rapport tatt til orde for økt lokal

samordning og samarbeid mellom AF-foreninger på virksomhetsnivå (Bergh og Nilsen

2004: 183-187). Opprettelsen av fylkesfora i forbindelse med LPO ble ikke godt mottatt i

alle forbundene, som jeg tidligere har nevnt i forbindelse med intervjuet med Tove

Storøvann, dette kommer også fram hos Bergh og Nilsen.

Høsten 1995 begynte AFs lønnspolitiske plattform å bli klar. De to kriteriene

kompetanse og ansvar ble stående, men med sterk vekt på utdanningsnivå. Det ble

utarbeidet en matrise med utdanning, kompetanse og ansvar som kriterier for

lønnsdannelse. Denne formelen ble imidlertid ikke oppfattet som nøytral i alle leire, men

som et skjult forsøk på å overføre kulturen fra offentlig sektor til den private fordi den

ultimate formen for desentral lønnsdanning og individuelle forhandlinger falt utenfor.

Einar Madsen kommer inn på dette i sitatet jeg gjenga litt tidligere i dette avsnittet, fra

intervjuet jeg gjorde med ham i 2001.  Legeforeningen prøvde å bygge bro ved å kalle

formelen en mal for minstelønnsdanning, men NIF kjøpte ikke denne argumentasjonen og

det ble et oppgjør mellom Einar Madsen og Magne Songvoll (Bergh og Nilsen 2004: 187-

189).

Magne Songvoll, som på det daværende tidspunkt var leder for AF, ga i sitt intervju

en moderat evaluering av resultatene fra Lønnspolitisk Offensiv. På spørsmål om han vil

beskrive den som vellykket svarte han:

Ja, i perioder så var det vellykket (…)Hos de aller fleste og da snakker jeg om
ledelsen i organisasjonene så var det en veldig positiv holdning til at vi hadde fått til
dette håndgrepet her fordi det ble flere samlinger mellom organisasjonene på
lønnspørsmål og disse tingene.  Vi fikk diskutert holdninger til lønnsdannelse og
sånn i en helt annen setting enn det vi hadde gjort før.  Da hadde man i grunn ikke
diskutert i det hele tatt, bare kommet fram med det i disse utvalgene når du skulle
planlegge en ny runde med forhandlinger.  Og da viste det jo at da sprikte det jo
kolossalt.  (…) Jeg mener jo at det var ikke LPO som splittet AF, snarere tvert i mot,
kan si kanskje det hadde blitt splitta tidligere hvis ikke vi hadde hatt LPO.
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Einar Madsen på sin side sier i sitt intervju at da initiativet hans om å endre

innholdet i lønnspolitisk offensiv og legge mer vekt på tingene NIF prioriterte ble avvist av

AF ”da startet det en spire som gikk ut på at vi måtte prøve å få en hovedorganisasjon som

mer jobbet etter våre interesser.”
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5.2 Legeforeningen melder seg ut av AF

I 1994 hadde Legeforeningens landstyre vedtatt at det skulle utredes alternativer til fortsatt

AF medlemskap. Konklusjonen på denne utredningen ble at videre medlemskap i AF ble

anbefalt og sentralstyret i Legeforeningen falt ned på å anbefale at Legeforeningen forble i

AF. Høsten 1995 blusser imidlertid denne debatten opp igjen internt i AF, blant annet i

Legerforeningens tidsskriftet Fra Foreningen. I sitt intervju la Sverre Strand vekt på at

Lønnsnemndas kjennelse, som kom etter at oppgjøret hadde gått til tvungen lønnsnemnd,

hadde vakt raseri i Legeforeningen. Det var særlig Yngre Legers Forening og endel

kvinnelige leger som reagerte, fortalte Strand.

Bergh og Nilsen beskriver også Legeforeningens interne AF-debatt som et

generasjonsoppgjør. Begynnerlønnen til legene hadde tradisjonelt vært relativt lav, det var

overtidsjobbing og tillegg for å jobbe ubekvem arbeidstid som gjorde at nye leger likevel

kunne tjene relativt bra. Dette fungerte under forutsetning av at de nye legene var menn

uten omsorgsforpliktelser. Etter hvert hadde stadig flere kvinner startet i legeyrket, samt at

kjønnsrollene har forandret seg slik at det er en sterkere forventning til at menn tar en

større del av omsorgsansvaret når de er småbarnsforeldre enn tidligere. Dermed vokste det

fram et stadig sterkere krav i Legeforeningen om økt begynnerlønn for leger, fremmet av

Yngre Legers Forening. Det var denne gruppen i Legeforeningen som nå stilte seg kritiske

til om Legeforeningen var tjent med AF-medlemskapet, mens Legeforeningens leder Hans

Petter Aarseth, seniorrådgiver Sverre Strand m.fl.støttet fortsatt medlemskap i AF.

Legeforeningens ledelse så imidlertid alvoret i situasjonen og skrev et brev til AFs ledelse i

januar 1996 hvor det framgikk at LPO var det eneste som nå legitimerte Legeforeningens

medlemskap i AF (Bergh og Nilsen 2004:191-193). De krevde også at AF ga

Legeforeningens krav prioritet i forbindelse med lønnsoppgjøret 1996.

Når lønnsoppgjøret var i gang kommer det ut i media at Legeforeningen vurderer

utmeldelse av AF. Bergensavisen (BA) skrev 4.mai 1996 om at Legeforeningen vurderer

utmeldelse av AF, ”bare støtte fra andre akademikergrupper til legenes lønnskrav kan

hindre utmelding” står det. Legeforeningens leder, Hans Petter Aarseth forteller til BA at

de ikke tror på noen lettvint seier i AF, men er forbredt på tautrekking i forhold til hvilke

grupper som skal prioriteres. At utmelding er sannsynlig hvis Legeforeningen ikke skulle

få gjennomslag for sine krav i AF kommer også fram i artikkelen, ”hvis de andre i AF ikke

vil fremme våre justeringskrav må vi trekke våre konklusjoner” sa Aarseth i intervjuet.
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Legeforeningens krav var en lønnøkning på mellom 20 000- 45 000 kr.

I forbindelse med lønnsoppgjøret våren 1996 har legene en aksjon med overtidsnekt,

i tillegg til offensive lønnskrav. Kommunenes sentralforbund stevnet Legeforeningen inn

for arbeidsretten. Hans Petter Aarseth uttaler i Demokraten 3. mai at foreningen har gjort

sitt for å avblåse aksjonene, men samtidig slår han fast at legene ved hvert sykehus har full

rett til å si opp avtalen der de forplikter seg til å jobbe inntil 11 timer overtid i uka. I

samme artikkel står det også at Legeforeningen heller ikke har bestemt seg for om de skal

godta resultatet av lønnsoppgjøret i offentlig sektor, og at Legeforeningens representanter

stemte blankt da rådet i AF skulle ta stilling til KS sitt tilbud. Forhandlingsleder i AF-K,

Per Kristian Sundnes opplyser til avisen at de i utgangspunktet hadde fått varsel om at

Legeforeningen kom til å stemme blankt. Han tror at den endrete holdningen hos legene

skyldes at de ser optimistisk på å få gjennomslag for sine krav i justeringsforhandlingene.

Da resultatet av justeringsforhandlingene forelå ca. en måned senere fikk legene et

lønnsløft på 15- 20 000 kr.

En måned senere kommer det også ut i media at det har brutt ut strid mellom

Legeforeningen og Sykepleierforbundet når det gjelder hva slags kompetanse som skal

ligge til grunn for lederstillinger ved sykehusene. Hittil er dette jobber som har vært

forbeholdt legene, og det ville Sykepleierne utfordre. Hamar Arbeiderblad skriver 6. juni

1996 at LO-forbundet Norsk Kommuneforbund og Legeforeningen er enige om at det bør

være leger som har lederjobber ved sykehusene. I en hemmelig avtale mellom

organisasjonene står det at det må etableres klare ansvars- og myndighetslinjer basert på

enhetlig ledelse” står det i artikkelen. Leder i NKF, Jan Davidsen, uttaler at sykepleierne

har stått alene i synet på at andre enn leger kan ha ansvaret. I tillegg til spørsmålet om

ledelse ved sykehusene tar avtalen opp finansiering av helsetjenester, samt utdanning,

kvalitetsikring, helsepersonellforskning, og forhandlings- og avtalespørsmål.

Telemarksavisa har også et større oppslag om saken den 8. juni1996, de skriver at:

De to organisasjonene er innstilt på å gå mye lenger i sitt samarbeid enn AF og LO,
som inngikk en samarbeidsavtale i 1993. Den gang var Den Norske Lægeforening
lite fornøyd med akademikernes nye partner.

Sykepleierforbundets leder, Laila Dåvøy, uttaler til Østlandsposten samme dag at hun er

overrasket over avtalen mellom NKF og Legeforeningen. Hun hevder at NKF sine

representanter på lokalt hold har gått inn for ulike løsninger, men vil ikke kommentere hva

Sykepleierforbundet synes om å ”bli angrepet av en annen AF-forening”.
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I Nordlands framtid 12.juni 1996 får Sykepleierforbundet en viss støtte fra, Oddrun

Remvik som er leder i LO-forbundet Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,

sosionomer og vernepleiere (FO). Hun avviser behovet for at NKF velger Legeforeningens

side med en slik avtale som er inngått mellom NKF og Legeforeningen, og reagerer

dessuten på at partene skal samarbeide om forhandlings- og avtalespørsmål. Hun ”peker på

at LO-siden hittil har stått sammen om de begrensede midlene som er til lokale

forhandlinger”. Hun får delvis støtte fra Mari Sanden, leder i Oslo NKF som også sitter i

forbundsstyret. Hun sier at ” det er riktig med ulike allianser om organiseringen av

offentlig helsevesen, men vi må være litt nøyere med hva som inkluderes i slike avtaler”.

Hun uttaler også at:

Legene tenker på seg selv som profesjon, og ikke som arbeidstakerrepresentanter.
(...) Hun håper avtalen ikke ødelegger for samarbeidet med resten av AF, og særlig
sykepleierne, som kommuneforbundets Oslo-avdeling har månedlige kontaktmøter
med.

Lønnsoppgjøret 1996 var et godt oppgjør for legene. Likevel vedtok et stort flertall

på Legeforeningens landsstyre den 28. juni 1996 å melde seg ut av AF med virkning fra

1.januar 1997 Det var 92 stemte for utmelding, og 21 som stemte mot. Hans Petter

Aarseth, som selv stemte mot utmeldingsvedtaket, sier til NTB at han ”tolker

utmeldingsvedtaket dit hen at landstyret mener vi kan oppnå enda mer ved å stå utenfor

enn innenfor AF”. Han sier også at lønnsoppgjøret for legene dette året var enestående bra,

og at han er fornøyd med måten AFs ledelse har håndtert forhandlingene på. Grunnen til

utmeldingen mener han er at det ligger store motsetninger mellom de høyskoleutdannete

og de universitetutdannete i AF. Han uttaler:

Først og fremst bunner denne striden i prioriteringer i lønnskrav. De
høyskoleutdannete har i lengre tid prioritert likelønnsproblematikken. Sykepleierne
har vært særdeles dyktige de siste årene, og fått gode resultater. Det har blant annet
gått på bekostning av legene.

Han forteller dessuten at både Juristforbundet og NIF har vurdert utmelding tidligere, og

mener at det ville være en styrke for disse å være med i en hovedorganisasjon som er ”mer

ensrettet enn AF er i dag”.
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5.3 Utbruddet fra AF og opprettelsen av Akademikerne

Legeforeningens utmelding satte ikke store spor i AFs arkiver, på side 25 står det:

Den norske lægeforening (Dnlf) vedtok 28. juni 1996 å melde seg ut av AF med
virkning fra 1.januar 1997.

Utmeldingen ble altså så vidt nevnt i AFs beretning for 1996. Det står ikke stort mer i

beretningen for 1997, på side 29 står det:

Den norske lægeforenings (Dnlf) medlemskap i AF opphørte med virkning fra
1.januar 1997 og Kringkastingsforeningen, som er en underorganisasjon i
Fellesorganisasjonen FFK, ble nedlagt fra 1.januar 1997.

Utbruddet av de fire medlemsforeningene som opprettet Akademikerne skapte

imidlertid mer furore, og satte flere spor i AFs arkiver. Utmeldingen av NIF,

Juristforbundet, Tannlegeforeningen og Siviløkonomene har ikke fått plass i den ordinære

beretningen, men har fått sin egen tilleggsberetning som ble behandlet på ekstraordinært

representantskapsmøte 11.-13. november 1997 og er utarbeidet av Ole Andreas Lilloe

Olsen og Ada Schreiner. Jeg skal komme tilbake til denne tilleggsberetningen litt senere i

dette kapitlet, først vil jeg skrive litt om hendelsesforløpet i forkant av opprettelsen.

 Dagens Næringsliv hadde en artikkel på trykk 25. oktober 1997 som beskriver noe

av hvordan forberedelsene til opprettelsen av Akademikerne forløp. Artikkelen antyder at

de første samtalene mellom sentrale personer i NIF og Legeforeningen om opprettelsen av

en ny hovedorganisasjon begynte relativt kort tid etter at Legeforeningen meldte seg ut i

juni 1996 og at planleggingen ble gjort av et lite knippe sentrale personer fra

Juristforbundet, NIF og Legeforeningen. Ifølge Bergh og Nilsen (2004: 203-207) begynte

Einar E Madsen i NIF høsten 1996 diskusjoner med Tove Storrødvann som satt i AF sitt

styre fra Juristforbundet om opprettelsen av en ny hovedorganisasjon, men hun var noe

tvilende til at det ville gå an å gjennomføre. I det tidligere nevnte sitatet fra intervjuet jeg

hadde med Madsen i 2001 kom det fram at tanken om en ny hovedorganisasjon begynte å

spire hos ham da han led nederlag om innhold og innretting på Lønnspolitisk Offensiv i

1995. Det var ikke før i januar 1997 at Legeforeningen gjorde de første framstøtene for å få

til en stiftelse av en ny hovedorganisasjon for akademikere ved å danne et utvalg bestående

av Legeforeningens president, viserpresident og seniorrådgiver Sverre Strand. Det
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avgjørende initiativet kom imidlertid fra Einar E Madsen i NIF, skriver Bergh og Nilsen.

Madsen fortalte i intervjuet jeg gjorde med ham i 2001 at ideen startet da NIF hadde

et seminar i juni 95 hvor de hadde noe han kalte en T diskusjon, noe han beskrev som:

en svær diskusjon hvor vi skulle utrede om vi skulle samarbeide i den øvrige biten
av T-en altså som gikk på utdanningslengde, bredt, ha med jurister og siviløkonomer
og leger og dets like, eller om vi skulle bevege oss lenger ned i T en og søke
samarbeid med NITO.

NIF diskuterte altså om de skulle satse på å samarbeide ut fra utdanningslengde, og

gå bredt ut, eller søke samarbeid med grupper med lavere utdanning innen sitt fagfelt som

for eksempel NITO. De konkluderte med at de ønsket å ha utdanninger med et hovedfag

eller vitenskaplig høyskolenivå som kriterium for samarbeid når det gjelder  tariffspørsmål.

Med dette var prosessen i gang. Trygve Dahl som på det tidspunktet var generalsekretær i

NIF sa i sitt intervju at fra 1995 det gikk det ett år før det kom i gang med sonderinger for å

finne ut hvorvidt det var noen andre AF-foreninger som kunne tenke seg en alternativ

hovedorganisasjon. I mellomtiden gikk legene ut av AF, og NIF tok kontakt med dem i

løpet av høsten 96. Responsen fra legene lot vente på seg helt til årsskiftet 1996/1997, men

så var prosessen i gang.  Madsen forteller videre at det deretter var et møte mellom

Legeforeningen og NIF hvor Legeforeningen viste vilje til å danne en ny

hovedorganisasjon. Madsen så situasjonen slik:

NIF kunne jo stort sett lage hva vi ville, så visste vi jo at Legeforeningen ville slutte
seg til. Etter det ble det mye viktigere for oss å få med oss et samarbeid med
Juristforbundet og siviløkonomene.

Dette er for så vidt i tråd med intervjuet jeg hadde med Tove Storrødvann i 2001, hun sier i

intervjuet sitt:

Da Legeforeningen meldte seg ut i 1996 betydde det i første runde egentlig ikke noe
særlig for de øvrige akademikerforeningene. (…) så hørte vi jo at det begynte å skje
noe mellom NIF og Legeforeningen våren 1997, og begynte å vurdere hva vil skje,
hva greier vi å få gjennomført noen ved å stå i AF hvis da også flere går ut.

Da jeg spurte henne om bakgrunnen for misnøyen med AF og ønsket om en ny

hovedorganisasjon nevner hun flere hendelser i kronologisk rekkefølge: Avtalen mellom

AF og LO i 1993, innmeldingen i Euro LO, Lønnspolitisk offensiv og opprettelsen av
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fylkesfora, og sist, men ikke minst forslaget fra Norsk Sykepleierforbund om endring av

vedtektene.

En av de utløsende hendelsene som ga fart til planene om en ny hovedorganisasjon

var et forslag fra Sykepleierforbundet om en vedtektsendring som ville gi sykepleierne

betydelig større makt på kommunal sektor i AF. Forslaget fra Sykepleierforbundet er datert

10. juni 1997 og lyder:

§9 Seksjon for kommuneansatte -AF-K: fjerde ledd tas bort § 5 Representantskapet
pkt i: siste setning ” se dog §9” tas bort.

 I praksis betydde dette forslaget å fjerne reglene som ble innført i forkant av

Sykepleierforbundets inntreden i 1988 for å begrense store foreningers innflytelse på

kommunal sektor, ved å fjerne denne regelen ville Sykepleierforbundet bli det mektigste

forbundet i AF på kommunal sektor.

Det var i følge mine intervjuer først mot slutten av juni at sonderingene i forhold til

den nye hovedorganisasjonen for alvor tiltok, og selve planleggingen ble gjort i løpet av

høsten. Forslaget fra Sykepleierforbundet til vedtektsendring var en viktig beveggrunn.

Lanseringen av den nye hovedorganisasjonen gikk imidlertid ikke helt som initiativtakerne

hadde planlagt. Artikkelen i Dagens Næringsliv gir er oversiktlig bilde av selve

hendelsesforløpet de få dagene i forkant av stiftelseskongressen til Akademikerne. Den

siste innspurten med møtevirksomhet før lanseringen den nye hovedorganisasjonen var lagt

til København, hvor de involverte møttes for å legge en siste hånd på verket. Det å dra til

utlandet for å være mer anonyme og uforstyrret viste seg å ikke gå etter planen, på Kastrup

flyplass var nemlig også AFs leder Magne Songvoll på vei til Brussel. Han fortalte til

Dagens Næringsliv:

Først så jeg Madsen i fullt firsprang gjennom korridorene. (…) etterpå traff jeg
Gunilla Obert. Da jeg senere kom til Brussel slo det meg at det kanskje kunne være
mer enn tilfeldige begivenheter som brakte dem til Kastrup samtidig.

Songvoll fikk beskjeden om at det var en ny hovedorganisasjon på trappene mens han var i

Brussel, i følge Bergh og Nilsen kommer beskjeden fra Yngve Hågensen. Dagens

Næringsliv går ut fra at nyheten har spredd seg ved at Anders Folkestad treffer Bartnes fra

KS på et møte på Stortinget fredag 17. oktober1997. Bartnes spurte da hvilken side

Lærerforbundet vil havne på, og gir nok informasjon til at Folkestad begynner å ane hva
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som er i gjære. Akademikerne måtte dermed fremskynde stiftelsesmøtet til mandag

20.oktober1997. Grunnlaget for den nye organisasjonen var imidlertid klart, Einar E

Madsen ble valgt til leder og Sverre Strand ble generalsekretær. NIF og Legeforeningen

sikret økonomien i den nye hovedorganisasjonen.

Den nye hovedorganisasjonen ble ikke godt tatt i mot i AF. Mange reagerte kraftig

på at den ble dannet, og holdt hemmelig nesten helt fram til stiftelsen var et faktum.

Tilleggsberetningen om splittelsen i AF til representantskapsmøtet AF hadde i november

1997 viser at det fortsatt hersket mange uklarhet rundt hendelsesforløpet i forkant av

opprettelsen Den er utarbeidet av desisorene i AF, som er valgt av AF for å tilse at AFs

vedtekter og vedtak følges og er i tråd med lovverket. Desisorene konkluderer med at:

Opplysningene om hvor lenge representantene har kjent til et eventuelt brudd og
oppslag i pressen er så sprikende at desisorene ikke har funnet det riktig å trekke
noen endelig konklusjon.

De skriver også at de ikke oppfatter at å trekke noen endelig konklusjon i forhold til

hendelsesforløpet var deres mandat. Truls Jahnsen har lagt igjen et personlig notat med

nedtegnelser av hva som ble sagt av hvem på et orienteringsmøte om opprettelsen av

Akademikerne. Møtet fant sted etter at stiftelsen var et faktum. Notatet er å finne på

Riksarkivet og er datert 20. november 1997. Jeg mistenker at det kan være feildatert, og at

den riktige datoen er 20.oktober 1997 klokken 1030 det ble avholdt, det kan se slik ut fra

det som ble sagt på møtet. Flere fra AF uttrykte på møtet at de synes det som hadde skjedd

var ”beklagelig”, ”illojalt” og at utbryterne ”ikke overholdt informasjonsplikten”. På dette

ble det replisert at dette er prosedyrespørsmål, at debatten har pågått internt i 20 år, at det

har vært spenninger innad i AF og interessefellesskapet holder ikke lenger.

Grunnen til at opprettelsen av Akademikerne ble tatt så ille opp internt i AF er nok

at det kom overraskende på de fleste. Utmeldingen av Legeforeningen ble som tidligere

nevnt bare nevnt i en bisetning i beretningene til AF. At NIF var misfornøyd var heller

ikke noe nytt, og i flere av intervjuene jeg gjorde gikk det fram at NIF ofte ikke ble tatt for

alvorlig fordi de var lite pragmatiske og særs prinsipielle i sitt syn på lønnsdanning som lå

fjernt fra mange av de andre medlemsforeningene i AF. Bergh og Nilsen skriver at det ikke

ble lagt stor vekt på Legeforeningens utmelding, og at det ikke var mye ved adferden til de

fire foreningene som tilsa at ut utbrudd fra AF var på trappene. Kombinert med at det

innad i AF var stadig mer samhandling på lokalt hold i arbeidet med LPO, og at den

lønnspolitiske offensiven i stor grad var vellykket var nok AFs ledelse og sekretariat i den
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tro at det hersket harmoniske forhold på tross av velkjente indre spenninger i AF.
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6 Opprettelsen av akademikerne sett fra ulike teoretiske utgangspunkt

6.1 Splittelsen i AF i lys av organisasjonsteoretiske tilnærminger

I dette kapittelet kommer jeg til å drøfte de konkrete hendelsene jeg har beskrevet i kapittel

4 og 5 i forhold til problemstillingen om hvorvidt det var trekk ved AF som organisasjon

eller det sterke organisasjonspolitiske uenigheter i AF som disponerte for opprettelsen av

Akademikerne? I den sammenhengen kommer jeg også til å trekke inn Scheuer og

Fennefoss’ forbundstypologier som er beskrevet i del kapittel 3.2, og det at yrke og

profesjon har blitt det for en stadig økende andel lønnstakere de siste 20 årene, mens

tidligere var det klasseorganisering knyttet til industriforbundsformen som var det

dominerende organisasjonsprinsippet.

Det går klart fram av intervjuene at AF var en organisasjon som var preget av sterke

indre spenninger, dette gjelder både de intervjuobjektene som var med i de forbundene som

brøt ut og dannet Akademikerne og de som ble igjen i AF. I Dagens Næringslivs

bakgrunnsartikkel 25. oktober 1997 om stiftelsen av Akademikerne skriver de:

Det har alltid ulmet i AF. Det har vært fraksjonering over en lav sko siden
organisasjonen så dagens lys i 1975 etter sammenslåingen av Embedsmennenes
Landsforbund og Akademikersambandet. Som en sentral kilde uttrykker seg: ”Det
har vært full krig internt, men ikke noe potens utad”.

Flere av intervjuobjektene fortalte at det var mye fraksjonering, og at dette ofte skjedde

relativt åpent og som en del av den normale organisasjonspraksisen.  Det fortelles at det

var mange som hadde formøter før styremøtene i AF og at det ikke var det uvanlig at en

hadde særmøter hvor en ble enig om hvordan en skal opptre i styremøtet på disse sakene.

Tove Storrødvann sier i intervjuet sitt at ”AF var kjent for en lukka organisasjonskultur

med mange små kjerner som diskuterte politikk for seg selv.”

Einar E Madsen forteller i sitt intervju om et gammelt samarbeid i AF som han kalte

”junta-samarbeidet”. På spørsmål om hvor formalisert dette samarbeidet var svarte han:

Det var såpass formalisert at vi, vi hadde faste møter.  Og vi innkalte til møter og
diskuterte den politiske situasjonen.  Etter at NIF hadde gjort dette vedtaket om å
utrede en ny hovedorganisasjon og etter at Legeforeningen hadde meldt seg ut av
AF så fortsatte dette junta-samarbeidet og da inkluderte vi legene som gjester i det
junta-samarbeidet.
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AF var altså en organisasjon med en utstrakt grad av fraksjonering og dette var velkjent og

skjedde åpent. I tillegg til at det var en heterogen organisasjon med mange sterke indre

spenninger. En av de sentrale uenighetene som gikk tilbake helt til opprettelsen av AF var

striden om hva slags organisasjon AF skulle være, som Bergh og Nilsen omtaler som

striden mellom maksimalister og minimalister. Sverre Strand sier i intervjuet sitt at:

”Striden mellom forbundsnivå og hovedorganisasjonsnivå går som en råd tråd gjennom

AFs historie. ”

Det var sterke krefter i AF som helt fra AF ble startet hadde jobbet for en

hovedorganisasjon hvor makten skulle ligge på forbundsnivå, og hvor

hovedorganisasjonen skulle ha et relativt svakt sentralledd. Bergh og Nilsen bruker

betegnelsen minimalist først og fremst om de som ønsket en relativt homogen

medlemsmasse, og ikke la vekt på et stort antall medlemmer. Jeg vil også beskrive dem

som minimalister når det gjelder organisasjonsmodell. De samme forbundene som ville ha

en liten og homogen medlemsmasse, særlig NIF og Juristforbundet, var også de som

ønsket en minimal hovedorganisasjon som kun ivaretok de mest nødvendige funksjonene

som forhandlingssammenslutning på statlig sektor. Forholdet mellom forbundsnivå og

hovedorganisasjonsnivå var det utløsende stridsspørsmålet rundt striden om SAK, om

hvorvidt forbundene eller hovedsammenslutningen skulle ha forhandlingsretten på

kommunal sektor. De forbundene som brøt ut og dannet SAK, var i stor grad

sammenfallende med de som i 1997 brøt ut og dannet Akademikerne. Disse forbundene

ønsket altså et AF hvor makten i størst mulig grad skulle ligge på forbundsnivå, og hvor

hovedsammenslutningen hadde begrenset sine oppgaver til det absolutt mest nødvendige.

På mange måter var denne idealtypen NIF, Juristforbundet etc hadde for hvordan AF skulle

være nokså likt organisasjonsmodellen som en av forløperne til AF, Embedsmennenes

Landsforbund, i sin tid hadde hatt. Da EL ble stiftet beskriver Thomas Wyller

organisasjonen slik (1970:20):

De formaliserte et samarbeid, så meget er klart. Men det skyter over målet å kalle
det en organisasjon av primærforeninger. Fellesutvalget av 1918 var en typisk
samarbeids-komité. Formennene i 10 foreninger, valgt av disse, gikk sammen for å
fortsette i mer intime former den aktivitet de hadde tatt opp i krigens siste år.
Utvalget bar i seg kimen til en fastere organisasjonsstruktur. Men ved stiftelsen var
Embedsmændenes Fællesudvalg en komité til fremme av de høyest lønnede
statsmennenes felles interesser.
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Wyller beskriver også hvordan EL etter hvert utviklet seg til å bli mer en organisasjon enn

en samarbeidskomité, men EL forble gjennom hele sin historie i stor grad en

paraplyorganisasjon med et svakt sentralledd og få sekretariatsressurser. I forbindelse med

Legeforeningens utmelding av AF i 1981 og utmeldingstruslene fra flere ”minimalistiske”

forbund de påfølgende årene oppsto det en intern debatt i AF om hovedorganisasjonens og

primærforeningenes oppgaver hvor blant annet EL blir trukket inn. Bergh og Nilsen skriver

(2004:99)

En omfattende intern debatt ble innledet som hadde arbeidsfordelingen mellom AF
og primærorganisasjonene som hovedtema. ’Hva skal AF bli når det blir stort?’ het
et notat skrevet av AFs nye nestformann, Haktor Helland fra norsk
psykologforening. Om Lægeforeningens utmelding sa Helland, noe forenklet, men
ikke helt uriktig, at det skyldtes at den ønsket seg et EL, ikke et AF.

Et viktig punkt for de som brøt ut i 1983 og forhandlet seg tilbake til AF som gruppe var at

styret skulle få redusert makt, noe de fikk gjennomslag for. Det finnes imidlertid perioder i

AFs historie hvor sentralleddet har blitt noe styrket uten at det har utløst store stridigheter

internt. Blant annet i forbindelse med den tidligere nevnte reorganiseringen som ble

påbegynt i 1989 hvor styret fikk noen flere virkeområder. Bergh og Nilsen beskriver

perioden 1990-1994 som en fase hvor det vokser fram en ny struktur som de kaller ”det

interne AF”. De beskriver prosessen slik (2004:142):

Å oppnå mer koordinering mellom seksjonene uten at det skjedde en overføring av
ressurser tilsa en styrking av AF sentralt (…) Vi kan snakke om fremveksten av en
ny struktur innenfor organisasjonen, det interne AF. Ryggraden i denne bestod av
den sentrale ledelsen og nøkkelpersoner i seksjonsorganene for de offentlige
sektorene. I tillegg kom nye funksjoner som tok sikte på å styrke AF som
samfunnspolitisk aktør og å bygge opp en enhetlig AF-identitet. De sistnevnte
ambisjonene ble bare til en viss grad oppfylt.

Denne prosessen innebar at antallet ansatte i sekretariatet økte, og at arbeidsoppgaver og

rutiner ble lagt om. Miljøet i det interne AF var preget av at mange av de samme personene

rullerte på verv og stillinger (Bergh og Nilsen 2004:164) En av de klareste svakhetene i

prosessen med oppbyggingene av det interne AF mener Bergh og Nilsen var at

framveksten av det interne AF og styrkingen av sentralleddet kom i tillegg til de allerede

eksisterende strukturene i AF, hvor seksjonsorganene hadde en stor grad av selvstyre og

også primærforeningene var viktige. Slik jeg tolker Bergh og Nilsen betydde dette at man

fikk flere parallelle og relativt jevnsterke maktstrukturer innad i AF, både sentralleddet,
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seksjonsorganene og primærforeningene og at dette medførte et potensial for

konkurranseforhold og maktkamp mellom disse organene. På tross av at en del av

primærforeningene var skeptiske til at forbundene skulle gi fra seg innflytelse til

hovedorganisasjonen og styret, så skjedde altså dette til en viss grad i AF på begynnelsen

av 1990-tallet. Lønnspolitisk offensiv er også et eksempel på en prosess i AF hvor

forbundsnivået spilte en mindre rolle. Likevel mener jeg det er riktigst å beskrive AF som

en organisasjon som  i større grad var en sammenslutning av forbund enn en enhetlig

organisasjon, fordi mye makt og medlemmenes identifikasjon lå på forbundsnivå. Tove

Storrødvann omtaler AF som organisasjon slik i sitt intervju:

Identiteten fra medlem til AF var relativt sett liten.  AFs styre var jo også et organ
som var basert på at de som der kom var fra foreninger, altså representerte
foreninger inn i styret, Altså, det ble ikke et styre for AF, det ble et styre for som tok
vare på foreningens interesser.

Styret i AF blir dessuten av flere omtalt svakt. Nedenfor er et utdrag fra intervjuet jeg

gjorde med Magne Songvoll i 2001, som var leder av AF fra 1991 til 1999 og burde ha

førstehåndskjennskap til forholdene i AF sitt styre:

Hvordan fungerte organisasjonsstrukturen? Var det noe med den som gjorde at
effektiviteten var såpass lav for eksempel?
 Ja, det er klart at jeg kunne nok på mange måter mange ganger ha ønsket meg et
noe sterkere sentralsstyre. Utvalgene både i kommunal og statlig sektor de fikk
veldig stort selvstyre.

AF var altså en relativt svak organisasjon med relativt sterke forbund. Lojaliteten til

medlemmene lå i forbundet framfor AF. Dette er et trekk ved AF som jeg mener

disponerer for splittelse. Når organisasjonsidentiteten og organisasjonslojaliteten først og

fremst ligger på forbundsnivå gjør dette det relativt sett enklere å bryte med

hovedorganisasjonen.

Nina Sverdrup Svendsen som var ansatt i AF ga følgende talende beskrivelse av

hvordan AF fungerte som organisasjon, og hun illustrerer godt problemene og svakhetene

ved organisasjonsstrukturen til AF:

Det som var en kjempesvakhet ved organisasjonsstrukturen den bidro til at man
hadde en veldig fragmentert struktur.  Man hadde drøssevis av politisk valgte
organer, og dermed fungerte sekretariatet også oppdelt i forhold til det. Så man
hadde på en måte fløyer på alle bauer og kanter som jobbet til dels mot hverandre.
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Og man hadde et styre som var kjempesvakt, et styre som var fullstendig
handlingslammet. Det var sånn at foreningene, altså en hvilken som helst forening,
ta Presteforeningen for eksempel, kunne mene en ting i AF-K, og så kunne de mene
noe annet i AF-S, så kunne de mene en tredje ting i styret. Det var  ingen som
liksom ingen som følte ansvar for at vi måtte være en enhet.  Alt skulle være
autonome enheter.  Og det gjorde jo at Magne Songvoll hadde en umulig. Hans
autoritet var i betydelig grad basert på at han hadde et styre med seg.

Dette utsagnet fra Nina Sverdrup Svendsen er i tråd med Bergh og Nilsens analyse av det

problematiske ved konsolideringspolitikken internt i AF, og framveksten av det ”interne

AF” var at den måtte finne sted innenfor den eksisterende strukturen av sterke

seksjonsorganer og primærforeninger (2004:142). Det at AF-K, AF-S og AF-P var

seksjoner med en veldig stor grad av selvstyre, bidro trolig også til en del sektorbaserte

spenninger internt i AF. I kapittel 4.5 i denne oppgaven går det for eksempel fram hvordan

NIF var redde for en påvirkning av ”kulturen i privat sektor i retning av kulturen i offentlig

sektor”. Det var også sånn at noen forbund i AF hovedsakelig hadde medlemmer ansatt i

offentlig sektor og andre forbund hadde hovedtyngden i privat sektor. Dette bidro også til

spenninger. Anders Folkestad omtaler dette i sitt intervju på denne måten:

NIF var misfornøyd ut i fra en ide som gikk på at deres medlemsstokk tallmessig er i
privat sektor.  De mente på mange måter at de ikke fikk uttelling for sin
medlemstyngde og penger inn i AF-systemet når de fikk så dårlige resultater i
offentlig sektor, også fikk de bedre resultat i privat sektor der de ikke var under AF-
paraplyen i samme grad.

Einar E Madsen beskriver også dette som en motsetning, men han trekker i tillegg inn

forholdet mellom hovedorganisasjonsnivå og forbundsnivå som en del av dette

sektorbaserte spenningsforholdet i AF:

Vi i NIF har jo alltid vært en, en kantorganisasjon på den måten at vi har hatt vår
hovedinteresse utenfor en hovedorganisasjon.  Og det skyldes at vi har en veldig stor
privat sektor.  Det er 24 000 medlemmer i privat sektor og 6000 i offentlig sektor.
Det betyr at primærinteressen vår er innefor privat sektor.  Og da er vi interessert i å
være med i en hovedorganisasjon som bare tar seg av forhandlingssystemet og
forhandlingene innenfor statssektoren og så koordiner vi oss på kommunal sektor
mellom andre foreninger så en slik forening av AF. Og det var for så vidt greit, men
det er alltid slik at en, når en organisasjon vokser til så, så vil man utvide sitt
mandat, og det var en del stridigheter i AF som gikk på det. Og vi måtte bruke
veldig mye ressurser og makt for også hindre AF i å få til noe på privat sektor.
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Det var altså et spenningsforhold mellom sektorene, særlig offentlig versus privat.

Gjennom Lønnspolitisk Offensiv hadde AF fått til en større grad av sektorbasert

samhandling mellom forbundene, og det ble bygd opp lokale samlinger for forbundene i

AF. I tillegg framsto AF-forbundene, i forbindelse med LPO, offentlig som AF og ikke

enkeltvis som forbund. LPO innebar at identiteten til medlemmene av forbund tilslutta AF

skulle stå fram med ved tariffoppgjørene var AF-identiteten. Bergh og Nilsen beskriver AF

ved lønnsoppgjøret i 1995 slik:

Våren 1995 dominerte AF nyhetsbildet, og da som en konsolidert og kampvillig
organisasjon. Aksjonistene framsto ikke som sykepleiere eller ingeniører, men som
AF medlemmer, med egne T-skjorter. Dessuten hadde AF klart å kanalisere 4
millioner kroner til å kjøpe en hel kvelds sendetid på TV for å bringe fram sitt
budskap, igjen i egenskap av akademikere i stedet for profesjoner.

LPO må ses på som en forflytting av tyngdepunktet i AF fra forbundsnivå til

hovedorganisasjonen. Noe som ikke ble like godt mottatt i alle forbund, som tidligere

nevnt i kapittel 5.2 så var for eksempel Juristforbundet og NIF ikke særlig forbøyde med

LPO. Dette er de to forbundene som i størst grad har stått for en minimalistisk linje både i

forhold til rekrutterings profil og begrensning av hovedorganisasjonens oppgaver. Det er

også to av forbundene som har hatt et stort innslag av medlemmer i privat sektor. Det er

interessant å se på hvordan Legeforeningen valgte å forholde seg annerledes til LPO enn

Juristforbundet og NIF. Legeforeningen har vært blant minimalistene i AF, men har

samtidig hatt en stor andel av medlemsmassen sin ansatt i statlig og kommunal sektor.

Sverre Strand fra Legeforeningen, var jo den som lanserte ideen om LPO i perioden han

var leder for AF-K. I sitt intervju er han ikke like negativ i beskrivelsen sin av LPO som de

fra Juristforbundet og NIF, men han legger heller ikke skjul på at LPO også bidro til

økning av spenningsnivået internt både i AF og Legeforeningen. Han sier:

Da AF gikk til forhandlinger i 1996 ble det likevel et bra oppgjør. LPO var
vellykket. Stillingsregulativet ble lagt om, og man lyktes i å få LO med på det. AF
lyktes for første gang, men de interne spenningene var der fortsatt. Innad i
Legeforeningen måtte ledelsen argumentere sterkt for at foreningen skulle bli i AF.

Bergh og Nilsen tar opp mange av de samme forholdene når de beskriver Legeforeningens

forhold til LPO og AF i den samme tidsperioden (2004:180):

På denne tiden var det en stadig sterkere motstand mot AF-medlemskap i ferd med å
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vokse fram innenfor foreningen, og et vellykket tariffoppgjør under AF-flagg kunne
være det som skulle til for å snu stemningen. I kulissene under Sandefjords-
konferansen i januar 1995 lyktes han å få gjennomslag for å gå tungt inn i arbeidet
med offensiven, både i egen forening og blant de foreningene legene tradisjonelt
hadde sett seg i felleskap med. Legeforeningen fulgte på denne måten linjen som
Svabø i sin tid hadde introdusert. Når krefter i AF presset i retning av
sentraliserende reformer, gikk foreningen inn og grep initiativet i prosessen selv,
framfor å stå blant de foreningene som forsøkte å demme opp for utviklingen.

AF var altså en relativt svak hovedorganisasjon, men LPO var en kime til forandring av

dette. Det er samtidig også sannsynlig at LPO utløste en dynamikk som satte i gang

prosessen med utmeldingene av AF og opprettelsen av Akademikerne, fordi den satte ord

på og aktualiserte de lønnspolitiske uenighetene som hadde vokst fram i AF. Disse

tendensene til sentralisering og forsøket på å utvikle en felles lønnspolitikk gjennom LPO

forholdt profesjonsforbundene, som et par år senere skulle gå ut å danne Akademikerne,

seg forskjellig til. Jeg mener det er grunn til å tro at en av grunnene til at AF sprakk var at

det var en for svak organisasjon med for mange interne spenninger til å tåle den

sentraliserende prosessen som LPO hadde satt i gang.

For å forstå sentraliseringsprosessene i AF på 1990-tallet og de interne kampene om

forholdet mellom forbundsnivå og hovedorganisasjonsnivå kan det være relevant å trekke

inn Croach sine teorier. Han beskriver hvordan framveksten av et sentralt apparat er et

tveegget sverd fordi det ligger en risiko i at det sentrale organisasjonsapparatet kan

begynne å leve sitt eget liv uavhengig av medlemmenes krav og behov. Særlig relevant

synes jeg det er å trekke inn Croach sin drøfting av Child, Loveridge og Warner (1973) om

hvordan fagorganisasjoner har to oppgaver. Den ene er å representere sine medlemmers

interesser, den andre oppgaven er å utføre sine oppgaver og målsettinger effektivt.

Problemene oppstår når disse to oppgavene komme i konflikt med hverandre. Child,

Loveridge og Warner skiller mellom administrativ rasjonalitet og representativ

rasjonalitet. Den administrative rasjonaliteten preges av at oppgaver og resultater skal skje

på en mest mulig økonomisk måte, og med størst mulig sikkerhet og at avgjørelser skjer

forholdsvis raskt og at kommunikasjonen er effektiv. I kontrast til dette kommer den

representative rasjonaliteten som krever en fleksibilitet i organisasjonen slik at den kan

tilpasses behovene til forskjellige medlemsgrupper som jobber under ulike arbeidsforhold,

og at avgjørelser ikke tas før alle synspunkter har blitt hørt. Det ser for meg ut til at AF

utviklet slike trekk og konfliktlinjer. Med framveksten av det interne AF kan det se ut til at

sentralleddet i større grad begynte å ”leve sitt eget liv” og ble mer uavhengige av
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forbundsnivået. Indikasjoner på at dette er tilfellet finnes i dette utdraget fra Bergh og

Nilsen (2004:162-163):

 Den største delen av sekretariatet var imidlertid forhandlingsavdelingen. Denne
hadde åpenbart en rolle utover å være passiv tilrettelegger. Det var ikke minst
forhandlingsavdelingens rolle å systematisere lønnspolitiske innspill fra
medlemsforeningene og utarbeide notater til diskusjon i seksjonsorganene. Den mye
brukte vendingen ” …etter sekretariatets mening…” vitner om at mye selvstendig
tenking foregikk i forhandlingsavdelingen.

Samtidig er det klart at sentralleddet i AF var relativt svakt sammenlignet med for

eksempel LO, noe som var et resultat av at flere av de klassiske profesjonsorganiseringene

hadde jobbet for at det skulle være slik at styrken lå på forbundsnivå framfor

hovedorganisasjonsnivå. Det er grunn til å se nærmere på om det fantes spenninger i AF

som kom med framveksten av et større sekretariat og en viss styrking av sentralleddet,

altså den prosessen Bergh og Nilsen kalte det ”interne AF”. Da jeg spurte Anders

Folkestad fra Lærerforbundet om det var spenninger mellom sentralleddet og forbundene i

AF var svaret noe tvetydig:

Var det motsetning mellom AF-sekretariatet eller AF-sentralledelse og forbunda
deres representanter?
Nei, altså AF-sekretariatet fungerte jo på mange måter som en sånn, skal vi si
nøytral smeltedigel.  De fikk en sånn objektiv nøytral posisjon og skulle fange opp
mange av disse spenningsforholda også, og det, så det som nevnt kunne, av og til
kunne høre, det  var jo kritikk på at det var, at sekretariatet fikk for mye makt og
vokste for mye og ble for stort og for dyrt og, og var med på å,  på mange måter å
sentralisere AF for å håndtere et sentralt forhandlingssystem som noen da  egentlig
var uenige i at den skulle legge så stor vekt på. Så sånn sett så var det vel kanskje
noen kritiske blikk på AF-sekretariatet, men å kalle det altså sånn
motsetningsforhold, nei det veit jeg ikke.

På tross av en tvetydig svar så synes det klart for meg ut fra dette at det fantes en spenning

i AF som hadde grunnlag i motsetningen mellom det Child, Loveridge og Warner kaller

representativ rasjonalitet og administrativ rasjonalitet. En del av avgjørelsene AF sitt

sentralledd gjorde som vakte negative reaksjoner hos de forbundene som siden brøt ut og

dannet Akademikerne kan ses på som et resultat av det Child, Loveridge og Warner kaller

administrativ rasjonalitet. Jeg mener at et illustrerende eksempel på slik en avgjørelse tatt

av AF var avtalen mellom AF og LO i 1993, innmeldingen i Euro LO. Bergh og Nilsen

beskriver beveggrunnene hos AFs ledelse for å inngå samarbeidsavtalen med LO slik
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(2004:151):

Lite tyder på at å oppnå fordeler i helt konkrete saker sto sentralt. Avtalen med LO
var først og fremst å betrakte som en infrastruktur, som skulle gjøre det mulig å
bygge opp AF som organisasjon. Særlig er det verdt å merke seg mulighetene for å
slippe til i Teknisk Beregningsutvalg og den internasjonale fagbevegelsen, der LO
hadde vetorett mot innpass for andre organisasjoner.

De beskriver en forhandlingsprosess som var hemmelig, både for AF og LO sin del. De

eneste som ble informert om de pågående forhandlingene i AF var styret, arbeidsutvalget

og sekretariatet og disse fortalte ingenting videre. Bergh og Nilsen skriver videre at

(2004:153):

En nervøs stemning ser ut til å ha hersket når det begynte å nærme seg tiden for
presentasjon av samarbeidsavtalen, som skulle foregå på en pressekonferanse 1
november 1993, altså ti dager før representantskapsmøtet skulle behandle og
eventuelt godkjenne den. De informerte diskuterte hvordan man skulle ’raffinere
argumentasjonen’ overfor sine egne medlemsorganisasjoner, og det ble lagt vekt på
bruk av mediene, informasjonskonferanser, nyhetsbrev og styrerepresentanter for å
selge avtalen innad.

Selv sier Magne Songvoll blant annet dette om inngåelsen av avtalen med LO da jeg spurte

ham om dette i intervjuet i 2001:

Dette skjedde igjen i en hemmelig atmosfære.  (…) Så altså styrene også var jo
selvfølgelig involvert i dette hele tida,  og der skjedde det også så fort at
medlemmene i  alle organisasjonene ble tatt på senga, ikke bare noen få men alle
ble tatt.  De aller, aller fleste tok det med knusende ro, de aller fleste syntes det av
ålreit. Hadde vi latt det gå i en demokratisk prosess i AF, hadde vi aldri fått det til.
Det hadde aldri gått og den eneste som protesterte selv om sivilingeniørenes
representant i styret stemte for, så ble det nesten opprør blant sivilingeniørene for at
vi skulle samarbeide med LO på noe som helst. (intervju 2001)

Det virker sannsynlig ut fra dette eksempelet at det sammen med framveksten av ”det

interne AF” (Bergh og Nilsen 2004:142) også vokste fram en administrativ rasjonalitet

som begynte å gå på bekostning av den representative rasjonaliteten. NIF sin representant

leverte en svært kritisk merknad på representantskapsmøtet som behandlet avtalen, den

sterkeste kritikken ble rettet mot det faktum at avtalen hadde blitt forhandlet fram av AFs

styre og sekretariat bak medlemsforbundenes rygg. NIF mente at dette var noe sekretariatet

og styret ikke hadde mandat til å gjøre på eget initiativ. Selv om det var et svært lite
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mindretall i AF som ble overkjørt i denne saken var det ikke uten betydning.

Samarbeidsavtalen ble altså svært dårlig mottatt særlig av Juristforbundet og NIF, og

disse oppga også dette som noe som bidro til at disse senere valgte å bryte ut av AF og

stifte Akademikerne.

Et annet eksempel som bidrar til å underbygge inntrykket av at det var innslag av

administrativ rasjonalitet i AF er en brevveksling som gikk mellom Sykepleierforbundet

og AFs sekretariat sommeren 1995. Sykepleierforbundet reagerer på et presseutspill de

mener AFs ledelse ikke hadde den nødvendige tilslutning i organisasjonen for å gjøre. De

skriver i et brev til Magne Songvoll datert 6. november 1995 signert Laila Dåvøy:

Det er med stor beklagelse jeg leste oppslaget i Arbeiderbladet 4. november. Det er
også beklagelig å lese informasjonssjef Arve Paulsens brev, datert 3. november, om
at det er han som har levert fra seg brevet til journalister. Både i arbeidsutvalget 31.
november og i styremøtet i AF 1. november tok jeg opp at det ville være uheldig å
fokusere utad på et dokument som ikke er politisk behandlet i AF, eller
medlemsorganisasjonene. (…) Fordi dokumentet inneholder svært mye diskuterbare
holdninger, var det viktig for meg at debatten får gå sin gang i organisasjonene før
AF tar stilling til innholdet. (…) At så AFs informasjonssjef har tatt med seg og
aktivt levert ut dokumentet til journalister, er etter min mening uakseptabelt. AFs
leder har dessuten opplyst til meg at han ikke kjente til dette. (…) Kan
informasjonssjefen på egenhånd og uavhengig av politisk ledelse gi informasjon til
media?

Sykepleierforbundet får rask et svar signert Magne Songvoll datert 7. november 1995, her

er et utdrag:

For meg var det viktig å markere i talen til Representantskapsmøtet at AF arbeider
med et innspill i debatten om solidaritetsalternativet. (…) Jeg finner det allikevel
beklagelig at dokumentet ble overlevert til journalister før det ble sendt til
medlemsforeningene. Dette burde ikke skjedd, og det har jeg påpekt til sekretariatet.

Jeg har tatt med dette eksempelet fordi å få fram at det ikke kun var en ”fløy” i AF,

forbund som NIF og Juristforbundet, som til tider opplevde å føle seg overkjørt.

Brevvekslingen som er gjengitt ovenfor viser at det var flere forbund på motsatt fløy som

også reagerte når de opplevde at den administrative rasjonaliteten var på bekostning av

den representative rasjonaliteten.

Spenningen mellom forbundsnivå og hovedorganisasjonsnivå, og mellom offentlig

og privat sektor var imidlertid ikke den eneste organisasjonspolitiske uenigheten som

fantes i AF. Det var også politiske uenigheter om hva slags organisasjon AF skulle være,
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og taktiske og strategiske uenigheter i forhold til lønnspolitikk. I forhold til denne

problematikken er det relevant å trekke inn Croach, Scheuer og Fennefoss’

forbundstypologier for å se om disse har forklaringsmekanismer som kan bidra til en bedre

forståelse av spenningsforholdene i AF. Det er relevant å se på om det fantes

spenningsforhold i AF basert på at noen forbund kan sies å være profesjonsforbund, og

andre forbund kan være fagbasert kollektivisme. Scheuer benytter følgende metode for å

operasjonalisere i forhold til hvilken typologi de ulike forbundene faller inn under

(1986:28-29)

Er det sådan, at udøvelsen av den bestemte erhvervsfunksjon forudsætter formel
uddannelse af et bestemt omfang? (…) Hvis dette er tilfældet (hvis denne
forutsetning er opfyldt) afprøves setning (2) autonomi i arbeidssituasjonen dvs lav
grad af bureukratisering eller direkte overvåkning. Denne er opfyldt enten hvis
uddannelsen er teoretisk og af mer enn tre års varighet, eller hvis arbeidssituasjonen
iøvrigt kan sier å bære dette preg. Altså type B profesjonalisme, ellers er det type D,
fagbaseret kollektivisme.

I tillegg til disse trekkene er det også et kjennetegn ved fagbasert kollektivisme at det er

åpenhet for at utdanning skal påvirke lønn, som jeg har gjengitt i beskrivelsen av de fire

typologiene i kapittel 3.2.  Scheuer plasserer selv folkeskolelærere og sykepleiere i

kategorien av forbund med en relativt klar profesjonsorganisering, sammen med bl.a. leger.

Sosialarbeidere plasserer han imidlertid i kategorien D, fagbasert kollektivisme. Han

debatterer hvorvidt det er riktig å skille mellom folkeskolelærere og sosialarbeidere, i og

med at de begge er grupper med en viss utdanning.  Dette begrunner han ut fra tre forhold,

utdannelsen til lærerne er lenger enn de som går på sosialhøyskolen (3 år, mot 4,5 år),

etableringen av en selvstendig vitenskaplig disiplin med tilhørende etterutdanning er

betydelig mer etablert og velutbygd hos lærerne, og ikke minst har arbeidssituasjonen for

folkeskolelærere langt større handlingsrom enn sosialarbeidernes.

Overført på norske forhold er denne inndelingen ikke fullt så ukomplisert. Det er

klart at Sykepleierforbundet i etterkrigstiden har gått i retning av å utvikle seg til en

profesjon, de har fått en enhetlig, høyere utdanning og autorisasjon. Dette har imidlertid

ikke en helt entydig trend, det har pågått kamper om Sykepleierforbundets profil og

innretting. Kari Melbye skriver i sin bok om Sykepleierforbundets historie at (1990:303):

Først de siste ti åra kan vi si at profesjonslinjen og fagforeningslinjen har blitt ført
parallelt. De to linjene har utløst spenninger i organisasjonen. Uenigheten har dreid
seg om i hvor stor grad NSF skulle bli en fagforening, og kom til uttrykk bl.a. som
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personstrid. Ved inngangen til 80-åra foregikk det avklaringer. NSF sto fram med en
offisiell tosporet profil. Både faglig utvikling og lønnskamp er i dag forbundets fane.

Hvis man skal anvende Scheuers typologier på Sykepleierforbundet kan dette ses på som at

forbundet både har strømninger som trekker i retning av profesjonsorganisering og

fagbasert kollektivisme. Ved inngangen til 1990-tallet var altså Sykepleierforbundets

politikk å prøve å være en kombinasjon av disse strømningene, framfor å rendyrke den ene

eller andre formen. Dette gjør det vanskelig å kategorisere forbundet, samtidig kan dette

forklare noe av konflikten mellom Sykepleierforbundet og de klassiske

profesjonsforbundene i AF. Lærerforbundet er det andre store forbundet som de

tradisjonelle profesjonsforbundene internt i AF var redd for at skulle få for mye innflytelse

på hovedorganisasjonens politikk.

Lærerforbundet, var heller ikke en helt entydig profesjonsorganisasjon. Da

Lærerforbundet ble dannet i 1993, og var en sammenslåing mellom lærerforeningene som

var medlem av AF. Dette var en sammensatt gruppe lærere, det største forbundet var Norsk

undervisningsforbund (NUFO) og de mindre forbundene var Norsk yrkes- og

husstellærerlag, Norsk Faglærerlag og Norske Lærerhøyskolelag.

Jeg mener derfor at både Lærerforbundet og Sykepleierforbundet innad i AF ikke

nødvendigvis ble definert som profesjonsforbund, det var tvert i mot slik at Lærerforbundet

og Sykepleierforbundet var de to forbundene som først og fremst var i opposisjon til de

klassiske profesjonsforbundene. Snarere enn å definere alle forbundene i AF som

profesjonsforbund ser det ut til at i alle fall Lærerforbundet førte en politikk som tenderte i

retning av fagbasert kollektivisme, mens forbund som NIF og Juristforbundet sto for en

klassisk profesjonslinje. At det fantes en konfliktlinje intern i AF som gikk langs denne

aksen synes jeg kommer fram i følgende utdrag fra intervjuet jeg gjorde med Anders

Folkestad i Lærerforbundet:

Det også ulike syn på, ja altså nær sagt, hva organisasjonene er for noe, og hva de
skal drive med.  Altså balansen mellom klassisk fagforeningstenkning og en mer
organisasjonstenkning som går inn mot mer interesseorganisasjon for profesjon og
innflytelsesorganisasjon på den måten avspeiler seg vel litt også i at
kontingentsystemene i AF-organisasjonene har vært forskjellige, hvor mye koster
det å være medlem, hvor mye har en bygd opp av kampfond, streikene, streikekasse.
Og slike forhold lå nok også til grunn for en del av de politiske prioriteringene og
den praksis som en hadde inn i forhandlingssystemet.
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For å repetere kort kjennetegnes altså fagbasert kollektivisme av at den er kollektivistisk

orientert, lett kan benytte kollektive aksjonsformer, og at man aksepterer en viss

sammenheng mellom kvalifikasjoner og lønn. På den annen side oppfattes høyt utdannete

akademikere som privilegerte av de med fagbasert kollektivistisk orientering, derfor er der

også en viss likhetsorientering i disse forbundene. Retorikken til Ingegjerd Hovdenakk i

sykepleierforbundet da jeg intervjuet henne viste tendenser i retning fagbasert

kollektivisme, men hun setter dette i sammenheng med spørsmålet om likelønn og det

konfliktfylte forholdet mellom mannsdominerte kontra kvinnedominerte yrker og forbund

internt i AF. Hun sier:

Oppigjennom 1990-tallet så begynte også kvinnedominerte yrkesgrupper med
utdanninger også å ville kreve sin rettferdige lønn, og vi hadde kjempekrangler og
diskusjoner. Sykepleierforbundet satte likelønn på dagsorden internt i AF og
eksternt.  Legeforeningen så vel på det som ganske truende at det skulle komme
store grupper, særlig grupper på helsesektoren som da skulle snakke om likelønn. Vi
hadde masse, masse diskusjoner om hva likelønn er, (…) Jeg mente, som jeg mener
i dag at likelønn er lik lønn for likt arbeid av lik verdi. (Intervju 2001)

Hovdenakk sier hun vil ha likelønn, og i det legger hun lik lønn for likt arbeid av lik verdi.

Dette passer med Scheuers beskrivelse forbund med fagbasert kollektivisme som forbund

med en viss grad av likhetsorientering, men det aksepteres også at utdanning skal gi høyere

lønn. Et annet trekk ved fagbasert kollektivisme er som nevnt at disse forbundene også

oppfatter høyt utdannete akademikere som privilegerte. At langtidsutdannete ses på som

privilegerte kommer klart frem i dette utdraget fra intervjuet med Hovdenakk, selv om

kjønndimensjonen også blir trukket inn:

Det var jo mange diskusjoner og harde tak før Sykepleierforbundet blei tatt opp som
en del av AF.  Og legene var vel ikke veldig glade for det, verken før eller etter. Slik
at særlig Legeforeninga og NIF og disse langtidsutdanna, mannsdominerte
organisasjonene syns jo at Sykepleierforbundet fikk for mye fokus.

Noe av dette kan også diskuteres i forhold til om det pågikk en profesjonsstrid mellom

Legeforeningen og Sykepleierforbundet, det skal jeg komme tilbake til i et senere kapittel

hvor jeg skal se nærmere på om splittelsen kan ses i lys av klasseteorier og

profesjonsteorier. Sykepleierforbundet hadde som vi ser lønnspolitiske og strategiske

uenigheter med blant annet de klassiske profesjonsforbundene i AF, men

kjønndimensjonen oppfattes også som sentral. Sverre Strand i Legeforeningen har en litt
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annen tolkning av disse uenighetene. Han mener at dette først og fremst et spørsmål om

høyskoleutdannete versus langtidsutdannete og sprikende interesser, mer enn å

utelukkende et kjønnspørsmål. Han uttaler:

Motsetningene mellom akademikere og høyskolegrupper, og mellom foreninger
med hovedsaklig privatansatte og de med offentlig sektor som viktigste arbeidsgiver
ble ofte tolket som kjønnbetingede. Etter min erfaring er ikke dette riktig.
Motsetningene skyldes ulik oppfatning om hvorledes lønnsdannelsen bør skje og
ulikehetene i utdanningsnivå med påfølgende foreningskultur. Historisk sett følger
disse skillelinjene også kjønnene, men dette er i ferd med å endres i de fleste
akademiske profesjonene, jf. for eksempel kvinnenes inntog i legeyrket. Økt
kvinneandel medførte imidlertid ikke at interessemotsetningene i forhold til
høyskolegrupper dempes. (Intervju 2001)

Når det gjelder det som går på betydningen av kjønn, så vil jeg komme tilbake til det i

kapitlet som handler om lønn i og med at jeg oppfatter at det er i forbindelse med relativ

lønn kjønnsproblematikken hører hjemme. Når det gjelder de andre elementene i Sverre

Strands utsagn mener jeg dette ikke svekker hypotesen om at fagbasert kollektivisme

kontra profesjonsorganisering var en konfliktlinje som eksisterte i AF. Nå skal det sies at

både lærere og sykepleiere har trekk som peker i retning av å utgjøre en profesjon, for

eksempel utdanningskrav, systemer for etterutdanning osv. Jeg oppfatter imidlertid

Scheuer dit hen at det ikke først og fremst er at medlemmene besitter visse objektive

egenskaper som er bakgrunnen for typologiene, men at de forskjellige typene forbund også

springer ut av strategi og handling. Han skriver:

Motsvarende disse fire typer lønnsmottakersituasjoner vil man således kunne
utprege fire typer fagforeninger, eller fire typer av fagforeningskarakterer, hvor
begrepet karakter omfatter fagforeningenes holdninger og strategier.

At det innad i AF eksisterte fagforbund med nokså forskjellige holdninger og strategier er

tydelig. NIF ønsket en lønnsdannelse som var markedsbasert og individuell,

Sykepleierforbundet kjempet for prinsippet om likelønn og lærerne hadde staten som

forhandlingspart og la vekt på at lærere med lik kompetanse og ansvar skulle tjene relativt

likt landet rundt. Dette førte til gnisninger i AF, som blant annet ble aktualisert og

tydeliggjort i arbeidet med den lønnspolitiske offensiven LPO. Disse ulike holdningene og

strategiene omtales blant annet i dette utdraget fra Anders Folkestads intervju, han da dette

kort etter det foregående sitatet av ham om organisasjonsmodell:
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Det også diskusjoner om strategi i den sammenheng (LPO red. anm.).  Og de
strategiene de handla bl a om forholdet mellom hvor mye kampkraft en skulle legge
inn, altså hvor offensive og tøffe, mobiliserende skulle en være, eller var det andre
virkemidler en skulle satse på som gikk med på marked, individuell lønnsdannelse.

Strategi og virkemidler er også noe som går igjen som konfliktområde og problemstilling i

forhold til Sykepleierforbundet. Internt i AF gikk sykepleierforbundet for å være mer

streikevillige og konfliktsøkende i forhandlingssituasjoner enn en del av de andre

forbundene, og dessuten først og fremst hevdet egne interesser innad i AF relativt

upåvirket av hva resten av forbundene i AF måtte mene. For å ta en konkret eksempel, Tor

Simonsen fra NITO som ble leder i AF-K fra høsten 1997 beskriver en av

lønnsforhandlingene i AF-K slik, ut fra informasjonen jeg har er det høyst sannsynlig

snakk om oppgjøret i 1998:

Det gikk for så vidt greit opp til at vi gjennomførte forhandlingene, vi gikk gjennom
meklingene, men når vi havna i streik så ble det en veldig vanskelig situasjon.
Sykepleierforbundet ønska at streiken skulle vare mye lenger vi ønska fra NITOs
side.  Jeg for min del som leda rådet måtte en se på hva slags, for det første måtte jeg
se på hva slags, hva tror jeg er best for AF-foreningene og hva slags flertall har jeg i
rådet i forhold til hvordan jeg skal håndtere dette her.  Vi fikk da en tvungen
lønnsnemnd mot 3 av forbundene, det var NITO, sykepleierne og radiografene.
Fordi at de foreningene som får tvungen lønnsnemnd de får revidert tariffavtalene
sine gjennom en dom som da skjer i Rikslønnsnemnda.  De andre de kunne jo da
fortsette å streike en måned eller to og det var ingen som ville bry seg om dem.  Så
er det spørsmålet hva slags lojalitet lå det fra de andre foreningene i dette her for å
holde dette her sammen, når 3 blir tatt.  Hva gjør vi med de andre, og da hadde vi et
koordinasjonsmøte.  Jeg merka meg det at Sykepleierforbundet sa det, jeg noterte
det: Vi er ikke villige til å prosedere andres syn i nemnda, sa representanten for
Sykepleierforbundet. (Intervju 2001)

Sykepleierforbundet var en stor organisasjon i AF, med en ikke ubetydelig innflytelse. De

kjørte en offensiv lønnspolitikk for egen del og fikk fram sine krav. At dette bidro til en del

misnøye blant de andre i AF er sannsynlig. Sverre Strand kommenterer AFs streik i

forbindelse med 1998 oppgjøret slik:

AF hadde en håpløs streik i 1998 som medlemsforbundene måtte betale dyrt for.
Man følte at den i stor grad ble kjørt fram av lærerne og sykepleierne. Tradisjonelt er
ikke akademikere streikekåte, og tradisjonelle kampmidler er ikke mye brukt.
(Intervju 2001)

Sverre Strand støtter oppunder synet Anders Folkestad fra Lærerforbundet ga uttrykk for,
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nemlig at det også eksisterte en grunnleggende uenighet internt i AF om hva slags

organisasjon AF skulle være i forhold til bruk av tradisjonelle kampmidler i

fagforeningssammenheng. Han definerer Lærerforbundet og Sykepleierforbundet som de

to forbundene som presset på for å få AF til å ta i bruk slike virkemidler. Jeg mener både

Strand og Folkestads utsagn viser at det i AF var store forskjeller i de ulike forbundenes

”holdninger og strategier”. Ulikhetene er såpass store at det gir grunn til å tro at disse

forbundene kan ha tilhørt det Scheuer definerer som typologier, mest sannsynlig er det

snakk om type B og D.

Jeg synes imidlertid at det er problematisk å slå fast kategorisk at for eksempel

Sykepleierforbundet tilhører type D, fagbasert kollektivisme, i og med at det som nevnt

også har vært en viktig sak for forbundet å jobbe fram sykepleieryrket som profesjon

(Melby 1990). Det er heller ikke tilfellet at alle de klassiske profesjonsforbundene i AF er

fullstendig fremmede for å ta i bruk tradisjonelle kampmidler i forbindelse med

lønnsoppgjør. Legeforeningen hadde, som jeg har beskrevet i kapittel 5.2, omfattende

aksjoner med overtidsnekt i forbindelse med lønnsoppgjøret i 1996. Legeforeningen har

dessuten en lønnspolitikk som har sterkere innslag av kollekive løsninger en for eksempel

NIF har. Dette kommer fram både i intervjuet jeg gjorde med Einar E Madsen fra NIF og

Sverre Strand fra Legeforeningen. Sverre Strand sier:

Bortsett fra legene og prestene er de fleste i Akademikerne opptatt av mest mulig
markedsstyrt lønnsdannelse. Legeforeningen og Presteforeningen ønsker nok en viss
solidaritet i lønnsdannelsen, og at likhet i utdanning og funksjon vis a vis brukere og
offentlighet er et grunnleggende kriterium. (Intervju 2001)

At Legeforeningen har ”holdninger og strategier” som skiller dem fra de andre

profesjonsforbundene som var med på opprettelsen av Akademikerne er noe flere av

intervjuobjektene mine nevnte. Anders Folkestad sier:

Jeg tror ikke at det går noe sånn absolutt skille mellom de som gikk og de som, som
ikke gikk. Og jeg tror det forskjeller også mellom de organisasjonene som nå er
Akademikerne. (…) Legeforeninga er jo i og for seg en klassisk
profesjonsorganisasjon mens den samtidig evner å bruke en del klassiske
arbeidstakervirkemidler også. (Intervju 2001)

Hans Petter Sveia uttaler seg i lignende baner, han sier: ” Legeforeningen har vært en

steintøff fagforening i mange år, de har vært dyktige og fått til resultater.”

Legeforeningen er altså i likhet med Sykepleierforbundet ikke helt enkle å
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kategorisere i en gjensidig utelukkende typologi. Det samme problemet hadde Croach i

forhold til å plassere håndverkeryrkene i sitt firefeltsskjema (se figur 2 i kapittel 3.4), hvor

han konkluderer med å plassere dem midt i mellom profesjoner og halvfaglærte. Dette

illustrerte noe av problemet med firefeltstabeller av typen Croach og Scheuer tegner opp,

typologiene kan bli litt for kategoriske til å passe helt i virkeligheten.  I stedet for å

typologisere ut fra en firefeltstabell tror jeg det er mer fruktbart å se på kollektivisme og

profesjonalisme som to akser, modellen blir dermed mindre statisk. I stedet for Scheuers

tabell vil jeg heller bruke denne:

Figur 5. Egen modell for inndeling av fagforbund
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I denne figuren har jeg også plassert inn noen av de ulike forbundene i AF som det

var klarest uenigheter mellom i lønnspoliske strategier og syn på lønnsdannelsen. Jeg skal

gi en kort begrunnelse for hvorfor jeg har plassert dem slik jeg har i modellen.

Juristforbundet og NIF har, som det har kommet fram flere steder tidligere i oppgaven, en

politikk som går ut på mest mulig individuell og markedsbasert lønnsdannelse. Derfor har

jeg plassert dem med lav grad av kollektivisme. Samtidig er de blant de forbundene i AF

som utvilsomt tilhører de klassiske profesjonsforbundene, men siden NIF har et lavere

utdanningskrav enn juristforbundet har jeg plassert NIF under Juristforbundet når det
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gjelder grad av profesjonalisme. NIF organiserer sivilingeniører med embetseksamen som

har en utdanningslengde på ca 4.5 år, mens juristutdanningen er på seks år. Legeforeningen

er i like stor grad som Juristforbundet en profesjonsforening og krever omtrent den samme

utdanningslengden, men som det framgår av sitatet fra Sverre Strand så ønsker de en større

grad av kollektiv lønnsdannelse enn for eksempel Juristforbundet og NIF.

Sykepleierforbundet er i mindre grad enn Juristforbundet, Legeforeningen og NIF en

profesjonsforening. De har lagt stor vekt på utviklingen av sykepleieryrket som profesjon i

den tiden de har eksistert som forbund samtidig som det har vært et konflikttema i perioder

om forbundet skal vektlegge profesjonsutvikling eller fagforeningsvirksomhet (Melby

1990). De har også et relativt pragmatisk syn på lønnsdannelse, som det framgår av

sitatene fra Ingjerd Hovdenakk, og er åpne for både lokal og sentral lønnsdannelse så lenge

det fremmer deres lønnspolitiske interesser. Jeg har derfor plassert dem med middels grad

av profesjonalisme, samt noe mindre grad av kollektivisme sammenlignet med

Lærerforbundet. Lærerforbundet har jeg plassert med lavest grad av profesjonalisme og

høyest grad av kollektivisme av de nevnte forbundene.

Lærerforbundet var det forbundet i AF som klarest sto for en lønnspolitikk som

baserte seg på kollektive, sentrale oppgjør. Lærerforbundet var også som nevnt en mer

heterogen organisasjon, for eksempel i forhold til utdanningslengde, enn både NIF,

Juristforbundet og Sykepleierforbundet. En av forløperne til Lærerforbundet var

Lektorlaget. Lektorlaget ble omdøpt til Norsk Undervisningsforbund i 1984,

navneendringen skyltes at andelen lektorer i medlemsmassen gikk ned. Norsk

Undervisningsforbund slo seg igjen sammen med Norsk yrkes- og husstellærerlag, Norsk

Faglærerlag og Norske Lærerhøyskolelag i 1993, og dannet Lærerforbundet. Blant

lærerorganisasjonene har altså trenden vært å bli stadig mer heterogene, og det har vært en

bevegelse i retning av at man vil organisere alle lærere i en organisasjon. Denne

utviklingen har fortsatt. Noe av det første som skjedde etter at Akademikerne ble stiftet var

at Lærerforbundet gikk i forhandlinger med det frittstående og mer radikale forbundet

Lærerlaget. Disse forhandlingene var vellykket, og resultatet ble stiftelsen av

Utdanningsforbundet 1. januar 2002. På hjemmesidene til Utdanningsforbundet forteller de

at:

Forbundet har over 100 års fagforeningstradisjon. Med 140 000 medlemmer er vi
den suverent største fagorganisasjonen i landet innenfor utdanningsområdet.
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Jeg ser på dette som at lærerorganisasjonene i AF har hatt en utvikling som gått i

retning fra å være et profesjonsforbund til å gå i mer kollektivistisk retning. I denne

prosessen gikk Lektorlaget over til å bli Norsk Undervisningsforbund, dette ble så til

Lærerforbundet som så har blitt Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet organiserer nå

alt fra lektorer til førskolelærere og yrkesskolelærere.
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6.2 Splittelsen i AF i lys av kamp om relative lønninger

I dette delkapitlet vil jeg se på Høgsnes begrep om relativ lønn, og hvorvidt dette er en

mekanisme som delvis kan forklare opprettelsen av Akademikerne. Moderasjonslinjen som

ble innført på slutten av 1980-tallet og det påfølgende Solidaritetsalternativet på 1990-tallet

resulterte i en kamp om absolutte lønninger hvor generelle kronetillegg var hovedregelen.

Resultatet er at de relative lønnsforskjellene har sunket betydelig i løpet av de siste 30

årene (Høgsnes 1998). AF spissformulerte tapet i relative lønninger i sin kampanje i

forbindelse med lønnsoppgjøret i 1995, hvor slagordet var at de hadde tapt

lønnsoppgjørene 20 år på rad. Jeg vil altså se nærmere på hvorvidt splittelsen i

Akademikernes Fellesorganisasjon og opprettelsen av Akademikerne kan ses på i lys av

absolutt lønnskamp i form av lavtlønnsprofil og generelle kronetillegg, versus relativ

lønnskamp og ulike strategier for å heve de relative lønningene.

Høgsnes trekker en del slutninger i sin bok om hvordan utviklingen i relativ lønn har

vært på 1980- og 1990-tallet for ulike sektorer, yrker og grupper. Tidligere i oppgaven har

jeg beskrevet at spenningsnivået steg innad i AF utover 1990-tallet i takt med at det

utviklet seg uenigheter om lønnspolitikken. Jeg vil prøve å sammenholde funnene hos

Høgsnes med kildene mine, og se på hvilken effekt myndighetenes lønnspolitikk og

forhandlingssystemet hadde på de interne forholdene i AF og om dette kan ha vært en kime

til splittelsen og opprettelsen av Akademikerne.

Høgsnes finner at medlemmer av AF i følge Arbeidslivsundersøkelsen fra 1993 var

de som var mest misfornøyd med sine lønninger sammenlignet med andre (Høgsnes

1998:61). Dessuten finner han at det er relativt stor oppslutning rundt prinsippet om at

utdanningslengde skal være bestemmende for lønnsnivået. Han trekker derfor følgende

slutning (1998:68):

Ut fra de funn vi her har presentert, virker det som at AF (og den nye
hovedorganisasjonen Akademikerne) har et godt grunnlag for videre medlemsvekst,
da deres krav om differensiering ser ut til å stå sterkt blant norske lønnstakere.

Høgsnes spådom slo ikke til når det gjelder AF, som i stedet for å vokse etter hvert gikk i

oppløsning og ble nedlagt i 2001. Likevel er det verdt å undersøke nærmere hvilke trekk

ved lønnsutviklingen, og lønnspolitikken til AF som førte til utmeldingene av AF.

Tidligere i oppgaven har jeg konstatert at det var relativt store uenigheter om
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lønnspolitikken i AF, at disse uenighetene tiltok på begynnelsen av 1990-tallet, og at de ble

tydeliggjort gjennom den lønnspolitiske offensiven AF hadde fra 1995 og utover.  Jeg vil

nå gå nærmere inn på hva disse uenighetene gikk ut på, og drøfte dette i forhold til

Høgsnes’ funn når det gjelder utvikling i relativ lønn. Vi har også sett at det eksisterte ulike

lønnspolitiske prinsipper i AF, Sykepleierforbundet var opptatt av likelønn som prinsipp,

Lærerforbundet ville legge utdanningslengde til grunn og NIF ønsket individuelle

forhandlinger og markedslønn som prinsipp både i privat og offentlig sektor. Høgsnes tar

for gitt at AFs norm for lønnfordeling er at lønn skal bestemmes ut fra utdanning og

ansvar, men som vi har sett i kapittel om lønnspolitisk offensiv var det ulike syn innad i AF

på hva man egentlig skulle legge i dette. Likevel er flere av funnene til Høgsnes

interessante og relevante å trekke inn. Høgsnes og Fennefoss (2003) har raffinert denne

analysen av hvilke normer som spiller inn i forbindelse med fordelingen i lønnsoppgjør. De

skriver at Akademikerne er tuftet på at markedet i stor grad skal bestemme lønnsnivået,

fortrinnsvis ved at lønnen fastsettes på lokalt nivå og til dels også ved individuelle

forhandlinger. Høgsnes og Fennefoss mener at konsekvensen av dette synet på

lønnsdannelse er at ”lønn etter ytelse” er en viktig norm. De skriver dessuten at prinsippet

AF bygde på var at utdanningslengde skal være et bestemmende kriterium for lønnsnivå.

De framhever at begrepet forhandlingsnivå må avklares. De skriver (Høgsnes og Fennefoss

2003):

Det er vanlig å skille mellom tre hovednivåer. For det første har vi et sentralt
nasjonalt nivå, hvor forhandlingene skjer på tvers av bransjer. (…) For det andre har
vi et mellomnivå, der forhandlinger foregår forbundsvist. Disse er også på nasjonalt
nivå, men utspiller seg innenfor hver enkelt bransje og er følgelig mindre
koordinerte enn de sentrale samordnede oppgjør. For det tredje har vi lokale
forhandlinger, hvor det forhandles på den enkelte bedrift

Jeg har vært inne på at det var spenninger i AF basert på sektortilhørighet, og at de

med hovedtyngden i privat sektor var misfornøyd med AFs  manglende resultater i

forhandlingene på offentlig sektor. Det var også slik at de var redde for at ”kulturen fra

offentlig sektor” i AF skulle smitte over på privat sektor. Det første jeg vil se på hos

Høgnes er om det er ulikheter i utviklingen i relativ lønn i de forskjellige sektorene.

Høgsnes finner at stabiliteten i relative lønnsforskjeller er større i privat sektor enn i

offentlig sektor. Han finner dessuten at lønnsforskjellene i offentlig sektor har blitt

betraktelig mindre. Høgsnes beskriver utviklingen for langtidsutdannete ansatt i staten slik

(1998:128)
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Lønnsnivået for statsansatte med lang utdanning var i utgangspunktet betydelig
lavere enn for lignende langtidsutdannete grupper i privat næringsliv. I privat sektor
tjener slike grupper omkring dobbelt så mye som gjennomsnittet for mannlige
arbeidere. For statsansatte med lang utdanning er avstanden til industriarbeidere
redusert til mellom 20 og 30 prosent i 1996. Det betyr et betydelig lønnsgap mellom
like utdanningsgrupper i de to delene av arbeidsmarkedet.

Denne vesentlige forskjellen i utviklingen når det gjelder relative lønninger har trolig

bidratt til de interne spenningene i AF som var sektorbaserte. Når det gjelder privat sektor

er det i følge Høgsnes flere sentrale trekk i tillegg til at de relative lønnsforskjellene har

holdt seg nokså stabile. Det ene trekket er at LO gjennom hele perioden har lykkes i sin

strategi for å heve lønnsnivået for de lavest lønte, på tross av at de relative lønningene har

holdt seg stabile. Det har altså ikke vært en generell sammenpressing av lønnsforskjellene

på privat sektor, og LOs strategi med generell utjevning har ikke vist resultater i den

private sektoren. For offentlig sektor er bildet derimot annerledes. Som det gikk fram av

det foregående sitatet fra Høgsnes har det skjedd en sterk utjevning av lønnsforskjellene i

staten. Han konkluderer med at de som har hatt staten som forhandlingsmotpart har

opplevd ”en meget negativ utvikling i relative lønninger fra 1975 til 1996”, og det viser seg

dessuten at de som i utgangspunktet tjente mest er de som også har tapt mest. (Høgsnes

1998:132) Han mener at noe av forklaringen på det er at det finnes institusjonelle

forskjeller i forhold til hvordan lønnen fastsettes i de to sektorene. I offentlig sektor er det

høy grad av sentralisering og kollektive avtaler for alle grupper ansatte, mens i privat

sektor er det vanligere med individuelle avtaler spesielt for de høyt plassert i hierarkiet. På

bakgrunn av det trekker han følgende slutning (Høgsnes 1998:161 )

Denne analysen sier også noe om viktigheten av markedsforhold. Det er en klar
tendens i materialet at de som alene er henvist til offentlig sektor som arbeidsgiver,
er verre stilt i 1996 enn de som kan skifte mellom arbeidsgivere i både offentlig og
privat sektor.

Det er også interessant å se på om Høgsnes finner at ulik sektortilhørighet også faller

sammen med ulikt syn på lønnsdanning. De lønnspolitiske uenighetene internt i AF som

jeg har beskrevet tidligere i oppgaven tyder sterkt på det. I kapittel 3.3 nevnte jeg at

arbeidslivsundersøkelsen fra viste at av AFs medlemmer er det en dobbelt så stor andel i

offentlig sektor sammenlignet med privat sektor som faktisk støtter målsettingen om så

små lønnsforskjeller som mulig (Høgsnes 1998: 63). Dette passer inn i bildet med at det

eksisterte uenigheter i AF om lønnspolitiske saker basert på hvorvidt medlemsforbundene
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organiserte flest i offentlig eller privat sektor. At dette skillet finnes synes å være tilfelle,

og dessuten har noen av disse skillene blitt med over i den nye hovedorganisasjonen

Akademikerne. Jeg vil trekke fram et sitat fra Sverre Strand i Legeforeningen, som

indikerer at lønnspolitikken til ulike forbund til en viss grad var bestemt av sektor, også for

en del av forbundene som var med på opprettelsen av Akademikerne. Han sier:

Bortsett fra legene og prestene er de fleste i Akademikerne opptatt av mest mulig
markedsstyrt lønnsdannelse. Legeforeningen og Presteforeningen ønsker nok en viss
solidaritet i lønnsdannelsen, og at likhet i utdanning og funksjon vis a vis brukere og
offentlighet er et grunnleggende kriterium. Man godtar ulikhet basert på ulik grad av
videreutdanning, arbeidsbyrde, lederansvar etc, men grunnleggende skal det være
noenlunde lik lønn dersom man har en likeartet stilling. Det skal være et visst
kollektivt element. Det har sikkert sammenheng med at man har offentlig sektor som
dominerende arbeidsgiver. (Intervju 2001)

Ut fra det Sverre Strand her sier kan det se ut til at sektortilhørighet synes å påvirke

lønnsdannelse. Dette kan ses i lys av Scheuer (1986:23) som påpeker at

lønnsmottakersituasjonen gir seg utslag i ulike typer holdninger og strategier. Høgsnes sin

analyse av lønnsutviklingen på kommunesektoren kan brukes for å undersøke dette

nærmere.

Høgsnes ser tre hovedtendenser i lønnsutviklingen på kommunal sektor (1998:156-

157). Hovedtendensen er at både relative og absolutte lønnsforskjeller i kommunesektoren

har blitt redusert i perioden 1975-1996, særlig gjelder det de høyest lønte. Han finner

dessuten det han kaller en sektoreffekt som går ut på at flere av gruppene med

høyskoleutdanning i kommunesektoren lønnes på, eller under, gjennomsnittet for arbeidere

i privat industri. Han finner dessuten at hjelpepleiere har hatt et løft i relative lønninger i

løpet av de siste ti årene, altså fra 1986-1996. Dette løftet tolker han dit hen (Høgsnes

1998:157):

Utviklingen i lønn for hjelpepleiere viser samtidig at diskriminering ut fra
verdsetting av manns- og kvinneyrker ikke lenger kan være et universelt problem i
norsk sammenheng. Tvert i mot tyder hjelpepleiernes lønnsutvikling på at de har
maktet å få gjennomslag for at et typisk kvinneyrke skal få positiv særbehandling.

Hjelpepleierne tjente mot slutten av perioden det samme som store grupper sykepleiere og

en del i kategorien ingeniør. Siden det har kommet fram tidligere i denne oppgaven at det

eksisterte lønnspolitiske spenninger innad i AF mellom ingeniører og sykepleiere så er

lønnsutviklingen dem imellom interessant å se nærmere på. Først ser jeg på hvordan en av
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de involverte mente uenigheten var. Ingjerd Hovdenakk i Sykepleierforbundet sier:

Vi ønsker å bli verdsatt lønnsmessig like mye som andre yrkesgrupper med samme
utdanning. Da var jo det lett for oss å sammenligne med 3-årig ingeniørutdanning og
3-årig sykepleierutdanning, der all statistikk både da og nå viste at ingeniørene tjente
mer enn sammenlignbare grupper som var kvinnedominerte.  Det brukte vi som et
sammenligningsgrunnlag, også kan jo selvfølgelig diskutere, og det brukte vi mye
tid på, er det like lett, eller like vanskelig å velge en teoretisk utdanning eller er den
praktiske utdanninga og, men da hadde man iallfall likt utdanningsnivå med en
basisutdanning som var 3-årig høyskole. (Intervju 2001)

Sykepleierne hadde i sin kamp for likelønn internt i AF altså utfordret ingeniørene ved å

sette som mål at sykepleiere og ingeniører skal tjene noenlunde likt ut fra at det er omtrent

lik utdanningslengde. Dette er to henholdsvis kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. I

forhold til utdanningslengden som Hovdenakk fra Sykepleierforbundet trekker fram som

lik, påpeker Høgsnes at ingeniører faktisk ikke er en ensartet gruppe med hensyn til

utdanning. Han skriver (1998:148) :

På den ene side har vi personer som er utdannet på ingeniørhøyskoler, der
utdanningslengden tilsvarer det vi finner for sykepleiere, førskolelærere og
sosionomer. På den annen side har vi sivilingeniører, som har en utdanningslengde
som ligger et sted mellom embetseksamen av lavere og høyere grad ved
universitetene. I den offisielle statistikken som er basert på PAI-registeret, skilles det
ikke mellom disse to kategoriene på stillingsnivå. Her ligger det en feilkilde når vi
skal tolke nivåforskjeller i lønn mellom sykepleiere og ingeniører ut fra stilling.

Det å sammenligne lønnstatistikken i forhold til lønnsforskjeller mellom ingeniører og

sykepleiere er altså ikke så enkelt som man i utgangspunktet skulle tro. Så vakte det også

sterke reaksjoner da Sykepleierforbundet prøvde å gjøre en slik sammenligning i

forbindelse med lønnsoppgjøret i kommunesektoren i 1994. Bergh og Nilsen (2004:170). I

dette oppgjøret krevde sykepleierne inntil 32 000 kr i lønnstillegg ut fra en argumentasjon

om at de ønsket lik lønn som ingeniører med lik utdanningslengde. NITO på sin side mente

at sykepleierne hadde jukset med tallene. I tillegg til denne uenigheten om tolkning av

lønnstatistikken mellom Sykepleierforbundet og NITO gikk også Sykepleierforbundet til

streik på eget initiativ sammen med en del andre kvinnedominerte foreninger i AF fordi de

mente likelønnsperspektivet ikke var  godt ivaretatt ved hovedoppgjøret. På tross av denne

uklarheten i statistikken er det verdt å se på utviklingen i relativ lønn for ingeniører og

sykepleiere. Høgsnes finner at fram til 1988 holdt alle kategorier ingeniører seg stabilt i

forhold til industriarbeidere, mens perioden fra 1989-1996 er entydig negativ for
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ingeniørene. Høgsnes mener dette er i tråd med tendensen i statistikken som viser at de

som i utgangspunktet tjener mest, også er de som taper mest. Dette gjelder altså også for

ingeniører.

Når det gjelder lønnsnivået er det nemlig en klar forskjell mellom ingeniører og de

andre grupper han tar for seg på kommunesektoren. I 1985 lå ingeniører med sjefsansvar i

kommunesektoren 45-70 prosent over gjennomsnittet for mannlige arbeidere i industrien,

noe som er betydelig mer enn hva de med lederansvar i helsesektoren i kommunene har.

(1998:150-151). Sammenligningsvis er tallene for oversykepleiere og sjefsykepleiere i

1985 ca 15 prosent over gjennomsnittslønnen til mannlige industriarbeidere og

sjefsykepleiere ca 28 prosent (Høgsnes 1998:141 figur 7.2). I motsetning til ingeniørene

har imidlertid sykepleierne bedret sin posisjon når det gjelder relative lønninger. Høgsnes

beskriver utviklingen blant annet slik (Høgsnes 1998:141):

Det har vært en positiv lønnsutvikling for sykepleierne. Men dette må ikke
overskygge det faktum at deres lønnsnivå er relativt lavt sammenlignet med vår
referansekategori, mannlige industriarbeidere. Til tross for høyskoleutdanning ligger
for eksempel helsesøstre under lønnsnivået for mannlige industriarbeidere i 1996.

Hvis man ser bort fra at lønnsnivået for ingeniører stort sett er høyere enn for sykepleiere,

både de med ledende og ikke-ledende stillinger, så finner Høgsnes at det er relativt små

forskjeller i lønnsutviklingen for ansatte med sykepleier- og ingeniørutdanning med lite

lederansvar.  På tross av at Høgsnes viser at bildet er relativt komplisert når man skal

sammenligne lønnsnivået til ingeniører og sykepleiere er det likevel vanskelig å se bort fra

at det faktisk finnes er betydelig forskjell i lønnsnivå disse gruppene i mellom. Som

Høgsnes også påpeker har det dessuten vært et betydelig lønnshopp for hjelpepleiere, og

den relative lønnsutviklingen mellom hjelpepleiere og sykepleiere opplevdes trolig som

sentral for sykepleiernes oppfatning av egen lønn. I foregående kapittel kom det fram at det

også var slik at Ingegjerd Hovdenakk i Sykepleierforbundet oppfattet det slik at de drev en

intern kamp i AF for likelønn, mot de mannsdominerte og tradisjonelle forbundene for

langtidsutdannete. Det kom også fram at Sverre Strand i Legeforeningen hadde en annen

oppfatning av dette, han mente at motsetningene mellom akademikere og høyskolegrupper,

og mellom foreninger med hovedsaklig privatansatte og de med offentlig sektor som

viktigste arbeidsgiver ofte ble tolket som kjønnbetingede, men ikke var det. Hans

oppfatning var at motsetningene skyldes ulik oppfatning av hvorledes lønnsdannelsen bør

skje, samt at det var forskjeller i utdanningsnivå med påfølgende foreningskultur. Det er i
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denne sammenhengen interessant å se hvordan intervjuobjektene så på lønnsdannelse,

lønnsforskjeller og utvikling i relative lønninger.

Trygve Dahl, daværende generalsekretær i NIF mener, i motsetning til Sverre

Strand, at også kjønnforskjeller når det gjelder lønn trolig har hatt en indirekte betydning

for motsetningene internt i AF. Han mener dessuten at dette kan ha spilt inn i forhold til

opprettelsen av Akademikerne. Innledningsvis forklarer han inngående om hvordan

Kleppe-utvalgets innstilling og Solidaritetsalternativet la til grunn et lavtlønnsperspektiv

og et likelønnsperspektiv, NIF sitt syn på dette, og de problemene det medførte i forhold til

å få lønnspolitisk gjennomslag for mange av AFs grupper, i forlengelsen av dette kommer

han inn på kjønnsforskjellene i lønn. Han sier:

Det at det er en udiskutabel forskjell mellom kvinnenes og menns lønn, hadde nok
indirekte innflytelse på dannelsen av Akademikerne.  Sykepleierne hadde jo
overordnet arbeidet, ganske kraftig og homogent, og på mange måter gjort jobben
for sine medlemmer veldig bra.  Så jeg skal ikke si noe kritisk til sykepleierne
overhodet.  Jeg syns de har vært flinke i sitt strev, men det er jo heller ingen tvil om
at arbeidsgiversiden ikke maktet helt å følge opp andre hensyn enn dette.  Slik at vi
fikk i veldig betydelig grad lønnsdannelse som tok vesentlige hensyn til kvinnelønn,
likelønn og lavtlønna, gjentatt år etter år, i alle fall mer enn ti.  Og når teknikkene
ikke strekker seg lengre enn til at det gis en ramme, et prosentanslag på en total
lønnsmasse, og du har gjentakende tillegg for både lik lønn og lavtlønn så vil det
måtte skje noen ting med innbyrdes forhold på inntektssiden. Og det er kanskje den
mest toneangivende karakter, og årsaken til at Akademikerne ble dannet. Men det jo
ikke en bevegelse mot kvinners likelønn, det er en, det er en reaksjon mot mangel på
fantasi til andre hensyn, altså for en mer markedsorientert lønn hvor likelønn
forbinder, eller kvinners lønn kunne være like godt ivaretatt innenfor en slik
politikk. (Intervju 2001)

Trygve Dahl er inne på et vesentlig poeng, og det er at likelønnsprofilen i

Solidaritetsalternativet var vanskelig for AF som helhet å forholde seg til. AF hadde etter

hvert tatt opp mange yrkesgrupper som var kvinnedominerte med høyskoleutdanning.

Relativt sett tjente disse gruppene dårlig sammenlignet med andre grupper i AF, særlig

sammenlignet med gruppene i de klassiske profesjonsforbundene. Dette var også noe for

eksempel sykepleierne opplevde som et problem, noe utdragene fra intervjuet med

Hovdenakk viser. Samtidig hadde Solidaritetsalternativet også en lavtlønnsprofil i tillegg

til likelønnsprofilen, og dette gjorde at for eksempel hjelpepleierne som fikk fordelen av

lavtlønnsprofilen i tillegg til likelønnsprofilen fikk gode resultater i lønnsoppgjørene slik

Høgsnes viser med sine statistikker. Bergh og Nilsen oppsummerer denne problematikken

slik (2004:169-170):
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For AFs kvinnegrupper var det vanskelig å forholde seg til regjeringens form for
likelønnspolitikk. På den ene siden ga den selvfølgelig muligheter.
Likestillingsutvalget i AF var klare på at regjeringens klare tilslutning til det såkalte
likelønnsprinsippet måtte få konsekvenser for AFs lønnspolitikk. På den annen side
favoriserte likelønnspolitikken for eksempel ikke sykepleierne i samme grad som
hjelpepleierne, en gruppe Sykepleierforbundet krevde større avstand til. AF’s
kvinnedominerte foreninger havnet slik mellom barken og veden.

De andre intervjuobjektene kommer ikke nærmere inn på likelønnsproblematikken utover

at flere nevner uenigheter mellom forbund som organiserte kvinnedominerte og

mannsdominerte yrker som et spenningsforhold uten å gå nærmere inn på det i forhold til

lønn. De fleste jeg intervjuet er imidlertid samstemte når det gjelder spørsmålet om

hvorvidt utviklingen i relative lønninger har spilt en rolle for splittelsen i AF og

opprettelsen av Akademikerne. De fleste svarer bekreftende på at dette har hatt betydning.

Først og fremst ser det ut til at de mener at den generelle tendensen til reduserte relative

lønnsforskjeller hadde betydning i form av at det førte til misnøye med AF, heller enn at

relative lønnsforskjeller mellom ulike forbund i AF tillegges betydning. Det betyr ikke at

ikke det sistnevnte også kan være tilfelle. Disputten mellom sykepleiere og ingeniører som

nettopp ble nevnt indikerer at det også foregikk en kamp om relative lønninger mellom

medlemsforbundene i AF, ikke bare mellom AF på den ene siden og YS og LO på den

andre. Nina Sverdup Svendsen gir uttrykk for at dette foregikk. Hun sier om

Solidaritetsalternativet:

For mange av AFs grupper så var jo lønnsutviklingen, altså resultatet av
lønnsoppgjørene gjennom 90-tallet, med noen unntak, veldig dårlig.  Og det er klart
at det svekket jo oppslutningen om AF.  Det var også så sånn at i den grad man
hadde resultater så slo de veldig forskjellig ut bl.a. for de 3-årige høyskolegruppene.
De var jo på en måte mer vinnere, mens de langtidsutdannete var i større grad
tapere.

Dette er ikke en oppfatning som går igjen i de andre intervjuene. Tove Storrødvann gir

riktignok uttrykk for at hun tror dette ikke var tilfelle i dette utdraget av intervjuet:

- Den relative lønnsutviklingen som har vært, tror du den var viktig for dere?
Altså, den relative lønnsutviklingen hadde … misnøyen i medlemsmassen, de
offentlige ansatte spesielt, var jo stor.  Man hadde hatt en forferdelig dårlig
lønnsutvikling på nesten hele 90-tallet.  Det var et godt legeoppgjør i 96, men det
berørte ikke de andre akademikerne spesielt mye.  Så misnøyen kom av en alt for
dårlig, og en urettfredig lønnsutvikling, tror jeg de følte.  Den var ganske stor. Og
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sinne i en medlemsmasse er noe en organisasjon må ta hensyn til. Men, jeg tror ikke
at juristene mente at sykepleierne hadde tatt deres del av kaka, det tror jeg ikke.  Så
lønnsutviklingen hadde ikke noe med relasjonene internt i AF å gjøre altså at de
mente at noen hadde fått for mye der.  Det er mer i forhold til samfunnet for øvrig
altså, at solidaritetsalternativet med utjamningen.  Det tror jeg spilte en rolle.
(Intervju 2001)

Hun tror altså ikke at det var noen særlig grad av relativ lønnskamp internt i AF, jeg mener

utdragene fra intervjuene med Ingjerd Hovdenakk og Trygve Dahl gir indikasjoner på at

dette likevel var et element som var tilstede, men det er vanskelig å trekke noen bastante

slutninger ut fra så få og nokså sprikende utsagn. Jeg tror Nina Sverdrup Svendsen har mye

rett i sine observasjoner, men at Tove Storrødvann likevel kan ha rett i at det internt i AF

ikke ble opplevd som om det forgikk kamp om relative lønnsforskjeller mellom

forbundene i AF. Det ser også ut til at misnøyen med tapet i relative lønninger var

gjeldende både for de forbundene med hovedvekten av medlemmene i offentlig sektor og

de med flest i privat sektor, selv om Høgsnes finner at det er store forskjeller mellom

sektorene når det gjelder relativ lønnsutvikling. Anders Folkestad i Lærerforbundet

tillegger tapet i relative lønninger stor betydning for splittelsen i AF og opprettelsen av

Akademikerne. Nedenfor følger et utdrag fra intervjuet jeg gjorde med ham i 2001:

Utvikling av relativ lønn for akademikergrupper, tror du det kan ha spilt en rolle?
Ja det spiller en kjemperolle! (…) opplevelsen av den relative tapet over tid ble
forsterka gjennom 90-tallet og Solidaritetsalternativet og at AF både før og etter
lønnspolitisk offensiv ikke var mektige nok til å få gjennomslag. Så opplevelsen av
nederlag, det å ikke få det til, det og ikke lykkes, det å måtte melde om dårlige
resultater til tross for det ene og det andre, det er jeg helt sikker på var kanskje den
viktigste opplevde årsaken til splittelsen. (Intervju 2001)

Det er altså ikke tvil om at det var bred enighet i AF om at man hadde tapt i kampen om

relative lønninger, og det ser ut til å være en gjengs opplevelse av at dette var et problem.

Hvilken lønnspolitisk strategi de forskjellige forbundene i AF mente egnet seg best til å få

bukt med denne utviklingen var det imidlertid større uenighet om, som vi har sett i tidligere

kapitler i denne oppgaven avdekket LPO store uenigheter i AF i synet på lønnsdannelse, og

det var også ulike syn på virkemidler som bruk av streik. Mye av disse uenighetene gikk

mellom forbund med tyngdepunkt i ulike sektorer. Hans Petter Sveia, som var

forhandlingssjef i AF store deler av 90-tallet oppsummerer i grunn disse skillelinjene

ganske godt og konsist i sitt intervju, jeg gjengir følgende utdrag:
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Hvilke generelle trekk ved lønnsforhandlingssystemet tror du kan ha spilt en rolle
for opprettelsen av Akademikerne?
Nei, som jeg nevnte for deg så er det jo dette her med, altså dette med konflikten
mellom private og offentlig sektor som jeg nevnte, og frykten for at den sentraliserte
lønnforhandlingsmodellen skulle få utslag på privat sektor.  Det var jo det
fremtredende element her.  Ingen tvil om det.   Og ingen tvil om at interne
motsetninger i AF, altså vi hadde jo og har jo fortsatt organisasjoner som er veldig
tilhenger av sentrale lønnsdannelse, Lærerforbundet er fortsatt det.  Og ingen tvil om
at Lærerforbundet på den ene siden og NIF og NITO på den annen side var jo
motpoler her slik at dette forskjellige synet på systemet for lønnsdannelsen var nok
med på å forårsake splittelsen, det er det ingen tvil om.

Ut fra intervjuene vil jeg konkludere med at relativ lønn, og utviklingen med reduserte

relative lønnsforskjeller, ser ut til å ha vært en mekanisme som bidro til splittelsen i AF og

opprettelsen av Akademikerne. Det går klart fram at de fleste satt med opplevelsen av at

AF gjentatte ganger gjorde det dårlig i lønnsoppgjørene sammenlignet med andre grupper i

samfunnet. Det var imidlertid uenighet innad i AF om hvilken strategi man skulle velge for

å endre dette, og det var en generell misnøye med situasjonen som ble kanalisert til AF. I

tillegg var det også slik at noen av forbundene i AF kom noe heldigere ut i forhold til

Solidaritetsalternativet og myndighetenes lavtlønns- og likelønnsprofil, nemlig en del av de

kvinnedominerte høyskolebaserte yrkene som hadde forbund som var medlemmer i AF.

Det eksisterte helt klart en misnøye med Sykepleierforbundets og Lærerforbundets sterke

posisjon i AF blant de foreningene som meldte seg ut og dannet Akademikerne. Denne

misnøyen handlet om ulike syn på lønnsdanning, som trolig har å gjøre med ulik posisjon i

arbeidsmarkedet med hensyn til sektortilknytning etc. Dette ga seg igjen utslag i uenigheter

i lønnspolitisk strategi, som etter hvert vokste seg så store at AF sprakk og Akademikerne

ble dannet.



103

6.3 Opprettelsen av Akademikerne i lys av klasse og profesjonsteorier

I dette delkapittelet vil jeg i forlengelsen av foregående kapittel om relative

lønnsforskjeller se nærmere på om splittelsen i AF kan tolkes som en interessekonflikt

mellom statusgrupper, klasser eller profesjoner. Først vil jeg drøfte opprettelsen av

Akademikerne i forhold til teorier om klasse og stand, for å se på om disse begrepene kan

være relevante i forhold til å finne forklaringsmekanismer. Dernest vil jeg ta for meg

hvorvidt opprettelsen av Akademikerne kan forstås ut fra en tendens til mer

ekspertprofesjonalisme og mindre samfunnsansvar-profesjonalisme for å bruke Steven

Brints (1994) begreper, og om det er en mulig mekanisme at det har foregått en

differensiering av profesjonene ut fra disse to ulike formene for logikk.

Det er naturlig å begynne med å se på i hvilken grad det kom fram i intervjuene at

det eksisterte interessekonflikter eller lignende innad i AF. Flere av intervjuobjektene

bruker ordet interesser og interessefelleskap. Mangel på interessefelleskap i AF ble trukket

fram i det personlig notatet fra Truls Jahnsen som finnes på Riksarkivet, med nedtegnelser

av hva som ble sagt av hvem på et orienteringsmøte rett etter opprettelsen av

Akademikerne. De som hadde brutt ut av AF for å danne Akademikerne møtte kritikken

fra de som fortsatt var i AF, og som følte at dette var svikefullt og illojalt, at dette var

prosedyrespørsmål, at debatten hadde pågått internt i 20 år, det hadde vært spenninger

innad i AF og at nå holdt ikke interessefellesskapet lenger. Manglende interessefelleskap

ble altså brukt som begrunnelse for å bryte ut av AF, allerede fra begynnelsen. Sverre

Strand, som var en sentral figur både i AF og Legeforeningen, og dessuten ble den første

generalsekretæren i AF forteller i sitt intervju i 2001:

Det var klart at AF ville sprekke på grunn av rekrutteringsmønsteret og
interessemotsetningene mellom universitetsutdannete og høyskoleutdannete.
Utdanningseksplosjonen på slutten av 80-tallet og 90-tallet, og det at stadig flere får
utdanning utover videregående skole fører til at den dag kommer da 50 prosent av
det norske folk har høyskoleutdanning eller mer. Da vil lønnen til høyskolegruppene
nødvendigvis måtte nærme seg norsk gjennomsnittslønn. Den kan vanskelig være
høyere enn norsk industriarbeiderlønn. Hvis langtidsutdannete skal opprettholde sitt
lønnsnivå som gir rimelig avkastning på den investeringen en utdanning er, med
studielån etc, så kan man ikke være i samme organisasjon som høyskoleutdannete.
Makten var i ferd med å forskyve seg i AF, og de tradisjonelle akademikergruppene
ville utgjøre et mindretall i AF. Sykepleierne fremmet forslag om å forskyve
balansen i AF-K, slik at de fikk mer innflytelse, sommeren 1997. (Intervju 2001)

Sverre Strand trekker altså fram interessemotsetninger mellom det han betegner som
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høyskoleutdannete og langtidsutdannete som årsaken til at Akademikerne ble dannet og

AF sprakk. En organisasjon med både langtidsutdannete og høyskoleutdannete vil, etter

hans analyse, med nødvendighet sprekke. Resonnementet han bygger dette standpunktet på

er at det er så mange som får høyere utdanning, særlig høyskoleutdanning, slik at

lønnsnivået vil senkes. Rekrutteringsgrunnlaget til AF og synet på de nye gruppene med

høyskoleutdanning var ikke noe nytt spenningsforhold i AF. Dette hadde vært et av

stridstemaene da legeforeningen meldte seg ut av AF i 1981, og i den påfølgende striden

rundt SAK. I denne sammenhengen er det aktuelt å se en gang til på daværende leder i AF,

Harald Skuggedal, sine uttalelser den gang. Han uttalte i et intervju med NTB 2.juli 1983

at:

Flere av dem som ønsker å gå ut av AF mener at opptak av grupper uten tradisjonell
akademisk utdannelse er en hindring for interessefellesskapet, men i dagens
situasjon med ulike typer høyskoler og nye utdanningsmuligheter går det ikke å
stirre seg blind på akademisk embetseksamen.

Allerede i 1983 var det altså konflikt i AF når det gjaldt synet på de nye

høyskoleutdanningene i forhold til de mer tradisjonelle akademikergruppene, og hvorvidt

interessefellesskapet i AF var sterkt nok når organisasjonen rommet begge deler. Dette er

interessant å drøfte i forhold til Webers begrep om stand, eller statusgruppe. Med stand,

eller statusgruppe, mener et antall mennesker som, innenfor en større gruppe, lykkes å

definere seg ved å påberope seg en spesiell posisjon (Barnes 1995:146). Disse besitter

visse kjennetegn som de bruker som legitimeringsgrunnlag for egne privilegier, kjennetegn

som igjen brukes for å utelukke andre eller å monopolisere ressurser. Disse kjennetegnene

identifiseres av Weber som en distinkt livsstil, restriksjoner på sosial omgang med

”utenforstående”, og en oppfatning av ens egen ære som de viktig trekkene ved

statusgrupper. Jeg har allerede vært inne på, i kapittel 3.4, at i forbindelse med opprettelsen

av Akademikerne så er utdanningslengde et slikt kjennetegn. Flere av de som var med å

opprette Akademikerne trekker et skille mellom det de kaller høyskoleutdannete, og

langtidsutdannete. Som jeg også nevnte i kapittel 3.4 har det innen nyere Weberinspirert

teori blitt vanlig å se på klasser som en kollektiv handling hos en stand, eller statusgruppe

(Barnes 1995:182). Et relevant eksempel i denne sammenhengen er Frank Parkin (1979)

som Barnes oppsummerer på denne måten:

Exploitative class action occurs, according to Parkin, when a collective operating
along the lines of a Weberian status group, successfully achieves a closure that
excludes others from goods or resources. .(...) This successful exclutionary and
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monopolistic activity serves to define in turn a class of exploited outsiders, in
Webers terms a latent negatively privileged status group,  who seek to act as a group
themselves in order to usurp the goods and privileges they are being denied.

Sett i lys av disse teoriene er sitatene fra Sverre Strand (2001) og Harald Skuggedal (1983)

interessante. Opprettelsen av Akademikerne kan tolkes som det Parkin (1979) og Barnes

(1995) betegner som ”Exploitative class action”, nærmere bestemt et forsøk på å

ekskludere andre fra goder og ressurser.  Utsagnet fra Sverre Strand om at:

Den dag kommer da 50 prosent av det norske folk har høyskoleutdanning eller mer.
Da vil lønnen til høyskolegruppene nødvendigvis måtte nærme seg norsk
gjennomsnittslønn.(…) Hvis langtidsutdannete skal opprettholde sitt lønnsnivå som
gir rimelig avkastning på den investeringen en utdanning er, med studielån etc, så
kan man ikke være i samme organisasjon som høyskoleutdannete.  (Intervju 2001)

At det er en interessemotsetning mellom langtidsutdannete og høyskoleutdannete er som

sagt et skille mange av intervjuobjektene som tilhører Akademikerne trekker. Det er også

noe de har fokuset på i medieutspill, for eksempel Hans Petter Aarseths kommentarer til

NTB 28. juni 1996 om Legeforeningens utmelding av AF. I utsagnet til Sverre Strand

ligger det en bekymring over at den store rekrutteringen til utdanning utover videregående

skolenivå kan få konsekvenser for langtidsutdannete i form av lavere lønninger, i alle fall

dersom man fortsatte å være i samme organisasjon som høyskoleutdannete. Det tolker jeg

som en indikasjon på at opprettelsen av Akademikerne må kunne ses på som et resultat av

”exploitative class action”. Dersom lønningene til høyskolegruppene skulle gå relativt sett

tilbake på grunn av stor rekruttering, så må de langtidsutdannete sikre sine interesser og

lønninger og organisere seg i en egen organisasjon uten høyskoleutdannete grupper. At

mange langtidsutdannete yrkesgrupper faktisk har opplevd en relativ nedgang i lønn de

siste tjue årene, også sammenlignet med yrkesgrupper med høyskoleutdanning, har jeg

redegjort for i forrige kapittel. Mange av reaksjonene den nye hovedorganisasjonen ble

møtt med i media da Akademikerne ble lansert gikk også ut på at dette var

”superakademikere” som ville ”mele sin egen kake” og tjene egne interesser.

Namdalsavisa skriver for eksempel 23. november 1997:

For noen dager siden brøt fire medlemsforeninger, som til dels representerte typiske
høytlønnsgrupper, ut av Akademikernes Fellesorganisasjon (AF). De føler seg
overkjørt av ”lavtlønte” lærere og sykepleiere i tariffpolitikken.
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Det er også interessant å se på opprettelsen av Akademikerne i lys av Bourdieus

teorier om klasser definert ut fra økonomisk, kulturell og sosial kapital, slik han blant annet

beskriver det i Distinksjonen (1984). Han definerer klasse som ”et sett av individer med

omtrent samme posisjoner i det sosiale rommet”. Det sosiale rommet i forenklet form

består av tre dimensjoner, nemlig kapitalmengden, ulike sammensetninger av kapital og

endring over tid i kapitalvolum og sammensetning. Bourdieu skiller dessuten mellom tre

former for kapital, økonomisk, sosial og kulturell. I denne sammenhengen ser jeg på

kulturell kapital som den mest relevante å trekke inn. Kulturell kapital er noe som tilegnes i

oppveksten og gjennom utdannelse, og gir innsikt og kjennskap til ”danningskulturen”.

Gjennom en lang universitetsutdannelse får man prestisje, teoretisk kunnskap som gir

kulturell kapital, og det fører til at man skiller seg fra andre med mindre kapitalvolum på

det kulturelle feltet. Det er derfor interessant å se på om kulturelle forskjeller er et tema i

noen av intervjuene, og det viser seg at dette er noe flere av intervjuobjektene trekker fram.

Nina Sverdrup Svendsen sier blant annet når hun svarer på spørsmålet om det eksisterte

motsetninger mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker i AF at: ”Jeg tror nok

veldig at det har vært en faktor i forhold til organisasjonskulturene, og i forhold til

personene som representerte organisasjonene.”

”Hva er en akademiker? Det er en som har lest seg til det andre vet.” En velkjent

spøk, som ble tatt ille opp i AF under konflikter rundt streik illustrerer godt en av

hovedkonfliktlinjene i AF. Tore Simonsen fra NITO forteller:

Det var en sykepleier som var leder for streiken i Bodø, min hjemplass. Og der var
uroligheter, så ringte hun og lurte på om ikke jeg kunne komme. Eller noen fra AF
kunne komme oppover og snakke til dem på et streikemøte. For det at, det var
liksom litt tøffe tak der. Bl.a. så følte hun seg presset av noen fra NAFO, det er
naturforvalterforeninga. Det var en som hadde spurt henne om "du, vet du hva en
akademiker er?" og da hadde hun svart litt nebbete at "det er en som har lest seg til
det alle de andre vet". Det er for så vidt et ordtak, vi bruker der. Og det hadde jo da
skapt litt splid. (intervju 2001)

Tor Simonsen fra NITO mener at det var klare ulikheter i fagforeningskultur mellom

forbundene som var medlem av AF. Han vier dette relativt stor plass i intervjuet og

beskriver motsetningene slik:

Men det er klart, det er veldig stor forskjell på kulturene mellom disse
organisasjonene. Det har jeg merka før. Jeg har jo reist litt rundt og
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truffet sånne foreninger og også i AF-tida. Og når vi var inne i streiken
var det enkelte streikeområder som begynte å få problemer, at det urolighet
og sånn. (Intervju 2001)

Møtet i Bodø beskriver han slik:

Jeg reiste opp der og så snakka litt om det med uroligheter, kom inn i lokalet
der, digert lokale, masse folk. Så satt Sykepleierforbundet i ett
hjørne, de klappa ”ooooi ”, de andre var, alle de andre satt i et annet hjørne, var helt
tyst, veldig alvorlig, en helt annen stemning, altså to forskjellige
kulturer. Det vistes veldig tydelig. Og Sykepleierforbundet kom
med et par paroler så var det klapping og greit, vi marsjerer, de var klare
de. De andre de tok ikke noen ting for god fisk. Nei dette her er alvorlig,
og streike det er tull, vi får ingenting ut av det, det eneste vi får det er
problemer, og vi må ta jobben igjen når vi kommer tilbake på jobben altså.
Den holdningen lå der på den andre sida av lokalet. Og det er selvfølgelig
kanskje sånn det vil være i en sånn organisasjon altså med
Sykepleierforbundet de er så store og har i noen sammenhenger såpass langt
mellom seg og arbeidsgiveren sin at lojaliteten til arbeidsgiveren er en
annen enn det du ser hos en siviløkonom eller en, en naturforvalter, eller
en ingeniør som er nesten arbeidsgiver selv, og ikke er villig til å stå frem med
problemer eller noe sånt. De vil ikke kritisere arbeidsgiveren sin på samme måte
som en lærer eller sykepleier. (Intervju 2001)

Her kommer det tydelig fram at det eksisterte kulturforskjeller i AF, og at dette også kan

ha bidratt til spenningsnivået i organisasjonen. Kulturforskjellene mellom de som dannet

Akademikerne og resten i AF blir også beskrevet i artikkelen i Dagens Næringsliv 25.

oktober 1997. De skriver:

Konflikten i AF handler imidlertid ikke om lengden på utdannelse, men om store
kulturforskjeller. Da AF høsten 1993 inngikk en samarbeidsavtale med LO, var det
for eksempel de nåværende utbryterne som protesterte. Akkurat som de skrek over
seg da AF året etter bestemte seg for å gå inn i Den europeiske faglige
sammenslutningen, kjent som Euro-LO. Siviløkonomene fnyser nesten av å bli
identifisert med LO. Legenes selvbilde og syn på egen sosial status oppfordrer heller
ikke til utstrakt samarbeid med jern og metall. Litt karikert kan man slå fast at det er
høyresiden i AF som nå har dannet sin egen organisasjon.

Det Dagens Næringsliv skriver her passer godt med Bourdieus klasseanalyse og

fordeling av kulturell kapital. Avisen legger mest vekst på betydningen av

samarbeidsavtalen med LO, og ønsket om å ha distanse til disse yrkesgruppene. Det er

imidlertid også tydelig ut fra de intervjuene jeg har gjort at de involverte i AF opplevde at

det var et skille mellom høyskoleutdannete og de andre internt i AF. Et av de sentrale
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punktene for Akademikerne, som de fikk mye oppmerksomhet for ved opprettelsen, var

nettopp at de kun ville organisere forbund som krevde hovedfagsnivå eller embetseksamen

fra vitenskaplige høyskoler. Dette er et tydelig grep for å distansere seg fra

høyskoleutdannete yrkesgrupper. Dette skillet er imidlertid ikke absolutt. Lærerforbundet

rommet for eksempel både lærere med høyskoleutdanning og lærere med hovedfag og

cand.mag grad, men er allikevel på motsatt side i forhold til de interne konfliktlinjene i AF

som ledet til opprettelsen av Akademikerne. Det oppsto imidlertid en gruppering lærere

som kalte seg Norsk Lektorlag som ønsket å bli medlem av Akademikerne høsten 1997, og

det ble en navnestrid mellom Lærerforbundet og Lektorlaget. Aftenposten skrev om denne

saken 3. september 2000:

Dannede lærere fortsetter rettstriden om den historiske retten til navnet ”Norsk
Lektorlag”. (…) Norsk Lektorlag ble dannet i 1997. Navnestriden mellom de to
fagorganisasjonene har blant annet bakgrunn i at de konkurrerer om medlemmer
blant landets vel 5 000 hovedfagsutdannete lektorer. Lærerforbundet påberoper seg
retten til navnet Norsk Lektorlag, fordi det er det tidligere navnet på en av
organisasjonene som Lærerforbundet består av. (…) - Det er et paradoks at dette er
en gruppe som bør ha sterk forankring i gode dannelsesidealer. Denne gruppen er
ikke navnet verdig, sier Folkestad. (..) Norsk Lektorlag ser på sin side optimistisk på
utfallet av ankesaken. Navnet Norsk Lektorlag har ikke vært i bruk siden det
daværende Lektorlaget ble omdøpt til norsk undervisningsforbund i 1984.
Navneendringen skyltes at andelen lektorer i medlemsmassen gikk ned, og denne
utviklingen har bare fortsatt.

Opprettelsen av Lektorlaget kan ses på som en reaksjon på medlemsutviklingen i

Lærerforbundet, jeg tolker det som det er en lignende mekanisme som spilte inn her som

den som førte til at AF ble splittet og Akademikerne opprettet. At begrepet ”dannelse” blir

brukt som en del av disputten mellom Lærerforbundet og Lektorlaget er neppe et tilfeldig

ordvalg fra Folkestads side, i og med at Lektorlaget hadde medlemskap i Akademikerne.

Striden endte med at Lektorlaget har fått beholde navnet, og nå er medlem i

Akademikerne.

Det er et faktum at de som brøt ut av AF og opprettet Akademikerne også tilhørte de

klassiske profesjonsforbundene i AF. Det er også et faktum at kravet om embetseksamen

eller utdanning på hovedfagsnivå avgrenser rekrutteringsgrunnlaget til Akademikerne til å

nesten utelukkende være forbund som uten tvil er profesjonsforbund. Derfor er det også

relevant å se nærmere på om splittelsen i AF og opprettelsen av Akademikerne kan ses på

som et uttrykk for en profesjonsstrid. Tidligere i oppgaven, i kapittel 5.3, kom det fram at

striden mellom Legeforeningen og Sykepleierforbundet om hva slags kompetanse som
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skulle kreves for lederstillinger på sykehusene blusset opp våren 1996. Bakgrunnen for

dette var at det ble kjent at Legeforeningen og Norsk Kommuneforbund (NKF) hadde

inngått en hemmelig samarbeidsavtale, og at Kommuneforbundet støttet Legeforeningen i

at det kun var leger som kunne ha lederansvar på sykehusene. Ikke alle i NKF var enige i

dette. Mari Sanden, daværende leder i Oslo NKF omtalte, som tidligere nevnt, den

hemmelige avtalen slik i Nordlands framtid 12. juni 1996:

Legene tenker på seg selv som profesjon, og ikke som arbeidstakerrepresentanter.
(...) Hun håper avtalen ikke ødelegger for samarbeidet med resten av AF, og særlig
sykepleierne, som kommuneforbundets Oslo-avdeling har månedlige kontaktmøter
med. (…) Ledelse må være profesjonsnøytralt. Hvis en lege skal være leder, må han
være det fordi han er god til å lede.

Jeg tolker Marit Sanden slik at hun anser dette som en profesjonsstrid. En del av

intervjuobjektene mine kommenterte også denne striden mellom Legeforeningen og

Sykepleierforbundet. Dette var ikke et nytt stridsspørsmål, Kari Melby beskriver hvordan

dette er et tema som har vært konfliktfylt gjennom hele Sykepleierforbundets historie

(1990:297-299). Hun skriver at diskusjonen går helt tilbake til da læresøsteren Rikke

Nissen ved diakonisseanstalten i Kristiania i 1870-åra protesterte mot mannlig ledelse og

mente at kvinnene selv skulle bestemme over og lede omsorgsarbeidet og stå for

kvalifiseringen til det. Konflikten hadde også vært oppe mot slutten av 70-tallet da

Kommunenes sentralforbund hadde satt i gang en utredningsprosess når det gjaldt

ansvarsfordelingen ved sykehus. Det ble foreslått at overlegen skulle være

sykehusavdelingens sjef, overordnet alt personell og ha faglig, økonomisk og

administrativt ansvar. Dette ville også innebære og frata sykepleierne ansvaret for

sykepleietjenesten. Dette var det en strid om som hadde mange likhetstrekk med det vi så i

avisene i 1996. Kari Melby skriver: (1990:299)

Få år tidligere hadde Lægeforeningen klart signalisert at den ville forsvare det
medisinske lederskapet i helsevesenet. Legene begrunnet kravet ved å vise til
sykepleiernes profesjonsbestrebelser: «Det er vel kjent at sykepleierne for tiden går
inn for å få status som egen ”profesjon”, som selv definerer sitt fag og forestår sin
egen utdannelse. Målet er åpenbart å bli en autonom gruppe innen helsevesenet»

At Sykepleierforbundet har vært pådrivere for å profesjonalisere sykepleieryrket er

godt og grundig beskrevet i boken om Sykepleierforbundets historie som ble utgitt i

forbindelse med 75-årsjubileet i 1990. Kari Melby (1990) beskriver hvordan
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sykepleieryrket, med Sykepleierforbundet som pådriver, har gjennomgått en

profesjonaliseringsprosess. Hun skriver: (1990:194)

Da sykepleieloven ble vedtatt av Stortinget 10. desember 1948, ble det satt en
sluttstrek for første fase i kampen for treårig sykepleierutdanning. Arbeidet hadde
pågått siden 1915. Forbundet hadde vært gjennom en opprivende debatt i 20-åra.
Midt i 30-åra var det enighet om at sykepleierutdanningen skulle være tre år. Et
offentlig utvalg fikk i oppgave å forberede loven, men ble avbrutt av krigen.
Arbeidet ble gjenopptatt umiddelbart etter frigjøringen, og 28. februar 1946 lå
innstillingen på bordet. Forslaget gikk ut på at utdanningsinstitusjonene skulle
autoriseres av Kongen, og at det skulle opprettes et sykepleieråd som skulle
autorisere sykepleiere. Autorisasjon kunne nektes og tilbakekalles for så vel
sykepleiere som skoler. Helsedirektoratet skulle få en sykepleieinspektør. (…) Solid
enhetlig sykepleierutdanning var ikke lenger bare et krav fra sykepleierne selv.
Legene trengte kvalifiserte og spesialiserte medhjelpere. Helsevesenet var i
ekspansjon, det ble mer spesialisert og behandlingstilbudet ble mer komplisert og
intensivt.

I 1959 kom det et nytt forslag til lov om sykepleie, som gikk enda videre på å

ensrette og styrke innholdet i undervisningen i sykepleieutdanningen. Det ble lagt opp til et

sterkere teoretisk fundament for sykepleieutdanningen. Utviklingen gikk også i retning av

at de mange forskjellige private sykepleierskoler til at utdanningen skulle være et offentlig

ansvar. (Melby 1990: 201-202).

Den gamle striden mellom sykepleiere og leger kom altså opp igjen våren 1996, rett

før Legeforeningen meldte seg ut av AF. Legeforeningens utmelding, kombinert med NIFs

pådriverrolle, var trolig en sterkt medvirkende faktor til opprettelsen av Akademikerne. Jeg

vil derfor se nærmere på om splittelsen i AF og opprettelsen av Akademikerne kan ses på

som et ledd i en profesjonskamp. Sverre Strand i Legeforeningen sier:

Profesjonsstriden var lite uttalt. Legene hadde en del uoverensstemmelser med
bioingeniørene, radiografene, fysioterapeutene og sykepleierne/jordmødrene rundt
ledelsen av sykehusavdelinger. Høyskoleforbundene mente at ledelsen skulle være
profesjonsuavhengig, man hadde ulik vektlegging av kompetansen. Jeg tror ikke
profesjonsstriden var avgjørende, men i hodet til en del aktører var nok dette viktig.
AF skulle virke samlende og dermed dempende på stridighetene mellom disse
gruppene, men dette var vanskelig og i en del tilfeller sloss man som hund og katt.
(Intervju 2001)

Nina Sverdrup Svendsen, som på den tiden jobbet i AFs sekretariat, og så

profesjonsstriden litt på avstand beskriver konflikten slik:
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Den spenningen som var mellom legene og sykepleierne, de har jo kontinuerlig en
eller annen sånn såkalt profesjonsstrid på gang.  Og det er klart at den, det halvåret
før legeforeningen meldte seg ut, så var det jo veldig hett med dette
ledelsesspørsmålet.  De kranglet. En helt ufattelig konflikt, men den var veldig
oppildnet, og den tror jeg nok bidro, og så vant jo sykepleierne i dette for det at
legene stolte sånn på sin egen mektighet at de gjorde for lite, og tapte saken.  Men,
og det gjorde jo, det på en måte gjorde legene forbitret. Det er jo klart at
Legeforeningen var jo en motor i etableringen av Akademikerne som forening.
Men, men ellers så tror jeg at det var så personvariabelen var mye viktigere enn
profesjonsstridighetene. (Intervju 2001)

Heller ikke Tove Storrødvann i Juristforeningen var av den oppfatningen at

profesjonsstriden var sentral for opprettelsen av Akademikerne. Hun sier:

For juristene spilte det ikke inn overhodet.  Jaa altså vi hadde jo ikke
profesjonskamp med så veldig mange i AF.  Og for legene de hadde noen uavklarte
sykepleierspørsmål, holdt jeg på å si, altså ledelse av sykehus.  Men, jeg tror ikke
det spilte noen rolle for dannelsen.  For legeforeningen og NIF kunne ikke danne
dette alene, og for de øvrige aktørene så betydde ikke profesjonskampen noe.
(Intervju 2991)

Einar E Madsen fra NIF, som var Akademikernes første leder, og som var en av

drivkreftene bak opprettelsen av den nye hovedorganisasjonen er litt delt på spørsmålet om

profesjonskamp. Han tror imidlertid ikke at det var av avgjørende betydning:

Tror du profesjonskamp kan ha spilt inn?
Ja litt, ikke mye.  Det er klart at du hadde dette forholdet som jeg har nevnt da
mellom NIF og NITO.  Jeg tror også du har det, et forhold mellom Legeforeningen
og Sykepleierforbundet så de to hvert fall profesjonskampene hadde nok hatt
betydning.  (Intervju 2001)

Han mener altså at det kan ha spilt en viss rolle, men at det ikke hadde avgjørende

betydning for bruddet med AF. Han antyder at det kan ha vært en slags profesjonsstrid

mellom NITO og NIF, men forholdet han viser til er ikke noe jeg vil kategorisere som en

klassisk profesjonsstrid. Dette er forholdet han viser til:

Om myndighetene skulle gjennomført noe i tråd med arbeidsrettsrådets innstilling så
vil AF fått råderett over privat sektor.  Og der ville vi vært sammen med NITO, og
NITO er større enn oss så vi ville altså kommet i mindretall på privat sektor.  Så, så
det var nok også medvirkende årsak til at vi ville lage en hovedorganisasjon hvor,
hvor vi alene bestemte en privat sektor.  Og det er fort gjort å sjekke her hvis vi
setter grensen på hovedfag så vil NIF alene bestemme en privat sektor, vi utgjør vel
2/3deler av de privatansatte i Akademikerne.  Og da, da, så det ville løse det problemet.
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Jeg vil ikke karakterisere det spenningsforholdet Einar E Madsen beskriver her som

profesjonskamp, det er mer snakk om ulike interesser i forhold til lønnspolitiskstrategi. At

det ikke var en pågående profesjonskamp mellom sivilingeniører og ingeniører mener også

Hans Petter Sveia, da jeg intervjuet ham i 2001:

 I hvilken grad ut profesjonskamp kan ha spilt inn i forhold til opprettelsen av
Akademikerne  - bortsett fra den med sjukepleierne og legene ?    
Nei, altså jeg tror ikke det har spilt noe særlig rolle.  Jeg tror ikke det. Altså denne
striden mellom leger og sykepleiere har jeg vært inne på, den var av generell
karakter, men spesielt gjaldt det dette med ledelse.  Men for øvrig så var det ikke
noe profesjonskamp, altså mellom sivilingeniører og ingeniører var det ingen
profesjonskamp å snakke om. I motsetning til legene så aksepterte jo
sivilingeniørene at de ble ledet av en ingeniør (Intervju 2001)

Ut fra intervjuene trekker jeg den konklusjonen at profesjonsstrid ikke var et

avgjørende element ved opprettelsen av Akademikerne. Selv om jeg mener det er klare

indikasjoner på at det foregikk en form for profesjonsstrid mellom Legeforeningen og

Sykepleierforbundet vedrørende ledelsesspørsmålet på sykehusene. Denne

profesjonsstriden var viktig for Legeforeningen og Sykepleierforbundet, og har trolig spilt

en rolle for Legeforeningens utmelding av AF. Det ser imidlertid ikke ut til at denne

profesjonsstriden var viktig for andre foreninger i AF. Jeg tror derfor Tove Storødvann kan

ha rett i at dette ikke hadde særlig betydning for resten av forbundene som var med på

opprettelsen av Akademikerne.

Jeg vil likevel drøfte om opprettelsen av Akademikerne kan ses på som en konflikt

mellom det Steven Brint kaller samfunnansvarprofesjonalisme og det han kaller

ekspertprofesjonalisme. Som jeg har nevnt i kapittel 3.4 så er Fennefoss inne på tanken om

at dannelsen av Akademikerne og UHO, som senere skiftet navn til Unio, kan ses på som

et utrykk for disse to ulike formene for profesjonalisme. Jeg vil oversette det med

samfunnsansvar-profesjonalisme og ekspertprofesjonalisme. Steven Brint (1994) beskriver

i sin bok hvordan profesjonene i vesten har oppstått og endret innhold de siste 150 årene.

Profesjonene har vokst fram ved hjelp av en ”treenighet” av profesjonsorganisasjonene,

staten og universitetene, skriver Brint. Staten innførte lover og regler som regulerte

adgangen til et yrke blant annet ved at formelle kvalifikasjoner ble lovpålagt, noe som

blant annet innebar forbud mot kvakksalvervirksomhet. Universitetene ga profesjonene den

formelle kompetansen de trengte, og profesjonsorganisasjonene hadde en pådriverrolle for
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å få på plass denne formaliseringen av kompetanse. Brint hevder dessuten at innholdet i

profesjonsrollen har endret seg over tid. Tidligere innebar profesjonsrollen at man oppfattet

seg selv som samfunnsstøtter, som var bærere av en allmenndannelse og innsikt noe som

igjen ga en et spesielt ansvar i samfunnet. I dag finner Brint at profesjonene i stadig større

grad begrunner sin plass i samfunnet med at samfunnet har utviklet seg til å bli så

komplekst at det er behov for den spesialistkompetanse og fagkunnskap som profesjonene

besitter.

”Samfunnsansvarprofesjonalismen” oppsto sammen med de moderne profesjonene

på 1800 tallet, og var en mer eller mindre uttrykt ide om at profesjonene ivaretok

fellesskapets interesser. Dette skjedde ved å ivareta spesielle funksjoner i samfunnet og

besitte en spesiell forståelse og kunnskap. Denne formen for profesjonalisme hadde sterke

elementer av skepsis til markedet. I etterkrigstida overtok en annen form for

profesjonalisme, nemlig ekspertprofesjonalismen. Denne, mer moderne, formen for

profesjonalisme bygger på ideen om at samfunnet blir stadig mer komplekst og

spesialisert. Denne kompleksiteten og spesialiseringen fører til at det først og fremst er

profesjonene som kan tilby spesialisert kunnskap. Ekspertprofesjonalismen er i mye større

grad markedsorientert enn samfunnstøtteprofesjonalismen. Ifølge Brint oppsto tendensene

til ekspertprofesjonalismen først blant ingeniørene fordi disse var mye mer knyttet opp mot

markedet enn de andre tradisjonelle profesjonene.

Brints beskrivelse av kjennetegnene ved ekspertprofesjonalisme har flere fellestrekk

med den politikken NIF sto for innad i AF og senere i Akademikerne. Den politikken

Akademikerne profilerte seg med ved opprettelsen er også i tråd med Brints definisjon av

ekspertprofesjonalisme. Brint beskriver overgangen til ekspertprofesjonalisme slik

(1994:203-204):

The lower-status proffessional occupations -teachers, nusses, social workers, city-
planners and others- have long experienced difficulties sustaining fully
“proffessional” workconitions and fully “proffessional” prestige. (…) It is possible
that the new, more exclusive emphasis will help in the end (…) however it has
primarily helped further to reduce the status of several occupations that are of great
value from the perspective of their social contribution. (…) In the other end of the
stratum great opportunities have existed for certified public accountants, corporate
attorneys (…)

With the tranformation of the professional stratum in the direction of an
“expert stratum” whose main distinction lies in its ability to bring negotiable
resources to the labor market in the form of credentials and technical knowledge, a
greater emphasis of congnitive exclusion tends, increasingly, to take presendence
over the “collective morality” that once acted as a principle of inclusion among



114

those claiming professional status.

Som vi har sett tidligere i oppgaven, blant annet i kapittel  5.2 om den lønnspolitiske

offensiven i AF fra 1994 til 1997, så sto NIF for et klart markedsliberalistisk syn på

lønnsdannelse internt i AF. Dette var noe de tok med seg over i Akademikerne, og som i

stor grad ble markert som Akademikernes lønnspolitikk. I intervjuene jeg gjorde la både

Einar E Madsen og Trygve Dahl fra NIF vekt på viktigheten av markedets rolle i

lønnsdannelsen for akademikere. Trygve Dahl sier:

Sånn er situasjonen i dag, jeg tenker på privat sektor først og fremst, at, at høyere
utdanningsgrupper tilbyr egentlig samfunnet ansvarlighet med plikter og rettigheter
på det lokale plan, og det er et vesentlig tilskudd til  norsk demokrati.  Hvis
sentralisme i økende grad får lov til å råde grunnen så tror jeg det kommer til å bli en
eneste konsekvens, og det er at høyere utdanningsgrupper lar være å organisere seg,
ta vare på seg selv individuelt. (…) så sett fra vårt side så kunne vi se at der hvor
man trengte meget dyktige mennesker i forvaltningen, i offentlig forvaltning så var
man forhindret i å skaffe det selv om markedet hadde, fordi det var billigere
alternativ for å substituere eller sånn substitutt arbeidskraft.  Det finnes jo flere
nivåer av utdannelse når det gjelder teknisk sektor, hvis du kan si det litt enkelt og
primitivt, det finnes teknikere av forskjellig slag, det finnes 2, 3, 4-årige ingeniører,
det finnes sivilingeniører og andre teknologer også.  Og når man da velger
systematisk å dekke sitt behov på kort sikt med lavest mulig arbeidskraft til lav pris,
så får man altså lav kvalitet.  Og det vil jeg tro er, er bestemmende.  Og jeg tror
faktisk at samfunnet i dag sliter med fleksibilitet i offentlig sektor, sliter med å få
omkostningene ved, ved ivaretakelse av offentlige oppgaver ned, fordi det er blitt en
stigmatisering av arbeidskraftens mengde og mye mindre oppdatert av arbeid,
arbeidets kvalitet og hensikt.  Og i så måte så syns jeg utdannelseslengde har sterk
innflytelse på oppsplittingen, så hadde det også når det gjaldt dannelsen av
Akademikerne.

Dette er stort sett sammenfallende med den politikken Akademikerne markerte

allerede fra starten. Einar E Madsen i NIF, Akademikernes første leder, sier i intervjuet jeg

gjorde med han at dette var en lønnspolitikk de i stor grad hadde til felles med

Juristforbundet og Siviløkonomene. Det er åpenbare likhetstrekk mellom Trygve Dahl fra

NIF sine utsagn om langtidsutdannete, arbeidsmarkedet og lønnsfastsettelse og Brints

beskrivelse av ekspertprofesjonalisme. Trygve Dahl mener altså, slik jeg tolker ham, at

offentlig sektor velger å dekke sitt behov med lavest mulig arbeidskraft til lav pris, og

derfor følgelig får lav kvalitet. Argumentasjonen hans er basert på ekspertise og

markedsmekanismer, også i forhold til offentlig forvaltning. Denne logikken preger hele

NIFs lønnspolitikk. Motsatsen til NIF i de lønnspolitiske uenighetene internt i AF er klarest

uttrykt i form av Lærerforbundet, som sto for en politikk basert på sentral lønnsdannelse.
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Lærerne tilhører dessuten de lavstatusprofesjonene som Brint mener ikke har fått nyte godt

av trenden med mer ekspertprofesjonalisme.

Imidlertid er det også klart at det eksisterte visse uenigheter internt i Akademikerne

om hvorvidt man utelukkende skulle stå for markedsbasert lønn eller om man også skulle

ha sentrale kriterier for lønnsfastsettelse i en del tilfeller. Einar E Madsen antyder at

Legeforeningen i mindre grad sto helhjertet for en lønnsdannelse utelukkende basert på

markedet enn mange av de andre forbundene som var med på opprettelsen av

Akademikerne. Som jeg allerede har nevnt tidligere i oppgaven var det også slik at

Legeforeningen ga uttrykk for at de hadde et noe annet syn på lønnsfastsetting, jeg gjentar

følgende sitat fra Sverre Strand i Legeforeningen:

Bortsett fra legene og prestene er de fleste i Akademikerne opptatt av mest mulig
markedsstyrt lønnsdannelse. Legeforeningen og Presteforeningen ønsker nok en viss
solidaritet i lønnsdannelsen, og at likhet i utdanning og funksjon vis a vis brukere og
offentlighet er et grunnleggende kriterium. Man godtar ulikhet basert på ulik grad av
videreutdanning, arbeidsbyrde, lederansvar etc, men grunnleggende skal det være
noenlunde lik lønn dersom man har en likeartet stilling. Det skal være et visst
kollektivt element. Det har sikkert sammenheng med at man har offentlig sektor som
dominerende arbeidsgiver.

I den påfølgende passasje i intervjuet med Sverre Strand utdyper han denne

uenigheten i synet på lønnsdannelse:

I det store kompromisset bak Akademikerne oppnådde Legeforeningen forståelse for
at lønnsarbeidet måtte følge begge spor, både lokalt/individuelt og kollektivt. Men
der hvor lønnsdannelsen skjer sentralt skal den være mer differensiert ut fra
utdanning, kompetanse, arbeidsbyrde og ansvar.

Dette kan tyde på at Legeforeningen i noe større grad enn for eksempel NIF, fortsatt

er preget av en tenkning som er i tråd med samfunnsansvarprofesjonalisme i et visst

omfang. Det kommer imidlertid ikke fram noe i intervjuene som peker klart i retning av at

de resterende medlemsforbundene i AF som siden dannet Unio sto for en bevisst politisk

retning som bygde på samfunnsansvarsprofesjonalisme. Det er likevel interessant at

Presteforeningen, som Sverre Strand i Legeforeningen nevner som en form for allierte med

Legeforeningen internt i Akademikerne, valgte å melde seg ut av Akademikerne og inn i

Unio i 2006. Forøvrig mener jeg det som har kommet fram i intervjuene og de politiske

utspillene Akademikerne hadde i forbindelse med stiftelsen gir grunnlag for å mene at

opprettelsen av Akademikerne kan ses på som et ledd i trenden med økende grad av
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ekspertprofesjonalisme.
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7.1 Sammendrag og konklusjoner

Temaet for denne oppaven var å beskrive og fortolke splittelsen i AF og opprettelsen av

hovedsammenslutningen Akademikerne. Akademikerne ble den første, og hittil eneste,

hovedorganisasjonen i Norge som kun organiserer langtidsutdannete akademikere og stiller

krav om hovedfag, mastergrad eller embetseksamen ved vitenskaplig høyskole. På tross av

at AF var en organisasjon med sterke indre spenninger som går helt tilbake til stiftelsen av

AF, kom opprettelsen av Akademikerne overraskende på de gjenværende

medlemsforeningene. En av disse spenningene var forholdet mellom forbundsnivå og

hovedorganisasjonsnivå, og hvor store fullmakter hovedorganisasjonen skulle få fra

forbundene. Et annet viktig spenningsforhold var uenigheter i forhold til

rekrutteringsgrunnlaget og synet på opptak av forbund som organiserer høyskoleutdannete

yrkesgrupper. Opprettelsen av Akademikerne satt i gang en kjedereaksjon som førte til en

omfattende omorganisering av akademikergrupper på hovedorganisasjonsnivå.

Jeg nevnte innledningsvis i kapittel 3 at Colin Crouch sin bok The logic of

collective action påpeker hvordan forskning på fagforeninger bærer preg av å være et

tverrfaglig felt hvor ingen fagdisipliner har monopol, men hvor både statsvitere, økonomer,

sosiologer og historikere har viktige og relevante bidrag. Temaet for denne oppgaven

befinner seg i grenselandet mellom historiefaget og sosiologi. I oppgaven har jeg viet stor

plass til å beskrive de konkrete prosessene som ledet til opprettelsen av Akademikerne.

Dette var et bevisst valg, jeg tok utgangspunkt i Charles Ragins (1994) modell for

forskningsprosessen for å beskrive og fortolke det konkrete hendelsesforløpet. Denne

forskningsteoretiske og metodiske tilnærmingen innebar en vektlegging av å beskrive de

konkrete prosessene og hendelsene som ledet fram til opprettelsen av hovedorganisasjonen

Akademikerne, og presentere det Ragin (1994) kaller bilder.  En historiker ville kan hende

stoppet der. Jeg har imidlertid forsøkt å analysere hendelsesforløper for å finne mulige

generelle mekanismer som lå til grunn for opprettelsen av Akademikerne. Disse kan ikke

erstatte beskrivelsene, eller bildene, men kan i noen tilfeller si noe mer om hva det som

skjedde kan være tilfeller av.

Jeg hadde to hovedproblemstillinger. I den første problemstillingen så jeg på

hvilke konkrete hendinger som førte fram til opprettelsen av Akademikerne. Allerede i det

første intervjuet jeg gjorde gikk det opp for meg at det var flere konkrete hendelser som

hadde ledet til splittelsen i AF og opprettelsen av Akademikerne. Det viste seg at mange av
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de samme forbundene som stiftet Akademikerne hadde vært på nippet til å melde seg ut på

begynnelsen av 1980-tallet. Grunnene den gangen var at de ønsket å beholde

forhandlingsretten i kommunesektoren på forbundsnivå, og å ha en hovedorganisasjon med

svært begrensete oppgaver. Dessuten var de lite fornøyd med at AF hadde lagt seg på en

rekrutteringsprofil som inkluderte høyskoleutdannete yrkesgrupper. At disse forbundene

ikke dannet en ny hovedorganisasjon den gangen skyldtes ikke at de skiftet syn i disse

spørsmålene, men at det viste seg at disse forbundene hadde for få medlemmer til at en ny

hovedorganisasjon ville få forhandlingsrett på statlig sektor. Da forbundene som varslet

utmelding i 1983 forhandlet seg tilbake til AF som gruppe fikk de gjennomslag for en del

saker, de fikk gjennomslag for sine ønsker om forhandlingene på kommunal sektor og

styret i AF fikk mindre makt.

Flertallet i AF var imidlertid for å fortsette med rekrutteringspraksisen AF

hadde hatt så langt, og tok opp stadig flere forbund som organiserte yrkesgrupper med

høyskoleutdanning. Et av resultatene av denne rekrutteringspolitikken var at

Sykepleierforbundet ble tatt opp som medlemmer i AF i 1988. Dette er noe som ble

vektlagt av de jeg intervjuet som var med på stiftelsen av Akademikerne som en viktig

grunn til at AF utviklet seg til å bli et stadig mindre hensiktsmessig interessefelleskap for

de forbundene som valgte å bryte ut av AF i 1997. En av de hendelsene som var utløsende

for at flere forbund ble med på prosessen med å danne Akademikerne var et forslag til

endring av vedtektene Sykepleierforbundet sendte inn til AF i juni 1997, gikk dette

forslaget gjennom ville det resultere i at maktforholdet i AF-K ville gå i favør av

Sykepleierforbundet. Av andre viktige hendelser må jeg også nevne samarbeidsavtalen AF

inngikk med LO i 1993, som Juristforbundet hadde stemt mot og NIF var sterkt kritiske til.

Jeg har også sett på hvilke spenninger som eksisterte innad i AF om lønnspolitikken

som ble ført fra AFs side, bruk av streikevåpenet og hvilke medlemsgruppers lønnskrav AF

ga prioritet. Jeg har avdekket at det eksisterte relativt store uenigheter om lønnspolitikk og

synet på lønnsdannelse i AF. Disse uenighetene gikk langs flere akser. En av uenighetene

gikk på hvorvidt man ønsket markedsbasert lønnsdannelse eller sentrale oppgjør. De to

ytterpunktene i AF i dette spørsmålet var NIF, som ville overlate det meste av

lønnsdannelsen til markedsmekanismene, og Lærerforbundet som ønsket sentrale og

kollektive lønnsoppgjør. Legeforeningen lå nok nærmere NIF enn Lærerforbundet, men

var sterkere tilhengere av å ha et kollektivt element i lønnsfastsettelsen enn NIF.

Sykepleierne hadde et svært pragmatisk syn på lønnsdannelse og vurderte det ut fra hva

som tjente deres interesser. De var tilhengere av kollektive forhandlinger, men det spilte
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mindre rolle om det var lokale eller sentrale oppgjør dersom utsiktene til et godt

lønnsoppgjør var gode. Jeg har funnet at det også var et spenningsforhold i AF mellom de

forbundene som hadde flest medlemmer i privat sektor og de forbundene som hovedsakelig

hadde sine medlemmer i offentlig sektor. Det er en viss grad av sammenfall mellom syn på

lønndannelse og sektortilhørighet, de med flest medlemmer i privat sektor er i større grad

tilhengere av individuell lønnsdannelse og de med medlemmer i offentlig sektor er i større

grad tilhengere av kollektive forhandlinger. Igjen er det NIF og Lærerforbundet som utgjør

ytterpunktene, mens for eksempel Legeforeningen er i en mellomstilling. Dette er kanskje

ikke så overraskende i og med at de har medlemmer fordelt både på offentlig og privat

sektor.

En annen konfliktakse i AF når det gjaldt lønnspørsmål gikk mellom

mannsdominerte og kvinnedominerte forbund. Særlig Sykepleierforbundet hadde likelønn

som en viktig sak og jobbet for å sette dette på dagsorden i AF. De opplevde at de møtte

motstand fra de mannsdominerte forbundene som organiserte langtidsutdannete i AF.

Spenningene internt i AF som gikk på lønnspolitikk økte fra begynnelsen av 1990 tallet og

ble tydeliggjort i arbeidet med å utforme den lønnspolitiske offensiven. Prosessen med å

utforme lønnspolitisk offensiv (LPO) ble satt i gang høsten 1994 og fortsatt var i gang da

AF ble splittet og Akademikerne opprettet. Uenighetene gikk særlig på hvilke kriterier som

skulle være bestemmende for lønnsfastsettelse. Lærerforbundet fikk gjennomslag for at

utdanningslengde skulle være et bestemmende kriterium, mens NIF var tilhengere av at

lønn skulle fastsettes ut fra markedsmekanismer og at utdanning kun skulle være et av flere

kriterier. NIF ønsket at kriteriene for lønnsfastsettelse skulle avgjøres av

markedsmekanismene. Det var også uenigheter i synet på bruken av streikevåpenet innad i

AF. En del forbund var svært skeptiske til å gå til streik, for eksempel NITO og NIF, andre

forbund ønsket i større grad å benytte streik som et virkemiddel i lønnskampen. Internt i

AF ble Lærerforbundet og Sykepleierforbundet sett på som særlig streikevillige av mange

av de andre forbundene.

Jeg har også sett på trekk ved AF som organisasjon. Nærmere bestemt om det var

det sterke organisasjonspolitiske uenigheter i AF eller sider ved organisasjonen som

disponerte for opprettelsen av Akademikerne.  Et viktig trekk ved AF var at det var en

organisasjon hvor forbundene og forhandlingsutvalgene på de tre sektorene hadde et

utstrakt selvstyre. Dette innebar at identitetsfølelsen i forhold til AF som organisasjon var

lite utviklet. Styret i AF var dessuten relativt svakt i den interne maktbalansen mellom

forbund og utvalg, noe flere av medlemsforbundene så på som ønskelig. Særlig gjaldt dette
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de klassiske profesjonsforbundene. På 1990-tallet skjedde det imidlertid en viss styrking av

sentralleddet og sekretariatet vokste i størrelse, men medlemsforbundene og

forhandlingsutvalgene beholdt sin store grad av selvstyre. Jeg mener å ha funnet

holdepunkter for å mene at styret og sekretariatet utviklet det Child, Loveridge og Warner

(1973) kaller en administrativ rasjonalitet som i en del tilfeller kom i konflikt med den

representative rasjonaliteten. Trolig vokste denne fram ut fra et behov for å styrke sin

posisjon ut fra erfaringene med å være et svakt styre i en organisasjon med sterke forbund

og utvalg. Imidlertid førte dette også til at det ble tatt en del avgjørelser på bekostning av

hensynet til det representative elementet, den viktigste avgjørelsen å nevne mener jeg er

samarbeidsavtalen med LO. Riktignok var det store flertallet i AF for avtalen, men det lille

mindretallet følte seg overkjørt i en viktig sak. De forbundene som dannet Akademikerne

var lite glade for samarbeidsavtalen og så på dette som en viktig symbolsak.

Det eksisterte også ulike syn internt i AF om hva slags organisasjon AF skulle være.

De klassiske profesjonsforbundene ville ha en hovedorganisasjon som utelukkende tok seg

av det mest nødvendige, først og fremst forhandlinger på statlig sektor, og hvor makten lå

på forbundsnivå. De klassiske profesjonsforbundene hadde dessuten tradisjoner for å avstå

fra å bruke tradisjonelle fagforeningsvirkemidler som streik. Lærerforbundet og

Sykepleierforbundet delte ikke denne skepsisen til å gå til konflikt under forhandlinger og

å bruke streikevåpenet. Jeg har tolket dette som et uttrykk for at ulike forbund i AF det

Scheuer kaller forskjellige forbundstypologier, som ha inndeler ut fra graden av

profesjonalisme og kollektivisme. Jeg har konkludert med at AF  hadde forbund som

tilhører både det Scheuer typologiserer som fagbasert kollektivisme og profesjonalisme.

Jeg har imidlertid omarbeidet Scheuers firefeltstabell til en modell med to akser (se figur

5), slik at den blir mer nyansert. Jeg har konkludert med at Lærerforbundet  trolig kan

typologiseres som fagbasert kollektivisme, mens Juristforbundet typisk faller innenfor

typologien profesjonalisme.

Jeg har også funnet holdepunkter for at opprettelsen av Akademikerne har

sammenheng med korporative trekk ved oppbyggingen av lønnsforhandlingssystemet og

konsekvensene dette kan ha hatt for utviklingen i relative lønninger. Høgsnes påviser i sin

bok Krone for krone at det har vært en klar reduksjon i relative lønnsforskjeller fra midten

av 1970-tallet og fram til 1996, dette gjelder først og fremst ansatte i statlig sektor.

Nedgangen i relativ lønn har vært klart størst for de som i utgangspunktet tjente mest. Det

kommer også klart fram i intervjuene at dette var noe som ble oppfattet som et problem

blant medlemsforbundene i AF. Opplevelsen av å være på vikende front i kampen om
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relative lønninger var felles både de som brøt ut, og de som ble igjen i AF. Flere mente at

frustrasjonen over tapet i relative lønninger, og Solidaritetsalternativet som innebar en

lavtlønnsprofil på oppgjørene, ble kanalisert til AF. AFs rolle ble ofte å legitimere dårlige

oppgjør for medlemsforbundene. De dårlige oppgjørene aktualiserte også at det eksisterte

store uenigheter i AF om hva slags strategi som var ønskelig for å snu utviklingen. Den

lønnspolitiske offensiven til AF var et forsøk på å forandre trenden og få bedre

lønnsoppgjør for AFs medlemsforbund. Prosjektet avdekket imidlertid også lønnspolitiske

uenigheter i AF.

Den siste mekanismen jeg har sett på er om splittelsen i AF kan tolkes som en

interessekonflikt mellom statusgrupper, klasser eller profesjoner. Alle de som var involvert

i opprettelsen av Akademikerne trakk fram at en av grunnene til at de brøt med AF og

opprettet Akademikerne var at de mente at AF ikke lenger var et fruktbart

interessefelleskap. Ut fra dette har jeg trukket slutningen at de som dannet Akademikerne

hadde en opplevelse av at det var interessekonflikter i AF, og at dette var en medvirkende

årsak til bruddet med AF.

Spørsmålet ble da hvilken type interessekonflikt dette var. I ny-weberiansk

profesjonssosiologi er som nevnt begrepet sosial utelukkelse sentralt (Scheuer 1985:74).

Weber definerer dette som en prosess hvor en statusgruppe forsøker å forbedre egne

medlemmers forhold. Dette skjer ved å begrense adgangen til privilegier og belønninger til

sin egen snevre krets. Statusgruppen besitter visse kjennetegn som den bruker som

legitimeringsgrunnlag for egne privilegier. Ved opprettelsen av Akademikerne ble begrepet

”langtidsutdannete” vektlagt. Det ble satt krav om utdanning på hovedfagsnivå eller

embetseksamen fra vitenskaplig høyskole, slik at de forbundene i AF som hadde

høyskoleutdanning på ca tre år ikke kunne tas opp som medlemmer i Akademikerne.

”Langtidsutdannet” er i dette tilfellet et eksempel på et slikt kjennetegn som skiller

Akademikerne fra sykepleiere, førskolelærere og andre yrker med treårig

høyskoleutdanning. Opprettelsen av Akademikerne kan ses på som en reaksjon på den økte

rekrutteringen til høyere utdanning, og det økende omfanget av grupper med

høyskoleutdanning. I samme tidsrom har langtidsutdannete grupper dessuten opplevd en

nedgang i relativ lønn. Dette mener jeg har bidratt til at de klassiske profesjonsforbundene

har følt et økende behov for å snevre inn akademikerbegrepet slik at dette blir forbeholdt

de med utdanning over høyskolenivå.

Det er noe mer uklart om opprettelsen av Akademikerne kan ses på som et

utrykk for profesjonsstrid. Det har lenge vært en pågående profesjonsstrid mellom leger og
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sykepleiere. Denne striden blusset opp våren 1996 i forbindelse med at spørsmålet om

kompetansekravene til ledere ved sykehusene. Denne striden bidro trolig til at

Legeforeningen valgte å melde seg ut av AF i juni 1996. Det synes imidlertid ikke som

denne profesjonsstriden var av betydning for de andre forbundene i AF.

En annen problemstilling knyttet til profesjonsstrid er om opprettelsen av

Akademikerne, og restene av AF som i kjølvannet av splittelsen dannet UHO/Unio kan ses

på som to utrykk for to typer profesjonalisme. Steven Brint (1994) skiller mellom

”samfunnsansvarprofesjonalisme” og ”ekspertprofesjonalisme”.

Samfunnsansvarprofesjonalisme oppsto sammen med de moderne profesjonene på 1800

tallet, og var en mer eller mindre uttrykt ide om at profesjonene ivaretok fellesskapets

interesser. Dette skjedde ved å ivareta spesielle funksjoner i samfunnet og besitte en

spesiell forståelse og kunnskap, og hadde dessuten sterke elementer av skepsis til

markedet. I etterkrigstida overtok en annen form for profesjonalisme, nemlig

ekspertprofesjonalismen . Denne, mer moderne, formen for profesjonalisme bygger på

ideen om at samfunnet blir stadig mer komplekst og spesialisert. Ekspertprofesjonalismen

er i mye større grad markedsorientert enn samfunnstøtteprofesjonalismen og oppsto først

blant ingeniørene som var nærmere knyttet opp mot markedet enn andre tradisjonelle

profesjoner. Både intervjuene og de politiske utspillene Akademikerne hadde i forbindelse

med stiftelsen gir grunnlag for å mene at opprettelsen av Akademikerne kan ses på som et

ledd i trenden med økende grad av ekspertprofesjonalisme.

For å oppsummere har jeg funnet at det er en del generelle mekanismer som lå til

grunn for opprettelsen av Akademikerne. Det var også en del konkrete hendelser som

fungerte som utløsende årsaker til splittelsen i AF. Det er altså ikke en faktor som alene

kan forklare splittelsen i Akademikernes Fellesorganisasjon og opprettelsen av

Akademikerne, men en kombinasjon av flere forhold.



123

1) Litteraturliste

Barnes, Barry (1995): The Elements of Social Theory. London: UCL Press

Bergh, Trond & Nilsen, Trygve (2004): Et Akademisk felleskap. Oslo: Vigmoestad og

Bjørke Forlag.

Bowman, John R. “Employers and the Persistence of  Centralizes Wage Setting. The Case

of Norway”, (2003) SOS4901 Scandinavian Labor Markets and Labor Relations. Oslo

Bourdieu, Pierre (1984): Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.  

Bourdieu, Pierre (1984): Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard:

Harvard University Press.

Brint, Steven (1994): In the age of experts. The changing roles of profession in politics

and daily life.  Princeton: Princeton University Press.

Colbjørnsen, Tom Arvid Fennefoss og Gudmund Hernes (1985), Så samles vi på valen…?

Oslo: Fafo

Engelstad, Fredrik og Nordli Hansen, Marianne (2003): ”Samfunnsklasser og

klasseteorier”, Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Fennefoss, Arvid (1988): Lønnstakerorganisering. Oslo: Fafo.

Fennefoss, Arvid (1996): ”Organisasjoner, klassifikasjoner og klasser”. I Otnes, Strandbu

& Thomassen (red.) Sosiologisk årbok 1.2. Oslo

Fennefoss, Arvid og Høgsnes, Geir 2003 ”Arbeidsliv, lønn og forhandlinger” Det norske

samfunn Oslo: Gyldendal Norsk Forlag



124

Frønes, Ivar og Kjølsrød, Lise (red.) (2003): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk

Forlag.

Giddens, Antony, David Held (red.) 1982: Classes, power and conflict- classical and

contemporary debates London: The Maximillian Press

Hernes, Gudmund (1991): The Dilemmas of Social Democracies: The Case of Norway and

Sweden. Oslo: Acta Sociologica Nr. 4. s. 239-260

Høgsnes, Geir (1999): Krone for Krone, lønnsforhandlinger og fordelinger. Oslo: Ad

Notam Gyldendal.

Høgsnes, Geir (1994): Collective Bargaining and the Impact of Norms and Fairness –

Ananalysis Based on the Norwegian Experience. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning.

Lie, Gisle (2000): Streik som virkemiddel i lønnsforhandlinger Hovedoppgave i

statsvitenskap. Oslo: Universitetet i Oslo

Melby, Kari (1990): Kall og Kamp – Norsk Sykepleierforbunds historie. Oslo: JW

Cappelens Forlag.

NOU 1992:26 en nasjonal strategi for sysselsetting i 1990-årene. Oslo:

Finansdepartementet.

NOU 1996:4. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1996. Rapport nr. 1, 1996 Oslo: Det

tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Finansdepartementet.

Ragin, Charles C. (1994): Constructing social research : the Unity and Diversity of

Method. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.

Rubin, Herbert & Rubin, Irene (1995): Qualitative interviewing: The Art of Hearing Data.

Sage Publications.



125

Scheuer, Steen (1985): Fagforeninger mellem kollektiv og proffession.  København: Nyt

fra samfunnsvitenskaperne.

Stokke, Torgeir Aarvaag (1998): Utmeldinger av LO-forbundene på 1990-tallet. Oslo:

Fafo.

Torgersen, Ulf (1994): Profesjoner i offentlig sektor, Oslo: Tano Forlag.

Wyller, Thomas Chr. (1970): Landsforbund og lønnskamp. Oslo: JW Cappelens Forlag.

Avisartikler:

Aftenposten 29. juni 1983.

Bergensavisen (BA) 4. mai 1996.

Dagens Næringsliv 25. oktober 1997.

Demokraten 3. mai 1886.

Foreningen nr 9, 2005.

Foreningen nr 21, 1995.

Fædrelandsvennen 1. juli 1983

Fædreslandsvennen 25. juli 1983.

Fædrelandsvennen 2. juli 1983

Hamar Arbeiderblad 6. juni 1996.

Klassekampen 2.juli 1983

Nordlands Framtid 12. juni 1996.

NTB 2. Juli 1983.

NTB 28. juni 1996.

Telemarksavisa 8. juni 1996.

Østlandsposten 22.juni 1983

Østlandsposten 8. juni 1996



126

Dokumenter fra Akademikernes Fellesorganisasjon:

Akademikernes Fellesorganisasjon, svarbrev til Norsk Sykepleierforbund, datert 7.

november 1995. Vedr. oppslag i Arbeiderbladet lørdag 4. november 1995 – om ”AFs

solidaritetsalternativ”

Akademikernes Fellesorganisasjon (1996): Beretning. Arkiv PA-1244 / Akademikernes

Fellesorganisasjon. Riksarkivet.

Akademikernes Fellesorganisasjon (1997): Beretning. Arkiv PA-1244 / Akademikernes

Fellesorganisasjon. Riksarkivet.

Akademikernes Fellesorganisasjon (1997) Tilleggsberetning fra disisorene angjeldene

splittelsen i AF. Arkiv PA-1244 / Akademikernes Fellesorganisasjon Riksarkivet

Tilleggsberetning, behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte 11.-13. november.

Utarbeidet av Akademikernes Fellesorganisasjons desisorer Ole Andreas Lilloe Olsen og

Ada Schreiner. Arkiv PA-1244 / Akademikernes Fellesorganisasjon. Riksarkivet.

Forslag fra Norsk Sykepleierforbund, datert 10. juni 1997. Vedtektsendring - seksjon for

kommuneansatte af-k. Riksarkivet 1244 akademikernes fellesorganisasjon. Dd saksarkiv

1995-2000 eske 0013. Arkiv PA-1244 / Akademikernes Fellesorganisasjon. Riksarkivet.

Norsk Sykepleierforbund, brev til Akademikernes Fellesorganisasjon, datert 6. november

1995 vedr. oppslag i Arbeiderbladet lørdag 4. november 1995 – om ”AFs

solidaritetsalternativ”. Undertegnet Laila Dåvøy

Lydbåndopptak fra representantskapsmøtet i AF 1987

Diverse dokumenter fra Arkiv:  PA-1244 / Akademikernes Fellesorganisasjon

Depotinstitusjon: Riksarkivet 

Arkivskaper(e):  Akademikernes Fellesorganisasjon

D - Saksarkiver

Da - Saksarkiv før 1995 (ikke kommunal sektor)
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Db - Saksarkiv før 1995 (kommunal sektor)

Dc - Saksarkiv Oslo kommune

Dd - Saksarkiv 1995-2000

De - Saksarkiv avvikling

U - Foto, film, lydopptak

Z – Presseklipp

Andre kilder:

www.unio.no

www.legeforeningen.no

www.akademikerne.no

www.odin.dep.no

Antall ord i denne oppgaven er 42 311

Alle kilder i denne hovedoppgaven er oppgitt.
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Liste over figurer i oppgaven:

Figur1: Ragins modell for forskningsprosessen

Figur 2: Crouch typologi for fagorganisering

Figur 3: Scheuers forbundstypologi

Figur 4: Høgsnes’ modell for lønnsdannelse

Figur 5: Egen modell for inndeling av fagforbund
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Intervjuguide

I Hva var bakgrunnen for dannelsen av akademikerne?

Oppfølgingsspørsmål:

-lønnspolitisk

-organisasjonspolitisk

II Kan du beskrive prosessen?

Oppfølgingsspørsmål:

- Hva skjedde? (konkrete hendinger)

- Hvilke aktører var sentrale?

- I hvilken grad var grunnplanet i de ulike organisasjonene

   involvert?

III Hvilke generelle trekk kan ha spilt en rolle for opprettelsen av

akademikerne?

Oppfølgingsspørsmål;

-trekk ved lønnsforhandlingssystemet

-I hvilken grad kan profesjonkamp/statuskamp ha spilt inn?

-    ---- “”-----              relativ lønn?

IV Hva var svakhetene ved AF?

Oppfølgingsspørsmål:

- I hvilken grad følte medlemsforbundene identitet til AF

- Hvordan fungerte organisnasjonsstrukturen
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- I hvilken grad lyktes AF å føre en helhetlig politick?

V Tror du  LO´s sterke posisjon i  norsk lønnsforhandlingssystem var

en motivasjonsfaktor for å danne Akademikerne?

VI Hvilken rolle spilte myndighetene for opprettelsen Akademikerne?

Oppfølgingsspørsmål:

- solidaritetsalternativet?

 - forslaget til ny arbeidstvistlov

- det faktum at KS nektet å forhandle med Akademikerne og tok AF's

parti i konflikten?

VII I hvilken grad mener du disse ulike faktorne/konfliktlinjene presset

fram en splittelse i AF?

Oppfølgingsspørsmål:

-sektortilhørighet

- utdanningslengde

- inntektsforskjeller

- profesjonsstrid

- kvinnedominert kontra mannsdominerte yrker

VIII Hvordan ser du på lønnsforskjellene i Norge?

Oppfølgingsspørsmål:

- hvordan vil du beskrive lønnsutviklinga generelt i det norske

samfunnet de siste 20-30 åra?
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- hvilke kriterier mener du bør definere hva som er en rettferdig lønn?

IX Hva var motivene til Legeforeningen da de ba sentralstyret vurdere

forholdet til AF i 94, og hva var grunnene til at et stort flertall gikk

inn for å melde legeforeningen ut i 1996?

Oppfølgingsspørsmål:

- hvilke uenigheter eksisterte?

X Hvilken rolle spilte legeforeningen i forkant av opprettelsen av

Akademikerne?

Oppfølgingsspørsmål:

- Hva var grunnen til at Akademikerne ble offentliggjort sent i

oktober, fristen for å melde seg ut av AF for å gå ut ved årsskiftet

var som kjent i juni?


