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Sammendrag 

Bakgrunnen for studien er et ønske om å studere hvordan fagforeningen som kollektiv aktør 

opplever å kunne utøve makt og innflytelse på de pågående omstillingsprosessene i Posten, og 

hvordan omstillingsprosessene påvirker aktørskapet. I arbeidsgeografien er aktørskap et sentralt 

konsept som omhandler arbeidstakeres muligheter og forsøk på å påvirke sine arbeidsforhold. 

Studien har et kvalitativt design med bruk av forskningsintervju og dokumentanalyse og tar 

utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hvordan utøver fagforeninger aktørskap på de 

pågående omstillingsprosessene i Posten, og hvordan påvirkes aktørskapet av 

omstillingsprosessene? Tre empirisk orienterte forskningsspørsmål blir studert. Aktørskapet 

til fagforeningene blir studert gjennom aktører i fagbevegelsens forståelser og responser på 

omstillingsprosessene, deres opplevelse av innflytelsesmuligheter og gjennom bruk av 

utvalgskretser ved nedbemanning.  

Hovedfunnene viser at aktører i fagbevegelsen i stor grad opplever omstillinger i Posten som 

nødvendig, men at ulike fagforeninger og aktører i fagbevegelsen responderer på ulike måter. 

Norsk post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) er det arbeidstakerforbundet i Posten med 

flest medlemmer og opplever å ha størst innflytelse på omstillingsprosessen. Aktører på lavere 

nivå i Postkoms organisasjon og i andre fagforeninger opplever å ha mindre innflytelse.  

Opplevelse av innflytelse blir også påvirket av hvilket geografisk område i Posten de jobber 

for. Det er stor uenighet mellom aktører i fagbevegelsene om utvalgskretsene i Posten brukes 

på en rettferdig måte.  

Det er viktig for fagforeningenes fremtid å studere videre hvordan fagorganiserte og tillitsvalgte 

opplever å bli representert av fagforeninger i norsk kontekst. Fagforeningene har en stor 

betydning for arbeidstakeres aktørskap, spesielt når omstillinger er en del av arbeidshverdagen.   
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1 Introduksjon  

Temaet for denne studien er fagforeningers handlingsrom og aktørskap i omstillingsprosesser. 

Omstillingsprosesser i arbeidslivet og i virksomheter er velkjent for mange norske 

arbeidstakere. Omstruktureringer og omstillinger blir gjerne ansett som virkemiddel for å 

møte økte krav om økonomisk avkastning og mer effektive virksomheter i tillegg til at det kan 

være en respons som blir brukt for å møte nedgangstider.  

Posten Norge AS (fra nå av oftest omtalt som Posten) er en av de mest tradisjonsrike 

virksomhetene vi har i Norge, etablert allerede i 1647. Staten tok over ansvaret for postverket 

i 1719. Posten har utført en viktig samfunnstjeneste i flere hundre år ved å levere post til hele 

Norges befolkning. Posten har også vært en stor arbeidsgiver med mange ansatte over hele 

landet.  I 1996 ble Posten omgjort til et statsaksjeselskap med begrenset ansvar. Dette kan sies 

å være starten på å gjøre Postens tilknytning til staten svakere og starten på omdannelsen av 

virksomheten mot en forretningsdrevet modell. Frem til 2016 hadde Posten monopol, men i 

dag er tjenestene deres konkurranseutsatt. Dette førte blant annet til at Posten stoppet med 

brevomdeling på lørdager. Disse eksemplene sier noe om hvordan de politiske 

rammebetingelsene har endret seg. I tillegg har nye elektroniske løsninger som e-post ført til 

at det ikke lenger er like stor etterspørsel etter tjenestene. Maskiner har også tatt over noe av 

arbeidet som tidligere ble gjort av mennesker (Posten Norge AS 2017).  

 En respons på teknologiske endringer og nye krav har vært omstillinger. Posten har 

gjennomgått storstilte omstillinger i flere tiår, noe som også har innebåret massive 

nedbemanninger og tap av arbeidsplasser. Samtidig som de har gjort en rekke oppkjøp og i 

dag er et nordisk konsern. Fordi Posten gjennomgår så å si kontinuerlig omstillinger av 

virksomheten kan man omtale det som permanente omstillingsprosesser. Denne studien søker 

å belyse hvordan slike permanente omstillingsprosesser påvirker fagforeningers handlingsrom 

og aktørskap.   

1.1 Forskningsspørsmål 

Det overordnede forskningsspørsmålet for denne studien er: 

Hvordan utøver fagforeninger aktørskap på de pågående omstillingsprosessene i Posten, 

og hvordan påvirkes aktørskapet av omstillingsprosessene? 



2 

 

Videre er det formulert tre empiriorienterte forskningsspørsmål som skal belyse ulike aspekter 

ved fagforeningers aktørskap i omstillingsprosesser: 

1. Hvordan forstår og responderer aktører i fagbevegelsen på 

omstillingsprosessene i Posten? 

2. Hvordan opplever aktører i fagbevegelsen sine innflytelsesmuligheter på 

omstillingsprosessene i Posten? 

3. Hvordan forstår aktører i fagbevegelsen bruken av utvalgskretser ved 

nedbemanning i Posten?  

For å begrunne prosjektet vil jeg gå tilbake til det Vilhelm Aubert omtalte som 

problemorientert empirisme: «en tradisjon som fremhever at samfunnsforskning bør ta 

utgangspunkt i problemer som er viktige for samfunnet» (Thagaard 2013 s.53). Omstillinger i 

det norske arbeidslivet har blitt et utbredt fenomen som berører mange og skaper nye og 

sammensatte utfordringer. Derfor er det av en samfunnsmessig betydning å belyse dette 

temaet gjennom forskning.  Bakgrunnen for valg av tema og forskningsspørsmål kommer av 

en nysgjerrighet om hvorfor ikke omstillingsprosessene i Posten har blitt utfordret i større 

grad av fagbevegelsen. Denne nysgjerrigheten bygger på en teoretisk forståelse og 

nymarxistisk tradisjon om at relasjonen mellom arbeid og kapital forstås som et asymmetrisk 

maktforhold. Innenfor denne tradisjonen er fagforeninger forstått som en kollektiv aktør som 

fremmer arbeidernes interesser mot arbeidsgiver og kapitalen. 

  Jeg har valgt å studere opplevelser og forståelser aktører i fagbevegelsen har av 

omstillingsprosessene fordi jeg vil at denne oppgaven skal være bidrag til arbeidsgeografien 

ved å studere opplevelsen til de involverte arbeidstakerne, og hvordan de opplever at 

arbeidssteder skapes, gjenskapes og endres gjennom omstillingsprosesser. Blant annet 

gjennom nye avgrensninger av arbeidssteder. På denne måten ikke bare diskutere effektene og 

oppnådde resultater av aktørskap, men hvordan den utøves, begrenses og muliggjøres i en 

romlig kontekst. Jeg vil nå si noe om hvordan oppgaven skal belyse disse 

forskningsspørsmålene ved å beskrive oppgavens struktur.   

1.2 Oppgavens struktur 

Oppgaven vil starte med et bakgrunnskapittel. Bakgrunnskapittelet vil gjøre rede for norske 

tradisjoner i norsk arbeidsliv med vekt på arbeidslivsrelasjoner. New Public Management blir 

også diskutert da det er en viktig styringsform som preger og ligger til grunn for mange av 
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omstillingene i norsk arbeidsliv og i Posten. Avslutningsvis i kapittelet vil jeg gjøre kort rede 

for Postens historie. Det neste kapittelet vil omhandle studiens metodologiske forankring og 

metodiske valg. Deretter kommer et kapittel som vil diskutere fire overordne teoretiske 

konsepter som vil utgjøre studiens teoretiske rammeverk. Disse fire konseptene er; 

sosioromlige dimensjoner, aktørskap, makt og representasjoner.  

Deretter vil studien diskutere de tre empiriorienterte forskningsspørsmålene i hvert sitt 

kapittel. I hvert enkelt kapittel vil det bli introdusert nye konsepter og teorier som er ment for å 

utdype det teoretiske rammeverket. Videre vil jeg diskutere forskningsspørsmålene med 

utgangspunkt i funnene fra studien, før hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av 

hovedfunnene.  

Oppgaven avsluttes med et kapittel som søker å sette de tre empiriorienterte 

forskningsspørsmålene i sammenheng for å belyse studiens overordnede forskningsspørsmål.  
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2 Bakgrunn  

I dette bakgrunnskapittelet vil jeg si noe om konteksten til Posten, ved å først si noe om den 

norske arbeidslivsmodellen. Her vil jeg legge særlig vekt på samarbeidstradisjonene. Videre 

vil jeg si noe om New Public Management strategier, som har bidratt til å reformere norsk 

offentlig sektor og da også Posten. Avslutningsvis vil jeg gi en kort historisk gjennomgang av 

utviklingen i Posten. 

2.1 Den norske arbeidslivsmodellen i korte 

trekk 

Handlingsrommet til fagforeninger er påvirket og avhengig av ulike samfunnsstrukturer -og 

deriblant den norske arbeidslivsmodellen. Historisk spores gjerne den norske modellen tilbake 

til inngåelsen av hovedavtalen mellom LO (hovedorganisasjon for arbeidstakere) og N.A.F (i 

dag NHO, hovedorganisasjon for arbeidsgivere) i 1935. Disse forhandlingene og avtalene la 

blant annet grunnlaget for klassekompromisset, arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakernes 

organisasjonsrett. Forhandlinger blir regulert og medvirkning blir institusjonalisert gjennom 

forhandlingsrett. Det er fredsplikt mellom de nasjonale hovedforhandlingene.  Dette kan forstås 

som starten på en samarbeidstradisjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver innenfor den norske 

modellen.  

 Staten er også en del av partssamarbeidet, derav begrepet trepartssamarbeid. Statens 

rolle i dette samarbeidet er mangfoldig; lovgiver, tredje forhandlingspart, arbeidsgiver, 

tjenestetilbyder, og kan dermed forstås både som en politisk og administrativ aktør. Et annet 

viktig aspekt ved den norske modellen er at den er fundamentert på kapitalistiske prinsipper, 

samtidig som den sosialdemokratiske velferdsstaten sikrer fordeling og velferdstilbud 

(Engelstad m.fl. 2003).  

Den norske modellen utspiller seg ulikt på ulike steder og til ulike tider. Derfor er det viktig å 

se på hvordan den norske modellen utspiller seg på mikronivå og hvordan den (re)forhandles 

om og (re)produseres på arbeidsplassen (Bergene & Bonde Hansen 2016). Jeg kommer ikke til 

å gå i detalj på ulike aspekter ved den norske modellen og dens utvikling, men jeg vil trekke 

frem samarbeidstradisjonen i den norske modellen. Da denne samarbeidstradisjonen og 
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relasjoner mellom partene i arbeidslivet kan ha stor betydning for hvordan fagforeninger 

forholder seg til omstillingsprosesser  

I følge historiker Jan Heiret (2007) har samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 

blitt sterkere med årene, og det har utviklet seg en bred forståelse om sammenhengen mellom 

demokrati og effektivitet. Det innebærer at arbeidstakere blir tatt med i diskusjoner både for å 

øke produktiviteten, med et samtidig fokus på å bedre arbeidsmiljøet. Samtidig vil arbeidstakere 

gjennom økt produksjon kunne ta ut høyere lønninger. Med andre ord er det en forståelse om 

at arbeidstaker og arbeidsgiver har et interessefellesskap. Denne logikken er noe som blant 

annet ble manifestert gjennom etableringen av arbeidsmiljøloven i 1977.  Et betimelig 

spørsmål, som Heiret stiller seg, er i hvilken grad et slikt samarbeid bidrar til å undergrave det 

asymmetriske maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ved å forfordele 

fellesinteresser fremfor interessemotsetninger. Gjennom forskning på norsk 

arbeidslivsforskning har Jan Heiret kommet frem til at det eksisterer en bred normativ enighet 

hos arbeidslivsforskere om at samarbeid er ønskelig: «Så altomfattende er denne enigheten at 

vi kan snakke om et dogme i arbeidslivsforskning som truer med å overskygge 

interessemotsetningene og de (ulike) maktrelasjonene som ligger til grunn også for det 

organiserte arbeidslivet i et kapitalistisk samfunn» (s.120). Dette er viktige innsikter og ta med 

seg, selv om det på ingen måte er ensbetydende med at alt samarbeid ikke er ønskelig og at det 

aldri vil være slik at arbeidstaker og arbeidsgiver har samme interesser.  

Videre kan man trekke dette opp til klassekompromisset, som en del av den norske 

modellen og som en del av en større teoretisknormativ debatt. Sosiologen og klasseteoretikeren 

Erik Olin Wright (2000) skriver at det anvendes tre ulike forståelser av klassekompromisset. 

Den første forstår klassekompromisset som en illusjon, hvor arbeidere og fagforeninger ikke 

tjener noe på å samarbeide med kapitalen. Den andre formen omtales som negativt 

klassekompromiss, hvor begge partene blir ansett som like sterke, og derfor er ingen av partene 

sterke nok til å overvinne den andre. I stedet for å skade hverandre i en krig ingen vil vinne er 

det bedre å inngå et kompromiss. Den tredje forståelsen omtales som et positivt 

klassekompromiss, og er en form for gjensidig samarbeid mellom motstående klasser. Denne 

forståelsen bygger på en tanke om at begge parter kan forbedre sin posisjon gjennom samarbeid 

(s. 957 og s. 958). 

Samarbeidstradisjoner er også interessant med tanke på omstillingsprosesser. Man kan finne 

eksempler både på samarbeid og motstand mot omstillinger i norsk arbeidsliv. Samtidig 
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påpeker Heiret (2007) at det er veldig mange eksempler på at arbeidstakere og deres 

fagforeninger har samarbeidet om omstillinger, fagforeningene blir i en slik sammenheng 

omtalt som omstillingsagenter. 

2.2 New Public Management 

New Public Management (NPM) handler om en overordnet måte å styre offentlig sektor på. 

Det blir gjerne omtalt som en reformbevegelse, og har preget offentlig sektor i mange land i 

flere tiår (Bonde Hansen 2012). NPM bør alltid studeres i lokal kontekst og tid, da det har 

utviklet seg og hatt ulike konsekvenser på ulike steder. 

  Begrepet ble lansert på 1980-tallet av Christopher Hood for å beskrive en ny form for 

politisk styring av offentlig sektor (Hood & Peters 2004). Hood (i Dibben og Higgens 2004) 

definerte NPM som: 

“A management approach that focuses on hands-on and entrepreneurial management; 

an emphasis on performance measuerement, output controls, decentralisation and 

disaggregation; and the importation from commerical management of competition, 

private sector styles of management, and doing «more with less»” (s.26). 

Definisjonen fanger opp mange aspekter ved NPM. For det første forstås det som en 

styringstilnærming, det å styre blir sammenlignet med entreprenørskap. Entreprenørsstyring har 

andre konnotasjoner enn det man forbinder med tradisjonell offentlig styring, da det gjerne 

forbindes med innovasjon og tilpasningsdyktighet. Videre skriver Hood at prestasjonsmåling 

og resultatkontroll er viktige aspekter ved NPM. Definisjonen peker også på desentralisering 

og oppdeling, noe som kan innebære mindre enheter og fokus på nærhet til de som er brukere 

av tjenestene. Styringsstrategiene er inspirert av kommersiell- og privat sektor. Sektorer hvor 

fokus på økonomisk profitt gjennom konkurranse er sentralt. Avslutningsvis skriver Hood at 

NPM handler om å gjøre mer med mindre, dette viser til fokuset på effektivisering og 

intensivering. Dette effektiviseringsfokuset kommer blant annet av en kritikk om at offentlig 

sektor har vært for byråkratisk og regelstyrt.  

NPM har bidratt til å viske ut det tradisjonelle skille mellom privat og offentlig sektor 

(Jordhus-Lier 2012). Dette har blant annet skjedd gjennom markedsgjøring og 

konkurranseutsetting av offentlig tjenester. Slike strategier er forenlig med den overordnede 

neoliberale ideologien som søker å overføre flere statlige oppgaver til markedet. Dette kan skje 
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på ulike måter og grader, gjennom privatisering, anbudskonkurranser eller privat-offentlig 

samarbeid. Et annet viktig aspekt er at man overtar normer og verdisett som tradisjonelt har 

vært forbundet med kommersiell sektor. Eksempler på dette er forflytning fra prinsipper om 

universalisme til prinsipper om kostnadseffektivitet. Eller forholdet mellom 

tjenesteprodusent/tilbyder og tjenestebruker som i NPM blir forstått som et forbrukerforhold, 

hvor mennesker først og fremst blir sett på som forbrukere og ikke medborgere (Dibben og 

Higgins 2004). Det ideologiske grunnlaget for NPM er nyliberalisme (Harvey 2005). 

NPM har blitt kritisert på mange måter, veldig kort vil jeg trekke frem noe av denne 

kritikken. For det første er det mange eksempler hvor NPM-reformer ikke har bidratt til mindre 

byråkrati og økt fortjeneste (Thue i Bonde Hansen 2012). Videre kan også verdigrunnlaget som 

legges til grunn kritiseres, og det økte fokuset på økonomisk fortjeneste. En tredje kritikk som 

gjerne har blitt rettet mot NPM, er at det ofte blir brukt som en one-size fits all tilnærming, som 

ikke tar hensyn til lokal kontekst og forskjeller. Den siste kritikken jeg vil anføre handler om at 

NPM ikke anerkjenner forskjeller mellom offentlig og privatsektor i stor nok grad i deres forsøk 

på å implementere strategier fra privatsektor over i det offentlige.  

Også i Norge har vi sett at ulike elementer av New Public Management har blitt 

implementert. Utover 1970 og 80-tallet, ble det anført mye kritikk mot den voksende 

velferdsstaten. Dette førte til ulike tiltak og reformer som skulle senke utgiftene, byråkratiet og 

noe av omfanget av velferdsstaten (Bergene & Bonde Hansen 2016). Eksempler på NPM i 

Norge kan være økt mål- og resultatstyring i norsk offentlig helsesektor eller delprivatisering 

av tidligere offentlige selskaper som Statoil. Samtidig har man også sett reversering av noen av 

tiltakene. Av helt nyere eksempler er tilbakeføring av avfallshåndteringstjenester og slutt på 

kommersielt drevne barnehager i Oslo Kommune. Posten har også gått gjennom mange av disse 

endringene som blir beskrevet gjennom samlebetegnelsen NPM. Steven Tufts (1998) har 

skrevet noe om hvordan dette har påvirket det Canadiske postvesenet. Jeg vil nå si noe kort om 

historien til det norske postvesenet, og hvordan NPM-strategier har blitt implementert.  

 

2.3 Kort historisk gjennomgang av utviklingen i 

Posten Norge AS 
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Posten Norge AS, eller Posten som de fleste vil kalle det, er et norsk statseid konsern som driver 

med omlevering av Post. I likhet med postvesenet i mange land har Postsektoren i Norge vært 

gjennom omstillinger, omorganiseringer og nedbemanninger. Flere av endringene som har 

skjedd i Posten har bakgrunn i politiske beslutninger; i løpet av 2016 bestemte regjeringen seg 

for å avvikle lørdagsombæring av post, og det har også blitt besluttet at A- og B-post skal slås 

sammen. I tillegg til disse endringene har Posten mistet sitt tidligere monopol på omlevering av 

adresserte brev under 50gram. Det er nå fri konkurranse for denne tjenesten (Posten Norge AS 

2017). Alt dette er eksempler på NPM-reformer i norsk postsektor.  Staten er fremdeles eier av 

aksjeselskapet og har dermed fremdeles en fot innenfor, men deres posisjon har blitt mindre 

gjennom årenes løp. 

I dag består Posten Norge AS av to merkevarer Posten og Bring. Posten leverer i Norge 

og Bring leverer til Norden og resten av verden. Videre består Posten av fire divisjoner: 

Divisjon post, Divisjon e-handel, Divisjon logistikk Norge, Divisjon logistikk Norden. Ikke alle 

som gjør tjenester for Bring er ansatte i Posten Norge AS, flere kjører også på anbud – men 

med like uniformer og kjøretøy. Det er Divisjon post som har vært hovedfokuset for denne 

studien – da dette er den tradisjonelle posttjenesten, og den som i stor grad har gjennomgått 

større omstillinger og nedbemanninger. Det er regionene i divisjon post som har ansvar for det 

man kan kalle «tradisjonelle posttjenester» og drifter postens fysiske nettverk (Posten Norge 

AS 2017). 

Ulike politiske, økonomiske og teknologiske endringer har blitt brukt som begrunnelser 

for omstillingene som har vært gjennomgående i Posten de siste 30-40 årene. Bare i perioden 

2013-2016 reduserte divisjon post bemanningen med 30% (Posten Norge AS 2017). Per Bonde 

Hansen (2012) har skrevet om omdanningen av norsk postvesen på 1970 og 80-tallet. Han 

studerte hvordan nyliberal ideologi og NPM-strategier ble innført i norsk postvesen i denne 

perioden. Fagforbundene som da organiserte postansatte satt seg ikke mot disse endringene, 

men samarbeidet om gjennomføringen. Forklaringen på dette henspelles i tittelen på Bonde 

Hansens artikkel: «eneste farbare vei». De så ikke noe annet alternativ enn å omstille seg i takt 

med samfunnsendringer.   

Nå er konteksten og bakgrunnen for oppgaven blitt beskrevet. Videre vil jeg diskutere 

oppgavens metodologi og vitenskapsteoretiske forankring for så diskutere de metodiske 

valgene som har blitt gjort i denne kvalitative studien av fagforeningers handlingsrom i 

Posten.  
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3 Metodologi og metode  

I dette kapittelet skal jeg begrunne og diskutere mine metodologiske og metodiske valg. Å 

gjøre rede for og å presisere premissene som ligger til grunn for forskningsprosessen, er 

avgjørende for resultatenes troverdighet og overførbarhet (Thagaard 2013). Jeg vil starte med 

å gjøre rede for hermeneutikk generelt før jeg diskuterer kritisk teori spesielt som er studiens 

vitenskapsteoretiske forankring. Videre vil jeg si noe om hva en casestudie er og hva denne 

studien er en case av. Hoveddelen av dette kapittelet vil omhandle kvalitativ metode og 

studiens fremgangsmåte for datainnsamling og analyse. Forskningsetiske utfordringer og 

begrensninger vil bli diskutert underveis.   

3.1 Oppgavens vitenskapsteoretiske forankring 

Denne studien henter inspirasjon fra hermeneutikk, det er en tilnærming som er nært knyttet til 

kvalitativ metode. Hermeneutikk er en meningsfortolkende tilnærming til 

kunnskapsproduksjon. Tradisjonelt var hermeneutikk brukt innenfor humaniora for å fortolke 

juridiske og religiøse tekster. Gadamer var en av de sentrale teoretikerne som utviklet 

hermeneutikken. Han tok utgangspunkt i mennesker som samtalevesener, og at språket 

oppleves som en virkelighet for mennesker. Et sentralt begrep hos Gadamer var fordommer 

eller førforståelser. Mennesker har førforståelser, det vil si at vi har noen forståelsesredskaper 

som kommer av erfaringer og tradisjoner, som påvirker hvordan vi fortolker andres handlinger. 

 I dag har begrepet tekst blitt utvidet, blant annet gjennom Ricoeurs teoretiseringer, og 

i dag forstås det også som handling.  Hermeneutikken søker dermed også å fortolke 

meningsinnholdet til handlinger. Samtidig som man studerer meningsinnholdet er det ikke en 

essensialistisk tilnærming som ser etter den sanne meningen, da mening bare kan forstås i 

kontekst av det man studerer. Innenfor kvalitativ metode kan intervjuer også forstås som tekster 

(Kvale og Brinkmann 2010). Jeg vil nå si noe om hva kritisk teori er hvordan denne 

tilnærmingen har hermeneutikken som utgangspunkt. 

Kritisk teori 

Kritisk teori er en tradisjon som kan spores tilbake til Frankfurterskolen, og teoretikere som 

Habermas, Horkheimer og Adorno. Kritisk teori kjennetegnes av en fortolkende tilnærming 

kombinert med en utpreget interesse for å stille kritiske spørsmål til den sosiale virkeligheten. 
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Det rettes blant annet oppmerksomheten mot asymmetriske maktrelasjoner, antagelser og det 

som blir tatt for gitt (Alvesson og Sköldberg 2008) 

Alvesson og Sköldberg (2008) beskriver kritisk teori som en form for trippel 

hermeneutikk. Enkelthermeneutikk blir forstått som individers tolkning og 

meningskonstruksjon, av seg selv og sin virkelighet. Dobbelhermeneutikk omhandler hvordan 

forskeren forsøker å forstå og utvikle kunnskap om virkeligheten gjennom fortolkning. 

Trippelhermeneutikken innebærer dobbelhermeneutikken i tillegg til en kritisk tolkning av 

strukturer og prosesser som på ulike måter påvirker både informanten og forskerens 

tilsynelatende frie måte å tolke sin situasjon og forskningstemaet på. 

Alvesson og Sköldberg (2008) trekker frem fem viktige elementer i kritisk teori. For det 

første handler det om å identifisere og sette spørsmål ved antagelser som ligger bak forståelser 

og handlinger. Videre handler det om å erkjenne hvilken innflytelse historie, kultur og sosial 

posisjon har over oppfatninger og handlinger. Disse to elementene er nært knyttet til Gadamers 

begrep om førforståelse (Kvale og Brinkmann 2010). For det tredje forsøker kritiske forskere å 

forestille seg og utforske alternativer som kan utfordre etablerte samfunnsordninger. Det fjerde 

elementet er at det rettes oppmerksomheten mot ulike former for sosial dominans. Det siste 

elementet innebærer å stille spørsmål til etablert kunnskap og løsninger som påstår og være den 

eneste sannheten eller alternativet (Alvesson og Schöldberg 2008 s.348). 

Når man gjør kritisk empirisk forskning er det viktig å unngå elitisme og ufølsomhet 

rundt det brede empiriske materialet. Det er en fare at man låser seg fast i sin forståelse gjennom 

bestemte kategorier og metaforer som skal avsløre kulturelle og ideologiske «fengsler», og på 

denne måten kan det hindre en fra å se funn. Samtidig kan ukritisk forskning lede til et snevert 

fokus der forskeren binder seg fast i ytre fenomener og konvensjonelle forestillinger, og dermed 

utfordres ikke etablerte sannheter (Alvesson og Sköldberg 2008). Jeg søker å unngå dette 

gjennom selvrefleksivitet rundt valgene som blir gjort i studien og i fortolkningsprosessen. 

I denne studien av fagbevegelsens handlingsrom og aktørskap i omstillingsprosesser er 

et kritisk teoretisk perspektiv interessant for å studere asymmetriske maktrelasjoner mellom 

partene i arbeidslivet. Tilnærmingen fungerer også godt til å studere hvilke antagelser som 

ligger til grunn for omstillingsprosesser og om det er aspekter ved omstillingsprosessene som 

blir tatt for gitt av aktørene. Dette kan bidra til å identifisere om det er ulike antagelser i 

fagforeningene som ligger bak forståelser og respons på omstillingsprosesser. Samtidig som 
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man tar hensyn til hvordan historien og tradisjoner er med på å informere disse antagelsene. 

Videre er også sosial dominans et viktig aspekt å studere, om enn i subtile former, når man skal 

studere fagforeningers handlingsrom i omstillingsprosesser. Mitt teoretiske rammeverk er i stor 

grad inspirert av kritisk teori, og flere av teoriene vil bidra til å kunne gjennomføre en 

trippelhermeneutisk analyse av datamaterialet. Denne studien kan også sies å være en 

casestudie, jeg vil nå utdype om hva en casestudie er, hvorfor min studie er det og hvilke 

implikasjoner det kan ha. 

Casestudie 

Baxter (2010) definerer casestudieforskning som: “the study of a single instance or small 

number of instances of a phenomenon in order to explore in-depth nuances of the phenomenon 

and the contextual influences on and explanations of that phenomenon” (s.81). I en casestudie 

har man altså et fokus på å studere en enhet eller få enheter i dybden ved å studere hvordan 

fenomenet som studeres kan bli forklart og blir influert på ulike måter. Dette studiet kvalifiserer 

til å være en casestudie ut i fra Baxters definisjon. Denne studien er en casestudie av aktører i 

fagbevegelsens forståelser og erfaringer med omstillingsprosesser i Posten. 

Med utgangspunkt i Baxters definisjon kan man hevde at casestudie som metodologi hviler 

på en vitenskapsteoretisk forståelse om at det ligger en egenverdi i dybdekunnskap om enkelt 

fenomener. Samtidig er det også sentralt å stille seg spørsmålet om i hvilken grad en casestudie 

har en overførbarhetsverdi til andre enheter eller bidra til å utvide den teoretiske forståelsen av 

fenomenet (Thagaard 2013).  

Denne studien er en casestudie av omstillingsprosessene i Posten. Jeg søker å se på hvordan 

omstillingsprosessen blir forstått av aktører i fagbevegelsen, og hvordan omstillingsprosessene 

kan forstås i en bredere kontekst av økonomiske og politiske forhold. Samtidig som det ligger 

en verdi i å studere denne casen for å få økt kunnskap om omstillinger i en tradisjonsrik norsk 

virksomhet, kan studien også ha en form for overførbarhetsverdi i form av at den kan informere 

det teoretiske konseptet aktørskap i arbeidsgeografien fordi aktørskap blir påvirket på ulike 

måter av permanente omstillinger. Jeg vil nå gå over til å diskutere de metodiske valgene som 

har blitt gjort i studien. 
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3.2 Kvalitativ metode  

I denne studien har jeg benyttet meg av kvalitativ metode for datainnsamling og analyse. Det 

meste av datainnsamlingen har blitt gjort gjennom kvalitative dybdeintervjuer. Studien bygger 

også på foreliggende data; Uttalelser fra åpen Stortingshøring om endringer i postsektoren 

(Stortingshøring 2016), Omstillingsavtalen i Posten Norge AS (Posten Norge AS 2007b), 

avtaler om virkemidler ved nedbemanning i Posten Norge AS (Posten Norge AS 2007a) og 

tilpasningsavtale til hovedavtalen (Posten Norge AS 2009). I tillegg til observasjoner og 

dokumenter fra en rettsprosess som endte med endelig dom i Høyesterett 15.mars 2017. 

Intervju som metode vil være den mest sentrale delen i metodekapittelet da det utgjorde den 

største delen av datainnsamlingen og grunnlaget for analysen. 

Forskningsspørsmålene har vært styrende for metoden jeg har valgt å benytte. Kvalitativ 

metode anvendes for å: «oppnå en forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige 

data om personer og situasjoner» (Thagaard 2013 s.11-12). Det er formålstjenlig å bruke 

kvalitative tilnærminger for å belyse forskningsspørsmålene i studien søker å studere 

fagforeningers opplevelser og forståelser av aktørskap i omstillings- og 

nedbemanningsprosesser. 

3.3 Det kvalitative forskningsintervjuet 

Kvalitative forskningsintervju egner seg godt for denne studien da studien søker kunnskap om 

meninger, forståelser og erfaringer knyttet til et spesifikt tema: «Intervju er en særlig egnet 

metode til å gi informasjon om hvordan personer som intervjues, opplever og forstår seg selv 

og sine omgivelser» (Thagaard 2013 s.58).   

Gjennom intervjuer kan man få innsikt i debatter, konfliktlinjer og konsensus innenfor 

gruppen man studerer (Dunn 2010). Dette er noe som er sentralt for studiet av fagbevegelsens 

aktørskap i pågående omstillings -og nedbemanningsprosesser i Posten, da slike prosesser 

gjerne er preget av uenigheter og diskusjoner. Samtidig som studiet søker å få kunnskap om 

meninger og erfaringer er det viktig å huske på at man ikke får uttømmende kunnskap om hvilke 

meninger og erfaringer som eksisterer innenfor gruppen, eller som Kevin Dunn (2010) skriver: 

«Geographers who use interviewing should be careful to resist claims that they have discovered 

the truth about a series of events or that they have distilled the public opinion” (s.102). Samtidig 
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er det viktig at man tenker nøye gjennom utvalget sitt og hvem man vil intervjue. Utvalget i 

denne studien blir diskutert i påfølgende delkapittel.  

Utvalg 

Jeg startet prosessen med å definere mitt utvalg ved å utforme fem generelle intervjukategorier. 

Intervjukategoriene var de gruppene jeg ønsker å intervjue for å kunne belyse 

forskningsspørsmålene. Disse ble laget med utgangspunkt i hvilken posisjon eller relasjon de 

har til fagbevegelsen. Dette er en form for kriterieutvalg (Bradshaw og Stratford 2010 s.75). 

Kriteriet for utvelgelsen er at de er en aktør i fagbevegelsen. Utformingen av 

intervjukategoriene var basert på min daværende kunnskap om feltet. Mitt første møte med 

feltet var gjennom media. Temaene som blir tatt opp i forskningsspørsmålene, omstillinger og 

nedbemanning i Posten, har blitt mye omtalt i media. Gjennom å lese saker i media fikk jeg noe 

innsikt i meninger, debatter og konfliktlinjer i deler av fagbevegelsen. Å bruke media som en 

slags døråpner fungerer godt for å danne seg et bilde over noe av situasjonen. Samtidig er det 

som står i media selektivt, og det gir på ingen måte et helhetlig bilde av situasjonen. I tillegg er 

det gjerne de sterkeste meningsbærerne og aktører i posisjoner som får plass. Dokumenter 

tilknyttet omstillingsprosessene informerte også utformingen av kategoriene. 

De fem intervjukategoriene jeg kom frem til er: 

1. Fagforeningsrepresentanter på kretsnivå 

2. Fagforeningsrepresentanter på sentralt nivå 

3. Fagorganiserte arbeidstakere som har erfaring med de pågående omstillingsprosessene 

4. Jurister som har en relasjon til fagbevegelsen og arbeidsrett 

5. Ansatte i Posten (arbeidsgiver) som har samarbeidet med fagforening om omstilling og 

nedbemanningsspørsmål 

En begrensning ved dette utvalget er at det ikke inkluderer tillitsvalgte på arbeidsplassen. 

Hovedårsaken til at de ikke er en egen kategori er at disse tillitsvalgte hovedsakelig jobber med 

saker som er relatert til den konkrete arbeidsplassen og ikke nødvendigvis større 

omstillingsprosesser. Tillitsvalgte på kretsnivå kan fremdeles regnes som 

fagforeningsrepresentanter på lokalt nivå, men har gjerne et litt mer overordnet ansvarsområde 

og dekker et større geografisk område som inkluderer flere arbeidsplasser.  

 Kategoriene er valgt med bakgrunn i at de skal representere noe mer enn seg selv og sin 

person, samtidig har en del av informantene unike roller, som gjør at person og rolle blir 

uatskillelig.   Da dette er en kvalitativ studie er ikke formålet å kunne generalisere, men si noe 
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om tendenser og opplevelser til aktører som blir påvirket av og påvirker omstillinger i Posten. 

Med utgangspunkt i disse kategoriene startet jeg prosessen med å rekruttere informanter som 

kunne representere intervjukategoriene. Dette prosessene blir diskutert i påfølgende delkapittel.  

Rekruttering – å studere et politisert felt 

Jeg tok utgangspunkt i kategoriene da jeg skulle rekruttere informanter, samtidig som jeg 

gjennom hele prosessen var fleksibel for å legge til eller fjerne intervjukategorier ut i fra møtet 

med feltet. Antallet informanter var ikke like sentralt, som det å finne informanter som 

representerte posisjoner, noe som fungerer i kvalitativ metode i følge Patton (i Bradshaw og 

Stratford 2010): skriver om størrelse på utvalg i kvalitativ forskning: «There are few if any rules 

in qualitative inquiry related to sample size, and it depends on what is needed in the way of 

knowledge, on the purpose of the research, on its significance and for whom, and on logistics 

and resources» (s.76).  

Før jeg tok kontakt med informanter gjorde jeg meg flere etiske betraktninger. Da jeg 

studerer et politisert felt med flere konflikter, er det spesielt viktig å ha et fokus på at 

informantene ikke blir belastet ytterligere av forskningen.  Det er et grunnleggende etisk 

prinsipp at deltagelse i forskningsprosjekter ikke på noen måte skal bidra til å skade informanten 

(Thagaard 2013.) 

Jeg startet med å kontakte aktører som var fagforeningsrepresentanter enten på lokalt 

eller sentralt nivå. Oversikten over disse fant jeg på fagforeningenes nettsider. Det viste seg å 

bli både tidkrevende og utfordrende å rekruttere informanter fra denne gruppen til studiet. Noen 

begrunnet at de ikke ville delta på bakgrunn av praktiske grunner som tid og prioriteringer. For 

andre handlet det om temaet for studien. Det å studere et politisert felt skaper utfordringer med 

tanke på tilgang til feltet, og grunnet i at sensitive og konfliktfylte temaer blir tatt opp var det 

flere som ikke ønsket å delta. Dette er selvfølgelig viktig å respektere av etiske hensyn. 

Samtidig kan det anses som interessante funn da det tydeliggjør at flere aktører opplever at 

temaenes som tas opp i studien er omdiskuterte og potensielt vanskelige.  

  På grunn av disse utfordringene ble det spesielt viktig å reflektere rundt hvordan jeg 

presenterte meg selv når jeg kontaktet informanter. Det å etablere tillit (engelsk: rapport) i møte 

med informanten er viktig for å få informanten til å «stole» på deg som forsker (Bradshaw og 

Stratford 2010). Informert samtykke er en viktig del av dette, da det viser til formelle 
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retningslinjer og seriøsiteten av et prosjekt. Informert samtykke har også etiske aspekter ved 

seg, da det gir informasjon til informanten om hvordan dataene og informasjonen skal brukes, 

i tillegg til informasjon om at det er mulig å trekke seg (Brinkman og Kvaale 2010). Ved bruk 

av litt tid, og med hjelp fra biveileder som hadde noen kontakter i feltet, fikk jeg avtalt intervjuer 

med informanter som representerte både de lokale og sentrale nivåer i fagforeningene. Jeg fikk 

også kontakt med en informant som var fagorganisert og hadde erfaring med de pågående 

omstillingsprosessene i Posten. Det var spesielt viktig å forsøke å sikre at informantene ikke 

ble ytterlige belastet av å delta i studiet, da dette er et viktig forskningsetisk prinsipp. Samtidig 

kan en forstående tilnærming oppleves som en støtte for informanten. Dette betyr ikke at man 

som forsker skal si seg enig i informantens uttalelser, men opptre med interesse og respekt. Det 

er alltid en balansegang mellom en støttende og en vurderende respons (Thagaard 2013). 

Videre tok jeg kontakt med en jurist som jobber med arbeidsrett og har erfaring fra 

fagbevegelsen. Omstillinger, nedbemanninger og bruk av utvalgskretser er sentrale temaer i 

jussen, og grunnleggende juridisk kunnskap om utvalgskretser er nødvendig for å forstå 

hvordan det brukes. En jurist vil også kunne si noe om omfanget av saker og henvendelser 

angående utvalgskretser.  

Jeg tok også kontakt med flere ansatte i Posten, som representerte arbeidsgiver, og det 

var ingen som ville delta i studien. Bakgrunnen for at jeg ville snakke med Posten var for å få 

med arbeidsgivers perspektiv, deres opplevelse av samarbeidet med fagforeningene og deres 

forståelse av bruk av utvalgskretser. Begrunnelsen deres var av praktiske og ressursmessige 

årsaker. De argumenterte for at mitt prosjekt var for stort til at de kunne sette av tid til det. Dette 

svaret kom selv om jeg uttrykte at gjennomføring av intervju ville ta omtrent én time og at det 

ikke krevde noen forberedelser. Av etiske hensyn vil jeg være forsiktig med å spekulere mer i 

hvorfor de valgte å ikke ville delta. 

Jeg gjennomførte til sammen seks dybdeintervjuer som varte i alt fra 45minutter til 4 timer. 

Informantliste finnes i vedlegg 2. I neste delkapittel vil jeg forklare hvordan jeg utformet 

intervjuguiden.  
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Intervjuguide 

Jeg laget tilpassede intervjuguider til hvert enkelt intervju. Flere av spørsmålene var like, men 

noen av spørsmålene var også tilpasset hver enkelt informant ut i fra hvilken posisjon de hadde 

i fagbevegelsen, og forventninger til hva de hadde kunnskap om. Intervjuguiden fungerte som 

en veileder, med temaer og noen underspørsmål. En av årsakene til at jeg valgte 

semistrukturerte intervjuer, er at som førstegangsintervjuer var det nyttig med en veileder som 

bidro til å strukturere intervjuet. I tillegg bidro det til at spørsmålene var nøye gjennomtenkte. 

Samtidig vil en semistrukturert form gjøre det mulig med oppfølgingsspørsmål og bevarer 

muligheten for at informanten kan vise nye veier basert på sine premisser. På denne måten blir 

det ikke bare forskers antagelser og forutinntatte kunnskap som styrer intervjuet.  

   Da jeg utformet intervjuguiden la jeg vekt på å starte intervjuet med enkle 

bakgrunnsspørsmål. Dette fungerer som en slags oppvarmingsøvelse for både informant og 

intervjuer. Det kan være med på å skape en form for trygghet og avskrekke situasjonen. Videre 

kom jeg inn på temaer knyttet opp mot forskningsspørsmålene, og spørsmål som krevde mer 

refleksjon. Flere av disse spørsmålene var teoriinformerte og omhandlet blant annet aktørskap 

og makt. I denne fasen av intervjuet ble flere av de sensitive og konfliktfylte temaene tatt opp. 

Videre avsluttet jeg med noen enklere og litt mindre betente temaer, og rundet av intervjuet ved 

å gi informanten mulighet til å legge til ting. Dette er teknikker som kan bidra til å bygge opp 

og opprettholde tillitten mellom intervjuer og informant (Dunn 2010).  

Ut i fra erfaringer jeg gjorde i tidlige intervjuer tilpasset jeg intervjuguiden. Ettersom jeg så 

hvilke spørsmål og spørsmålstillinger som fungerte bedre enn andre. Et eksempel på en 

intervjuguide finnes i vedlegg 2. Videre vil jeg diskutere gjennomføringen av intervjuene.   

Gjennomføring av intervjuene 

Informantene satt rammene for når og hvor vi skulle møtes, dette var viktig for å sikre at 

intervjuene ble gjennomføre på steder hvor de følte seg fri og trygge til å snakke. Det var 

spesielt viktig med tanke på sensitive opplysninger knyttet til konflikter og meninger. Det at de 

fikk mulighet til å velge tid og sted gjorde at de ikke måtte bruke ressurser på reise for delta i 

forskningsprosjektet (Thagaard 2013). 

Alle intervjuene ble tatt opp med båndopptaker. Dette er nyttig da det er vanskelig å 

notere alt som blir sagt underveis. Det gjør det også lettere å være mer tilstede i 
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intervjusituasjonen og lytte til informanten slik at man virker interessert og kan stille gode 

oppfølgingsspørsmål. I tillegg til å sikre dataen brukte jeg opptakene til læring, for å høre 

hvordan jeg opptrådde i intervjusituasjonen og videre jobbe med forbedringer til senere 

intervjuer.  

Relasjonen mellom forsker og informant er med på å påvirke kunnskapen som 

konstrueres i intervjusituasjonen. Samtidig uttrykker informanten erfaringer, kunnskap og 

meninger som er formet av deres egen livsverden (Thagaard 2013). Det vil si at den sosiale 

interaksjonen som oppstår i intervjuet mellom informant og forsker kan ha stor betydning og 

det er derfor viktig å reflektere og vurdere sin egen opptreden gjennom hvordan man for 

eksempel responderer på svar og posisjonalitet i intervjusituasjonen.  

Forhåndskunnskap og oppriktig interesse var nok noe av det viktigste for at intervjuene 

i stor grad ble vellykkede. Når man benytter seg av semistrukturerte dybdeintervjuer er det 

viktig å sette seg godt inn i temaet man studerer og hvem man skal intervjue på forhånd. Både 

for å kunne stille de gode spørsmålene, og for å bli oppfattet som interessert og seriøs. 

Intervjusituasjonen ble også mer naturlig gjennom min genuine interesse for temaet jeg 

studerer. Jeg var oppriktig interessert i hva informantene fortalte meg og ville gjerne lære av 

dem. Det er viktig å gjøre noen etiske refleksjoner rundt hva informantene kan få igjen av og 

delta, at det ikke bare er forsker som skal få noe igjen for det. I denne studien har jeg opplevd 

at flere informanter synes det er bra at disse temaene blir tatt opp i forskning, og gjerne vil bidra 

til å løfte opp disse sakene. Samtidig oppstår det et nytt etisk dilemma på bakgrunn av dette. 

Som forsker skal en i størst mulig grad opptre som upartisk og nøytral, og dermed kan 

informanter som har delt mye av sin side av konflikter og saker muligens oppleve at deres side 

ikke blir fremhevet nok i formidlingen av forskningen (Thagaard 2013). 

En av intervjuteknikkene jeg benyttet var å forsøke å gjøre intervjuet mest mulig 

samtalepreget. Dette var et forsøk på å normalisere intervjusituasjonen for å bygge fortrolighet. 

Det er viktig å påpeke at det ikke bare er en bevisst teknikk, men også en del av en tilegnet 

sosial handling – noe som gjør at man aldri ville kunne ha et refleksivt forhold til alle aspektene 

ved en slik situasjon. 

En annen teknikk jeg benyttet hyppig i intervjuene, var reformulering. Det vil si å 

forsøke å gjenfortelle essensen i informantens utsagn. Dette gjorde jeg både for å vise at jeg 

fulgte med på hva informanten sa, men hovedsakelig for å forsikre meg om at jeg forstod 
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budskapet. En fare kan være at informantene da bare svarer bekreftende, da det alltid vil være 

en sjanse for at informanter forsøker å fortelle det de tror forskeren vil høre (Thagaard 2013, 

s.115). Samtidig erfarte jeg i noen intervjusituasjoner at informanten opplevde at jeg ikke hadde 

tolket deres utsagn i den intenderte meningen. Da tok informanten muligheten til å utdype og 

klargjøre sin mening. Og være en pågående og aktiv informant tyder ifølge Tove Thagaard 

(2013 s.116) på at intervjupersonen ikke føler seg underordnet, men opplever å være i en sterk 

posisjon i intervjusituasjonen. En forklaring på dette kan være at de opplevde situasjonen som 

tillitsvekkende. Denne forståelsen bygger på maktrelasjoner og posisjonalitet som noe 

kontekstavhengig og noe som formes i kontakten mellom forsker og informant (Smith 2006). 

Videre vil jeg diskuterer anonymisering av informantene i denne studien.  

Anonymisering  

Anonymitet for informantene i studien er noe jeg har reflektert mye rundt. Konfidensialitet er 

et viktig forskningsetisk prinsipp som innebærer: «de som gjøres til gjenstand for forskning, 

har krav på at all informasjonen de gir, blir behandlet konfidensielt» (Thagaard 2013 s.28). Jeg 

ga informantene mulighet til å selv velge om de ville stille opp anonymt eller ikke ved å ha en 

avkryssingsboks i skjemaet for informert samtykke. Noen informanter ville være anonyme, 

andre ikke. De som ønsket å være anonyme vil ikke være gjenkjennelige. Jeg valgte også å 

anonymisere de andre informantene, slik at de ikke kan gjenkjennes ved navn. Bakgrunnen for 

at jeg valgte å gjøre det slik er fordi studiet tar opp ulike konflikter og sensitive opplysninger 

(Thagaard 2013). Utover dette har anonymisering skjedd i henhold til regler fra 

Personvernombudet for forskning (NSD), som også har godkjent studien. Videre vil jeg 

diskutere transkriberingen av intervjuene.  

Transkribering 

Det er viktig å reflektere rundt kvaliteten på transkriberingen av intervjuer, og ikke ta det for 

gitt. Det er mye som blir borte mellom intervjusituasjonen og det ferdige transkriberte 

intervjuet. Intervjuet skjer i en situasjon hvor man er ansikt til ansikt, hvor kroppsholdninger 

og ansiktsuttrykk er en viktig del av kommunikasjonen. Dette mister man i et lydopptak av 

intervjuet, og gjennom transkriberingen hvor man oversetter talespråk til skriftspråk kan også 

viktige aspekter ved intervjusituasjonen gå tapt. Man får for eksempel ikke med seg om noe ble 

sagt med en munter stemme eller med et veldig engasjement (Kvale og Brinkman 2010). En 
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utfordring som oppstod i forbindelse med transkriberingen av intervjuene jeg hadde foretatt var 

at flere av mine informanter tegnet i intervjusituasjonen. De tegnet blant annet opp eksempler 

på utvalgskretser og pekte på tegningen samtidig som de snakket. Da jeg hørte på lydopptakene 

i ettertid var det i flere tilfeller vanskelig å gi mening til det som ble sagt, da jeg ikke kunne se 

hva de pekte på og snakket om. Noe data kan ha gått tapt på grunn av dette. Eksempelet viser 

viktigheten av å ta notater eller å fortelle hva som blir tegnet underveis i intervjuet. Jeg har også 

brukt noe foreliggende data for å få synpunkter fra representanter på det sentrale nivået i 

fagforeninger som representerer ansatte som jobber i Posten. Jeg vil nå si noe om disse dataene. 

3.4 Foreliggende data 

Det er brukt flere kilder for foreliggende data i denne studien. Det første er videoopptaket fra 

åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité (Stortingshøringer 2016). I 

denne høringen uttaler forbundslederne i Norsk post -og kommunikasjonsforbund (Postkom) 

og Yrkestransportforbundet (YTF) seg om stortingsmeldingen, Postsektoren i endring 

(Stortingsmeldinger, 2015-2016). Forbundsleder Odd Christian Øverland representerte 

Postkom og forbundsleder Jim Klungnes representerte YTF i stortingshøringen. Foreliggende 

data har en spesiell verdi fordi de er etablert utenfor forskerens medvirkning. Samtidig er det 

en svakhet at man ikke har noen mulighet for å stille oppklarende eller utdypende spørsmål 

(Thagaard 2013). Gjennom høringene søkte jeg å innhente kunnskap om hvordan 

forbundslederne i de to respektive forbundene representerer sine forbund og videre hvordan de 

forstår og responderer på omstillinger. 

Videre har jeg også brukt tre dokumenter som foreliggende data: Omstillingsavtalen i 

Posten Norge AS (Posten Norge AS 2007b), avtale om virkemidler ved nedbemanning i 

Posten Norge AS (Posten Norge AS 2007a) og tilpasningsavtalen til hovedavtalen (Posten 

Norge AS 2009). I studiens analyse vil jeg også analysere deler av disse dokumentene i tillegg 

til å bruke de som bakgrunnsinformasjon. Kristin Asdal (2015) har et spennende perspektiv på 

dokumenter som er relevant for denne studien: “Paperwork does not simply describe an 

external reality “out there”: Documents also take part in working upon, modifying and 

transforming that reality”(s.74). Med andre ord blir ikke dokumenter forstått som passive, 

men kan forstås som endringsskapende. Dette er utgangspunktet for analysen av de tre 

ovennevnte dokumentene, da dette er dokumenter som kan ha en form for endringsskapende 

kraft i seg. Dette er også nettopp formålet med disse dokumentene, de legger retningslinjene 
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for omstilling og nedbemanningsprosesser i Posten. Dokumentene kan påvirke hvordan 

omstillinger og nedbemanninger foregår i praksis, dermed kan man si at dokumentet er med 

på å modifisere og endre resultatet av omstillinger i Posten.   Videre har jeg også overvært en 

rettsak som har omhandlet en oppsigelse i forbindelse med omstillinger i Posten, noe jeg vil si 

noe om i neste delkapittel.  

3.5 Forskning i rettssalen 

Rettsaken jeg overvar gikk i Høyesterett i februar 2017, og omhandlet bruk av utvalgskretser i 

Posten. Partene i saken var posten og en arbeidstaker. Arbeidstaker stevnet Posten, og tapte i 

tingretten. Videre anket arbeidstaker til lagmannsretten, hvor arbeidstaker vant. Videre anket 

Posten til høyesterett, hvor ankeparten tapte. Dommen ble avsagt i mars 2017 (Norges 

høyesterett 2017). Å overvære rettsaken og lese tilhørende dokumenter har vært med på å 

informere meg om for -og motargumenter i den juridiske diskusjonen om bruk av 

utvalgskretser, og hvordan utvalgskretser ble brukt i den konkrete saken som gjaldt en større 

omlegging av Posten Region Vest. Rettssaken muliggjorde også at jeg fikk høre noen av 

synspunktene til Posten gjennom vitneutsagn. Dette var sentralt i og med at jeg ikke fikk 

intervjuet noen fra denne intervjukategorien. Ved å være i rettsaken fikk jeg også mulighet til 

å observere dynamikken mellom ulike aktører. Disse observasjonene er ikke noe jeg vil legge 

frem og diskutere som funn, da det kan anses som skjult observasjon. Samtidig er det viktig å 

påpeke at disse observasjonene kan ha påvirket meg som forsker og hvordan jeg forstår 

relasjonene mellom aktørene som var tilstede.  

 Jeg vil nå diskutere hvordan jeg gikk frem i analysen av intervjudataene og de 

foreliggende dataene. 

 

 

3.6 Analyse av intervjudataene og de 

foreliggende dataene 

Analyse er en prosess som foregår gjennom hele forskningsprosjektet. Det er ikke bare en 

avgrenset del av forskningsprosessen som starter når du går gjennom det transkriberte 
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datamaterialet.  Prosessen starter allerede når du formulerer forskningsspørsmål og avgrenser 

hva studien skal omhandle og diskutere. I denne delen vil jeg gjøre rede for hvordan jeg har 

analysert meg frem til funnene i studien, med andre ord forklare hvordan jeg har kommet ferm 

til det jeg har kommet frem til.  

Eklektisk og teoretisk analyse 

Intervjuanalysen ble gjennomført med utgangspunkt i det Kvale og Brinkmann (2010) omtaler 

som eklektisk analyse, hvor analysen: «bygger på en generell lesning av intervjutekstene, 

kombinert med teoretisk pregede fortolkninger» (s.239). 

Jeg startet fortolkning av datamaterialet med å lese gjennom alle intervjuene for å danne 

meg et overordnet bilde av materialet. Deretter kategoriserte jeg datamaterialet med 

utgangspunkt i de tre empiriske forskningsspørsmålene. Jeg tok først for meg et 

forskningsspørsmål og kategoriserte sitater fra intervjuene og de transkriberte 

høringsuttalelsene som hadde en relasjon til dette forskningsspørsmålet. Første del av første 

forskningsspørsmål er: hvordan forklarer aktører i fagbevegelsen omstillingsprosessene i 

Posten. Jeg gikk gjennom dataene og så etter ulike forklaringer og videre om lignende 

forklaringer ble brukt av flere informanter. Et eksempel var at jeg fant at flere av informantene 

forklarte omstillingene med teknologisk endring. Derfor lagde jeg klynge som linket deler av 

dataene sammen. I tillegg til å gjøre dette med utgangspunkt i hvert forskningsspørsmål, leste 

jeg også gjennom dataene for å se etter andre temaer og mulige mønstre som ikke koblet seg 

direkte opp mot forskningsspørsmålene. Jeg hadde for eksempel lagt merke til da jeg intervjuet 

og da jeg leste gjennom intervjuene, at mange snakket om tillitsvalgtes kunnskap. Jeg samlet 

alle deler av tekstene som omhandlet tillitsvalgtes kunnskap, og så videre at flere av 

informantene uttrykte en sammenheng mellom tillitsvalgtes kunnskap og fagforeningers 

påvirkningskraft og innflytelse. Jeg leste intervjuene gang på gang og reflekterte teoretisk over 

interessante temaer og skrev opp fortolkninger og koblinger. Kritisk teori har influert hvordan 

dataene har blitt forstått og analysert, for eksempel ved at jeg har søkt å se etter hvordan 

nyliberale ideer blir møtt av aktørene i fagforeningene. Jeg har forsøkt å reflektere rundt 

hvordan min førforståelser har influert analysen. Et eksempel på hvordan teoretisk kunnskap 

bidro til å fortolke datamaterialet var hvordan jeg skilte mellom arbeidstakeres erfaringer med 

innflytelse som enten medvirkning, som vil si påvirkning på gjennomføringen av en beslutning 



22 

 

som allerede er tatt. Eller som medbestemmelse, som vil si at de hadde utøvd innflytelse 

gjennom å være med på å ta beslutninger.  

Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg si noe om studiens reliabilitet og validitet, som 

er viktige prinsipper for å si noe om studiens pålitelighet og gyldighet og dermed kvaliteten på 

forskningen.  

3.7 Studiens reliabilitet og validitet 

Reliabilitet og validitet er begreper eller mål som gjerne blir brukt i sammenheng med 

kvantitativ metode, og noen mener de ikke egner seg like godt i vurderinger av kvalitative 

studier. Jeg vil nå si noe om hvordan begrepene tradisjonelt er blitt forstått, og noe om hvordan 

man kan tilpasse de for at de skal bli mer nyttige for å si noe om kvaliteten på kvalitativ 

forskning. Begrepet reliabilitet forstås tradisjonelt sett om studiens resultater kan reproduseres 

av andre forskere (Kvale og Brinkmann 2010). Dette er et mål med utgangspunkt i en 

positivistisk tradisjon hvor forskerens nøytralitet er et bærende prinsipp. Samtidig kan man 

bruke reliabilitet i et sosialkonstruktivistisk perspektiv, ved å legge en annen forståelse til 

begrepet. Thagaard (2013) skriver at: «reliabilitet kan knyttes til spørsmålet om en kritisk 

vurdering av prosjektet gir inntrykk av at forskningen er utført på en pålitelig og troverdig 

måte» (s.201). Det er derfor viktig å argumentere for metodiske valg og refleksjoner som er 

gjort underveis i studien. Jeg har søkt å sikre studiens troverdighet og pålitelighet gjennom 

selvrefleksjon i hele forskningsprosessen og argumentasjon av metodevalg og hvordan dataene 

er blitt utviklet. På denne måten blir reliabilitet knyttet til at jeg har gjort rede for og diskutert 

fremgangsmåtene i prosjektet.  

Validitet handler om studiens gyldighet og om metoden man har valgt egner seg for å 

undersøke det man undersøker. I kvalitativ metode handler det om tolkningene forskeren har 

kommet frem til ansees å være gyldige i forhold til den virkeligheten som har blitt studert. En 

kjent metode for å sikre validiteten til forskning er gjennom gjennomsiktighet, ved å 

tydeliggjøre grunnlaget for fortolkninger og redegjøre for hvordan analysen gir grunnlag for 

studiens konklusjoner (Thagaard 2013). Dette har jeg gjort i studien gjennom å beskrive og 

diskutere min relasjon og posisjon i forhold til informantene og feltet, og gjennom å ha 

redegjort for fremgangsmåtene i analysearbeidet. Et annet viktig prinsipp for å sikre 

validiteten er gjennom å vise hva informantene har sagt gjennom direkte sitater, fremfor å 
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fortelle om det. Med dette utgangspunktet vil jeg gå videre til å diskutere teorier som kan 

være med på å forklare og analysere funnene i studien.  
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4 Teoretisk rammeverk 

I denne delen av oppgaven vil jeg gjøre rede for studiens teoretiske rammeverk. Det teoretiske 

rammeverket består av fire deler; sosioromlige dimensjoner, aktørskap, makt og 

representasjoner. Det første konseptet er ment for å forklare noe av geografien i 

omstillingsprosesser gjennom begrepene skala og sted. Videre er de tre andre konseptene 

ment for å kunne forklare politikken i omstillingsprosesser. Aktørskapet er det mest sentrale 

konseptet i studien, da det er nettopp fagforeningers aktørskap i omstillingsprosesser som blir 

studert. Makt og representasjon er nyttige konsepter som er valgt ut for å forklare hvordan 

aktørskapet kan begrenses, betinges og muliggjøres. Avslutningsvis vil jeg si noe om hvordan 

disse konseptene kan relateres til hverandre og viktigst til studien.  

4.1 Sosioromlige dimensjoner 

Innenfor ulike perioder i samfunnsgeografiens historie har det blitt fokusert og forsket på ulike 

romlige dimensjoner. I artikkelen «theorizing sociospatial relations» av Jessop, Brenner og 

Jones (2008) trekker de frem fire romlige dimensjoner: skala, sted, territorium og nettverk. 

Artikkelforfatterne påpeker at analyser blir for endimensjonale om man bare tar utgangspunkt 

i en av de fire dimensjonene, og at analyser derfor burde strebe etter og benytte flere 

dimensjoner på samme tid og forstå relasjoner mellom disse.  De foreslår et flerdimensjonalt 

rammeverk for analyse av de fire dimensjonene, hvor de også definerer og tillegger 

dimensjonene innhold. Videre sier de at det vil være vanskelig å bruke alle fire dimensjonene 

samtidig, men at man burde strebe etter å bruke minst to. Jeg vil ikke benytte meg slavisk av 

deres definerte rammeverk og definisjoner, men ta med innsikten om å bruke flere romlige 

dimensjoner; skala og sted. I tillegg til å være tydelig på hvilken forståelse av begrepene jeg tar 

utgangspunkt i.  

Det er viktig å ha en sted- og skalasensitiv tilnærming i studier av arbeidslivsrelasjoner. En 

antagelse som ofte blir gjort er at kapital er mer mobil enn arbeidskraft. Dette kan 

eksemplifiseres i hvordan byer og steder søker å tilrettelegge for å tiltrekke seg globale 

investeringer. Denne antagelsen fører til en forenklet, og i noen tilfeller feilaktig forståelse av 

virkeligheten. Man kan snu denne antagelsen om og si at kapitalen er avhengig av arbeidskraft 

og må dermed oppsøke steder som har tilgjengelig arbeidskraft. Dette enkle eksemplet er ment 
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for å illustrere hvordan arbeidslivsrelasjoner er komplekst og binder sammen ulike steder og 

skalaer (Herod, McGrath-Champ og Al Rainnie 2010). 

Skala 

Den første romlige dimensjonen jeg vil gjøre rede for er skala. Skala er et begrep som har blitt 

teoretisert og forstått på mangfoldige måter innenfor samfunnsgeografien. Skala var tidligere 

forstått som et epistemologisk konsept, hvor skala i hovedsak ble sett på som et måleverktøy. 

Dette endret seg gjennom marxistisk geografi som var dominerende på 1970-tallet. Skala ble 

da teoretisert som et ontologisk begrep. Skala ble forstått som noe eksternt og fiksert som var 

ontologisk gitt eller noe som rett og slett ble tatt for gitt. Den marxistiske eller 

politiskøkonomiske forståelsen av skala legger spesielt vekt på kapital og stat. Innenfor denne 

tradisjonen blir skala blir forstått som et vertikalt hierarki, som har materielle aspekter ved seg, 

og som videre kan forstås som midlertidige strukturer. Utover 1980- og 90-tallet gjorde 

sosialkonstruktivismen sitt inntog i samfunnsgeografien og det utviklet seg en ny teoretisering 

av konseptet som la vekt på at skala er sosialt konstruert og produseres gjennom sosial handling. 

Den poststrukturalistiske forståelsen har i hovedsak fokus på diskurser og narrativer, og et mer 

flytende skalabegrep. En poststrukturalistisk kritikk vil være at den politiske økonomiske 

forståelsen i for stor grad tingliggjør skala og i mange tilfeller ser på det som ontologisk gitt, 

selv om de hevder det er sosialt konstruert (Delaney og Leitner1997, MacKinnon 2010). Den 

poststrukturelle forståelsen forkaster skala som et vertikalt hierarki (Moore 2008), noen går 

også så langt som å forkaste hele skala begrepet og vil erstatte det med en flat ontologi (Marston, 

Jones og Woodward 2005). 

I dag er det en bred konsensus i samfunnsgeografien om at skala er sosialt produsert. Samtidig 

er det en uenighet i hvilken grad skala forstås som noe materielt eller har materielle 

konsekvenser (Delaney og Leitner 1997) 

MacKinnon (2010) tilnærmer seg skala gjennom konseptet skalær politikk (scalar 

politics) og danner en slags syntese mellom de to hovedtilnærmingene. Ved å forstå skala på 

denne måten anerkjenner man både det materielle og diskursive, det stabile og dynamiske. 

Skala blir forstått som midlertidige nivåer, men ikke noe i seg selv, på denne måten kan skala 

forstås som en egenskap ved politisk praksis. Denne relasjonelle forståelsen av skala legger 

også vekt på at skala ikke nødvendigvis bare er vertikale hierarkier, men kan også være 

horisontale relasjoner. Det vil si at det ikke er et stabilt hierarki hvor en skala har forrang over 
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en annen. MacKinnon skriver selv at han ikke lager en fullstendig syntese mellom de to 

tilnærmingene, og at hans forståelse hovedsakelig springer ut av den politiskøkonomiske 

tradisjonen i samfunnsgeografi. 

Jeg vil benytte meg av MacKinnons (2010) skalaforståelse videre i studien. Skala er et 

nyttig konsept i studier av arbeidslivsrelasjoner og ulike former for arbeidermobilisering. 

Relasjoner mellom arbeid og kapital utspiller seg på ulike skalaer, og gjennom handlinger er de 

også med i produksjonen av skala. Skalabevissthet kan være viktig for at arbeiderbevegelsen 

skal kunne se muligheter for mobilisering, for eksempel gjennom å forstå sammenhenger 

mellom arbeidstakeres ulike posisjoner i et produksjonsnettverk.  

(Arbeids)sted 

Den andre romlige dimensjonen jeg vil gjøre rede for er sted. Sted kan forstås som rom som er 

blitt fylt med mening av mennesker. John Agnew (2015) skriver at sted har tre dimensjoner. 

Den første er lokasjon (location), som vil si at et sted har en fysisk lokasjon. Den andre 

dimensjonen er lokalitet (locale) som referer til den materielle settingen eller formen til sosiale 

relasjoner. Den siste dimensjonen omhandler stedstilhørighet (sense of place), som vil si 

menneskers subjektive og emosjonelle tilknytning til sted. Steder er med andre ord ikke bare 

en fysisk avgrensning eller arena hvor sosiale handlinger skjer, men sted er noe politisk og 

relasjonelt som (re)produseres og (re)forhandles om gjennom sosiale prosesser (Agnew 2015 

s.27-28).  

Arbeidsplassen er et sted for de som jobber der. Det har en fysisk lokasjon og er 

materielt, uavhengig av om det er en bygning eller et mobilt kjøretøy. Videre har arbeidere en 

tilknytning til sin arbeidsplass, altså en stedstilhørighet. Samtidig kan man diskuterer grensene 

til arbeidsstedet, hva er det som faktisk oppfattes som arbeidsstedet. Hjemmekontor for 

eksempel kan gjøre at disse grensene oppleves mer flytende enn tidligere. Relasjonen mellom 

arbeidssted og jobb handler også om avstand mellom de to, og reisen mellom disse. De fleste 

må reise til jobb, men ikke lenger enn at de kan reise frem og tilbake på samme dag. Denne 

relasjonen mellom hjem og arbeid legger dermed føringer for hvordan folk opplever 

arbeidsstedet sitt.  

For å forstå sted kan man ikke bare se på hva som utspiller seg på stedet, man må også 

se stedet i relasjon til andre steder og skalaer. For eksempel kan det ha betydning for en arbeider 
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hvor arbeidsstedet er lokalisert i forhold til hovedkontoret eller andre arbeidssteder. McGrath, 

Herod og Rainnie (2010) refererer til N. Castree og skriver:  

«because people, institutions, and things come together in unique (though, again not 

untheorizable), ways in different locations, social relationships, regulations and 

institutions have a high degree of local “stickness” and actors are necessarily 

geographically embedded to greater lesser degrees in the long standing structures and 

relationships of place, an embeddedness that shapes social praxis” (s.9) 

 Arbeideres og kapitalens forankring i sted er dermed et sentralt aspekt når man skal studere 

arbeideres aktørskap som muligheter og praksiser. Sosial praksis utspiller seg på steder og selve 

lokasjonen kan si noe om hvilken juridisk og regulatorisk tilknytning steder har.  

Posten for eksempel er tradisjonelt svært knyttet til fysiske steder. Fysisk post har og blir 

fremdeles i noen grad levert hjem til mennesker, men de siste tiårene har dette blitt utfordret av 

elektronisk post som gjør at tjenestene ikke er stedbunden på samme måte som de var tidligere. 

Posten er delt opp i ulike geografiske enheter, de avgrensede arbeidsstedene blir sett på som 

arbeideres tilknytningssted. Den geografiske avgrensningen av Posten, gjør at den enheten du 

tilhører er ofte vurderingsgrunnlaget for omstilling og nedbemanninger, og arbeidssteder har 

dermed en stor betydning for arbeiderenes aktørskap og muligheter ved omstillinger og 

nedbemanninger.  

Nå har det blitt sagt noe om geografiske aspekter ved omstillingsprosesser. Videre vil jeg 

diskutere noen av de politiske aspektene ved omstillinger, jeg vil starte med å teoretisere 

konseptet aktørskap, et sentralt konsept innenfor arbeidsgeografien.  

4.2 Aktørskap 

Aktørskap er et relasjonelt konsept som omhandler menneskers forsøk og muligheter til å skape 

endringer i et landskap av andre aktører og strukturer (Bergene, Endresen og Knutsen 2010). 

Aktørskap kan bidra til å forstå hvordan arbeidstakere både kan utøve motstand og samtykke. 

Konseptet er sentralt innenfor arbeidsgeografien, og jeg vil gjøre kort rede for konseptets 

historie i tilknytning til geografiens forskning på arbeid og arbeidere. Videre vil jeg gjøre rede 

for ulike dimensjoner ved konseptet aktørskap. Avslutningsvis vil jeg si noe om aktørskap i 

tilknytning til romlige og temporære dimensjoner og andre strukturer som er relevante for denne 

studien.  
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Aktørskap i arbeidsgeografien 

Arbeidsgeografi (labour geography) ble utviklet på 1990-tallet som en reaksjon på den 

geografiske arbeidsforskningen (geography of labour). Geografisk arbeidsforskning ble 

kritisert for å legge for mye vekt på strukturerer og kapitalens makt. Før 1980-tallet var 

neoklassisk lokaliseringsteori det dominerende. Arbeidene innenfor denne tradisjonen 

omhandlet i hovedsak bedrifters lokaliseringsstrategier, arbeidere ble lite teoretisert i denne 

fasen. Utover 1980-tallet utviklet deg seg mye marxistisk inspirert politiskøkonomisk forskning 

på arbeid. Her blir klassekamp og relasjonen mellom arbeid og kapital vektlagt, men det er 

fremdeles lite fokus på arbeideres aktørskap og deres muligheter for å skape endring. Kritikken 

av det manglende fokuset på arbeidere som endringsskapere er bakgrunnen for fremveksten av 

arbeidsgeografien. Andrew Herod regnes som en av pionerene innenfor den nye 

arbeidsgeografien. Arbeideres aktørskap har blitt satt i fokus, og det har blitt gjennomført 

mange empiriske studier på blant annet nye sektorer og nye former for organisering. Samtidig 

har arbeidsgeografien i liten grad systematisk teoretisert aktørskap. (Coe & Jordhus-Lier 2010). 

Det er også slik at mye av forskning på arbeideres aktørskap har vært på vellykkede prosesser, 

hvor arbeidere gjennom mobilisering har skapt endring. Dette har vært en av kritikken ført om 

arbeidsgeografien, da det også er viktig å studere eksempler hvor aktørskapet oppleves 

begrenset og hvor arbeidere har mindre muligheter for å gjøre noe endringsskapende 

(Siemiatycki 2012).  

Ulike dimensjoner ved aktørskap 

Cindi Katz (2004) foreslår en nyttig gradering av aktørskap konseptet. Hun skiller mellom 

resiliens, omarbeiding og motstand. En slik gradering gjør at aktørskap blir forstått bredere og 

at også de små forsøkene arbeidere gjør på å skape endring er viktig å studere, og ikke bare 

systemendrende handlinger. Resiliens omhandler de små tingene man gjør for å håndtere det 

hverdagslige, en form for mikromotstand. Omarbeiding er det andre nivået og handler om å 

prøve å endre fordeling, og i noen grad påvirke maktrelasjoner. Omarbeiding skjer innenfor 

hegemoniets spilleregler. Den siste formen for aktørskap er motstand. Dette handler om å gjøre 

noe som bidrar til å endre spillereglene. Videre kan man skille mellom kollektiv og individuell 

aktørskap, selv om linjene mellom disse i virkeligheten kan være vage. Man kan forsøke å endre 

sin egen eller flere sin arbeidssituasjon, og man kan gjøre det gjennom kollektiv organisering 

eller på egen hånd. I denne studien studeres i hovedsak kollektiv aktørskap gjennom 
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fagforeninger (Coe & Jordhus-Lier 2010). Aktørskap kan i likhet med makt forstås både som 

potensiale, intensjoner og faktiske konsekvenser  

Aktørers muligheter for innflytelse påvirkes av både tid og sted. Omstillinger kan også 

forstås som både temporære og romlige prosesser, de strekker seg over tid og rom. 

Fagforeningers aktørskap blir dermed påvirket av når og hvor man er i omstillingsprosessen. 

Det betyr at fagforeninger kan ha ulik mulighet og ønske om innflytelse til ulike tidspunkter og 

på ulike steder i en omstillingsprosess. Et eksempel kan for eksempel være at fagforeningen 

kan ha innflytelse på gjennomføringen av omstillingen, men ikke beslutningen om omstillingen 

skal skje. Eller at det kan være ulike muligheter for aktørskap på lokalt og nasjonal skala i 

fagforeningen. 

Aktørskaps forankring i sosiale strukturer 

Det er nyttig å forstå hvordan aktørskap også er forankret i strukturene den beveger seg innenfor 

og bidrar til å produsere. Coe og Jordhus-Lier (2010) foreslår ulike sosiale arenaer eller 

relasjoner som er sentrale for å forstå arbeidere og politisk organisering. Jeg kommer til å 

utdype relasjonen aktørskap har til kapitalen og staten da disse arenaene er sentrale for å studere 

fagbevegelsens aktørskap i omstillingsprosesser.  

Relasjonen mellom arbeid og kapital kan sees i sammenheng med strukturell makt – 

hvor arbeideres aktørskap er påvirket av hvilken posisjon de har i det økonomiske systemet 

eller i et produksjonsnettverk. En analyse av hvordan aktørskap er forankret i 

produksjonsnettverk kan bidra til å avdekke svake punkter i det overordnede systemet, som 

arbeidere muligens kan utnytte til sin fordel. For det andre vil slike analysere kunne bidra til at 

arbeidere kan se linjer mellom hverandre, selv om man er på ulike steder, og dermed bidra til 

solidaritet. For det tredje kan det bidra med et fokus på hvordan arbeideres handling på et sted 

kan påvirke arbeidere et annet sted på en negativ måte, og dermed bidra til å forhindre slike 

geografiske dilemmaer (Coe & Jordhus-Lier 2010). Med andre ord kan disse innsiktene brukes 

av for eksempel fagforeninger for å mobilisere og organisere motstand. Samtidig som det kan 

si noe om arbeideres begrensninger mot kapitalen, for eksempel gjennom det velkjente 

eksempelet om at kapital relativt til arbeidere har større mobilitet.  

Den andre arenaen, nasjonalstaten, er også viktig for å kunne forstå arbeideres aktørskap 

bedre. Arbeidere er i stor grad forbundet med nasjonalstaten og dens organisering av nasjonalt 
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arbeidsmarked og arbeidslivsrelasjoner. Det er ofte en stor forskjell mellom hvordan 

økonomien er organisert og hvordan nasjonalstaten er organisert, noe som kan skape 

utfordringer for organisering. Staten er både en administrativ og politisk aktør, og har mange 

ulike roller vis-a-vis arbeidere. Staten er regulator, tjenesteleverandør, demokratisk institusjon 

og arbeidsgiver, og gjennom disse rollene er staten med på å påvirke arbeideres aktørskap. Dette 

skjer blant annet gjennom ulike former for reguleringer av arbeidsmarkedet og lovverket, og 

gjennom å definere hvem som er arbeidere. Et annet sentralt aspekt som politisk aktør handler 

om hva staten anser som sine ansvarsoppgaver og hvordan de vektlegger forholdet mellom 

økonomisk fortjeneste, velferdstilbud og sosial reproduksjon. Flere av tjenestene som staten 

tidligere leverte i Norge, har nå blitt privatisert eller delprivatisert. En generell trend er at skillet 

mellom offentlig- og privatsektor har blitt mindre tydelig, noe som blant annet skyldes New 

Public Management Offentlig sektor har i hovedsak vært knyttet til nasjonalstatens grenser, 

men i dag har du norsk statseide bedrifter som også er tilknyttet markeder utenfor 

nasjonalstaten. En mer konkurransepreget offentlig sektor kan prege arbeideres aktørskap blant 

annet gjennom at svingninger i økonomien kan få større betydning for arbeidet. Som en 

ansvarlig demokratisk institusjon, kan staten som arbeidsgiver i større grad kan bli 

ansvarliggjort for sin opptreden som arbeidsgiver, noe som kan være med på å øke 

arbeidstakernes aktørskap (Coe & Jordhus-Lier 2010, Jordhus-Lier 2012).  

Arbeideres aktørskap i permanente omstillingsprosesser 

Permanente omstillingsprosesser er et annet forhold som er med på å påvirke arbeideres 

aktørskap, og er særlig relevant for denne studien. Elliot Siemiatycki (2012) har gjennom 

forskning på permanent restrukturering i Nordamerikansk bilindustri, studert hvordan 

arbeideres aktørskap påvirkes. 

Permanent restrukturering snur om på Marx og Engels’ konsept om permanent 

revolusjon. Permanent revolusjon handler om en politisk klassestrategi hvor arbeidere kjemper 

for sine interesser autonomt og militant. Permanent restrukturering blir av Siemiatycki forstått 

som en strategi den korporative eliten benytter seg av, for å kontinuerlig intensivere kravene til 

arbeidere i håp om å øke kapitalakkumulasjon (Siemiatycki 2012).  

Det er nyttig å se Siemiatyckis begrep om permanent restrukturering i sammenheng med 

Antonio Gramscis begrep om passiv revolusjon: 
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«a strategy of maintaing power through (further) weakning opposing social forces. Key 

ingredients is class compromises and reforms, the intention of which is to concede 

material advantages to broad sections of the population. A major objective is thus 

preventing the adversary from developing through cooptation. Furthermore, Gramsci 

regards reforms as a concrete basis for ensuring the consent of the majority through 

creating expectations and hope” (Bergene og Bonde Hansen 2016). 

Berge og Bonde Hansen (2016) tar utgangspunkt i Sassoons (1987) tolkning av Gramscis 

konsept om passiv revolusjon. Passiv revolusjon handler da både om å få arbeidere med på 

laget, økt velstand gjør at arbeider også ønsker økt produktivitet, på denne måten skaper man 

en form for interessefellesskap. Samtidig handler det om at kooptering er en strategi for å unngå 

motstand, det betyr et nærm samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samrøre vil noen 

nok kalle det. Reformer blir sett på som en konkret strategi for å sikre samtykke ved å skape 

forventninger og håp. 

Siemiatycki (2012) argumenterer for at permanent restrukturering har skapt et miljø av 

sårbarhet hvor arbeidere har blitt «tvunget» til å samarbeide. Om du konstant er redd for å miste 

jobben din, kan det medføre at du er villig til å samarbeide med arbeidsgiver. Dette kan forstås 

som en form for avmakt. Samtidig er Siemiatycki opptatt av å påpeke at dette ikke er et 

deterministisk perspektiv eller undergraving av aktørskap. Arbeidere må gjøre vanskelige og 

aktive valg mellom å samarbeide eller utfordre kapitalen. Samtidig så vil kriser i kapitalismen 

som ofte fører til restruktureringstiltak utfordre aktørskapet. Dette skjer blant annet fordi 

arbeidere da er mer usikre på sin framtid. Staten er også en aktør i dette bildet, og kan være med 

på å påvirke omstillinger gjennom politiske beslutninger og reguleringer, dermed som en 

ideologisk premissleverandør. Makten staten har som en ideologisk premissleverandør, og 

hvordan arbeidsgiver utøver makt i omstillingsprosesser er viktig å forstå for å kunne forstå 

fagforeningers handlingsrom og muligheter for å utøve aktørskap i omstillingsprosesser. Det er 

også viktig å forstå hvordan makt internt i fagforeninger kan være med på å fremme og begrense 

arbeidstakeres aktørskap.  

4.3 Makt og motstand 

Makt er et komplekst konsept, som har blitt teoretisert og brukt på mangfoldige måter. Det har 

vist seg vanskelig, og kanskje heller ikke ønskelig, å lage en helhetlig teori om makt som fanger 

opp alle aspekter ved makt og samtidig er anvendbart for å forklare fenomener.  Jeg vil gjøre 

rede for hvilken maktforståelse jeg legger til grunn for studien av fagbevegelsens aktørskap i 



32 

 

omstillingsprosesser. Foucault (2002) legger vekt på at makt er noe relasjonelt, et aspekt ved 

en enhver relasjon, og at det aldri er det samme som tvang:  

«Makten er ingen substans. Den er heller ikke en mystisk egenskap som man må foreta 

utgravninger for å finne opphavet til. Makten er ikke annet enn en særegen type relasjoner 

individer i mellom, og disse relasjonene er ikke spesifikke. (…) Maktens direkte kjennetegn 

er at enkelte mennesker forsøker mer eller mindre fullstendig å bestemme andre menneskers 

oppførsel – men aldri på en uttømmende måte eller ved tvang» (s.113). 

Ved å si at makt ikke er tvang, bør man også studere motmakt og samtykke når man studerer 

maktrelasjoner.   

I følge Steven Lukes (2005) er makt både beslutningstaking og ikke-beslutningstaking. 

Ikke-beslutningstaking handler om at det også er makt å styre hva det skal bli tatt beslutninger 

om. Dermed vil makt både omhandle faktiske saker, men også potensielle saker. Da det ligger 

makt i å prøve å forhindre at saker blir tatt opp. Det vil si at det også kan eksistere latente 

interessekonflikter, som ikke er direkte observerbare åpne interessekonflikter. Interesser er et 

viktig grunnlag for makt, noe Hernes (1975) også har som utgangspunkt for sine forståelser av 

makt og avmakt.  

Makt som evne til å realisere sine interesser  

I Gudmund Hernes bok «makt og avmakt: en begrepsanalyse» (1975) anvender han en 

definisjon som sier at makt er evne til å realisere sine interesser. Denne definisjonen er nyttig 

for å studere fagforeningers opplevelse av innflytelse på omstillingsprosesser og i hvilken grad 

de evner å realisere sine interesser i disse prosessene. Dette er en anvendbar måte å forstå makt 

i denne studien av fagforeningers aktørskap i omstillingsprosessene i Posten på.  Samtidig kan 

man kritisere denne maktforståelsen ved at den ser på makt som noe man besitter gjennom en 

evne man har. Samtidig kan man modifisere dette noe ved å forstå makt som noe relasjonelt, 

noe det virker som Hernes selv gjør når han forklarer hva avmakt er.  

Hernes (1975) skriver at aktører kan oppleve avmakt i en situasjon hvor man har dårligere 

muligheter for å realisere sine interesser. Først og fremst blir det påpekt at avmakt ikke er det 

samme som å ha lite makt. Videre trekkes det frem fire hovedårsaker til at noen kan oppleve 

avmakt.  Den første forklaringen handler om at avmakt oppstår fordi en aktør ikke har klare 

interesser – eller ikke vet at og hvordan interessene påvirkes av andre beslutninger. Dette kan 

handle om at man har manglende bevissthet rundt sine interesser eller at man har en kaotisk 

bevissthet som er preget av motstridende interesser (Bergene 2010). Aktører kan også oppleve 
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avmakt fordi deres interesser ikke blir representert på en måte som faktisk gjenspeiler eller 

fremmer interessene. Den tredje formen for avmakt kommer av en manglende oversikt over 

sammenheng mellom mål og midler. Til slutt trekker Hernes frem at når en rekke aktører treffer 

beslutninger uavhengig av hverandre, kan de påvirke hverandre og skape uforutsette resultater 

(Hernes 1975 s.132-134). En opplevelse av avmakt tilsier ikke at aktøren står i en objektiv 

avmaktsposisjon, da man alltid vil kunne utøve motmakt. Avmakt kan likevel bidra til å forstå 

situasjoner hvor det ikke oppstår motmakt, da en opplevelse av avmakt kan gjøre at man ikke 

ser muligheter for å utøve motmakt. Jeg vil videre si noe om dominansmakt og hegemoni. 

Dominansmakt og hegemoni 

Steven Lukes (2005) tredje maktdimensjon handler om hvordan sikre samtykke for dominans. 

Han påpeker at: «A may exercise power over B by getting him to do what he does not want to, 

but he also exercises power over him by influencing, shaping or determining his very wants» 

(s.27). Dermed kan makt være å overbevise noen om at hva deres interesser er. 

Dominansmakten er dermed ikke tvang, men handler om en form for samtykke, noe som er 

forenlig med Foucaultdiansk maktforståelse (Foucault 2002).  

Hegemoni er et konsept først teoretisert av Antonio Gramsci, som også handler om 

dominansmakt. I følge Gramsci i Haugaard (2009 s.239, min oversettelse) består hegemoni av 

et: «system av dominante ideer som mottar samtykke fra en relativt avmektig og underordnet 

gruppe». Hegemoniet utgjøres av ideer, disse blir overtatt av andre grupper, og utgjør den 

dominante måten å se og forstå verden gjennom. Gramsci argumenterer for at hegemoniet 

utgjøres av et komplekst sett av praktiske og teoretiske aktiviteter som blir opprettholdt av den 

regjerende klasse, og som får samtykke av de som blir regjert over (Haugaard 2009 s.244). 

Måten dette skjer på er at folket har utviklet en common sense eller sunn fornuft. Denne 

fornuften er ikke nødvendigvis sunn fornuft eller det ønskelige. Det er ikke sikkert at denne 

fornuften bidrar til at aktører får en økt evne til å fremme sine interesser, med andre ord kan det 

forstås som en form for avmakt. Når noe har utviklet seg til å bli ansett som sunn fornuft, blir 

det vanskeligere å utøve opposisjon mot disse ideene. Selv om det er mulig gjennom aktørskap. 

Den nyliberale ideologien kan trekkes frem som en ideologi som kan forstås som et hegemonisk 

i mange kontekster, og flere av strategiene og ideene blir av mange sett på som sunn fornuft og 

kanskje også den eneste løsningen (Harvey 2005).   
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Det er flere innvendinger man kan rette mot hegemoni forståelsen til Gramsci. En 

innvending mot Gramscis hegemonibegrep anført av Laclau og Moffe er bruken av et objektivt 

klassebegrer, hvor mennesker tilhører klasser uavhengig av om de vet det eller ikke. Deres 

kritikk innebærer også at det ikke finnes noen objektivt gitte interesser, som tilhørere spesifikke 

grupper ellet at det finnes interesser som noen har tilgang på og andre ikke. Interesser er sosialt 

konstruerte i samspill med ulike samfunnsstrukturer og politiske diskurser (Jørgensen og 

Phillips 1999). Jeg vil bruke hegemonibegrepet, men samtidig ta høyde for de 

poststrukturalistiske innvendingene. Eivind Falkum (2008) legger til tre maktnivåer som et 

tillegg til dominansmakt. Neste del vil gjøre rede for disse fire maktnivåene.  

Fire maktnivåer 

Eivind Falkum (2008) har utviklet en maktmodell, som består av fire ulike maktformer som har 

fire mostandsformer i tilknytning. Denne modellen egner seg godt for empirisme analyser, og 

tar for seg ulike maktnivåer som kan forstås som en prosess. Hernes’ maktdefinisjon: makt er 

evne til å fremme sine interesser kan brukes som utgangspunkt for denne modellen. De fire 

maktformene er dominansmakt, agendamakt, beslutningsmakt og iverksettingsmakt. 

Dominansmakt handler om å avgrense den gyldige virkelighetsforståelsen. Denne forståelsen 

legger grunnlaget for hvilke intensjoner som kan reises.  Måten man kan endre intensjonene på 

er ved å utfordre eller komme med alternative virkelighetsforståelser. Dominansmakten kan 

sammenlignes med hegemoni begrepet til Gramsci. Hegemoniet har dominansen over 

virkelighetsforståelsen. Samtidig kan dette endres gjennom mothegemoni. Da det kan være 

uklart hvor denne makten kommer fra, og fordi den kan ha blitt «omgjort» til «sunn fornuft», 

vil den ofte være vanskelig å identifisere.   Agendamakt handler om å sette noe på dagsorden, 

å gi oppmerksomhet til noe fremfor noe annet. Dette nivået er underlagt dominansmakten og 

den tilhørende virkelighetsforståelsen. Motstandsformene som er knyttet til agendamakt, 

handler om å forsøke å påvirke hva som blir satt på dagsorden. Dette kan sees i sammenheng 

med Lukes begrep om ikke-beslutninger. Det neste nivået er beslutningsmakt, og omhandler 

det å omgjøre intensjoner til praksis. Dette kan blant annet bli gjort gjennom å etablere vedtak 

og målsettinger. For å utøve opposisjon til denne formen for makt, kan man forsøke å påvirke 

utformingen av vedtakene og målsetningene. Det siste nivået er iverksettingsmakt, og det 

handler om å realisere beslutningene. Mulighetene for å motarbeide denne maktformen ligger i 

at man kan forhindre at intensjonene blir realiserte.  



35 

 

De ulike maktnivåene er avhengig av hverandre, og dermed vil man også kunne utøve 

motstand ved å ødelegge forbindelsene mellom de ulike maktnivåene. Man kan forstå disse 

formene for makt i sammenheng ved å se på det som en omstillingsprosess. Hvis man ser på 

omstillingsprosess som en temporær prosess vil dominansmakten forstås som den overordnete 

bakgrunnen for å si noe om behovet for omstillinger. Omstilling er blant annet en vanlig strategi 

innenfor New Public Management. Om dominansmakten er preget av en slik styringsideologi, 

vil muligens omstilling ansees som en nødvendig prosess som man vil gjennomføre på 

bakgrunn av sunn fornuft. Videre kan man studere hvem som faktisk setter omstillingsforslag 

på agendaen eller forsøk på å ikke diskutere noen omstillingsforslag. Deretter kan man studere 

selve beslutningen om omstillingsvedtak, for så å studere iverksettingsmakten og hvordan 

implementeringen av beslutningene foregår. Ved å gjøre dette kan man for eksempel studere 

når i denne prosessen opplever fagforening å ha innflytelse. Samtidig kan man kombinere det 

med et romlig perspektiv, hvor ligger innflytelsen på prosessen. Spørsmål man da kan studere: 

Er det slik at iverksettingsmakten er sterkere lokalt i fagforeninger enn sentralt -eller er det slik 

at beslutningsmakten er sterke sentralt enn lokalt? Med andre ord kan avstander være viktige å 

studere når man studerer maktrelasjoner (Allen 2003). 

Strukturell makt og organisatorisk makt 

Konseptene strukturell makt og organisatorisk makt er utviklet av klasseteoretikeren Eric Olin 

Wright (2000) for å studere maktrelasjoner i arbeidslivet – og arbeidstakeres muligheter for å 

utøve makt. Disse maktforståelsene har blitt anvendt av mange arbeidsgeografer. Strukturell 

makt ser på makt som et resultat av posisjonen innenfor det økonomiske systemet. Tanken er 

at den posisjonen du har innenfor dette systemet vil kunne påvirke dine muligheter for 

innflytelse. Dermed fungerer strukturell makt godt til å forklare forskjeller i makt hos arbeidere 

på ulike steder. Organisatorisk makt (associational power) referer til at maktrelasjoner ikke 

bare skapes mellom individer, men også mellom kollektive aktører. Konseptet organisatorisk 

makt omhandler at makt er et resultat av kollektiv organisering. Fagforeninger er en form for 

kollektiv organisering som kan bidra til å gi arbeidere organisatorisk makt. Samtidig er den 

organisatoriske makten betinget av representasjonen som blir gjort av fagforeninger. Derfor 

må man forstå representasjonen som blir gjort av fagforeninger og hvordan den mottas av de 

representerte for å kunne vurdere den organisatoriske makten.  
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4.4 Representasjon 

Fagforening er en form for kollektiv representasjon – arbeidere og (forhåpentligvis) deres 

interesser blir representert av tillitsvalgte. Representasjon gjennom fagforeninger er på den 

ene siden en kilde til organisatorisk makt, samtidig som det kan være, slik Gudmund Hernes 

(1975) skriver, en kilde til avmakt. 

Fire former for representasjon 

Hannah Pitkin (1967) skrev i sin innflytelsesrike bok: “the concept of representation”, om fire 

typer representasjon. Den første er formalistisk representasjon og handler om at den som 

representerer noe(n) må være autoriserte og ansvarliggjorte av gruppen de representerer. Dette 

kan for eksempel være at de er valgt inn for å representere noen. Den andre formen for 

representasjon er substantiv representasjon. Det handler om hva den som representerer gjør. 

Begge disse to formene for representasjon handler om at det er noen som snakker for eller 

handler for (acting for) interessene til gruppen de representerer. Den tredje formen for 

representasjon er deskriptiv representasjon. Deskriptiv representasjon er basert på at man 

representerer noen på bakgrunn av deskriptive likheter. Et eksempel kan være YTF og Postkom 

som er fagforeninger bestående av arbeidere som representerer andre arbeidere. Samtidig kan 

det være at tillitsvalgte mister noe av sin deskriptive likhet med arbeidere om de er 

fulltidstillitsvalgte og ikke lenger jobber på det samme arbeidsstedet som andre ansatte.  

 Den siste formen for representasjon er symbolsk representasjon. I dette tilfelle blir den 

som representerer sett på som et symbol for den representerte. I ett slikt tilfelle er det gjerne en 

forskjell mellom den som representerer og den som representeres. Et eksempel er kongen som 

et symbol på nasjonen. Eller LO som representanter for arbeiderklassen. De to sistnevnte 

formene for representasjonen handler om at representasjon er å stå for noe eller noen (stand for) 

(Pitkin, 1967). Disse typologiene er nyttige for å forklare hva representasjon er, og kan også 

brukes for å studere om representasjon er legitim eller illegitim.  

Sokke og Selboe (2009) problematiserer Pitkins (1967) skille mellom substantiv og 

symbolsk representasjon. Deres kritikk går ut på at symbolsk representasjon også kan være å 

handle for og snakke for, ikke bare en form for å passivt stå for noe eller noen. Symbolsk 

representasjon er også politisk praksis, da det handler om å konstruere ideene og interessene til 

de representerte. Videre har Michael Saward (2006) med et sosial konstruktivistisk 
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utgangspunkt kommet frem til en ny måte å teoretisere representasjoner på, gjennom det han 

omtaler som den representative påberopelsen.  

Den representative påberopelsen 

Michael Saward (2006) har laget et rammeverk for å forstå representasjonsprosesser. 

Representasjon blir forstått som en dynamisk prosess hvor noen hevder å representere noe eller 

noen. Saward skifter fokus vekk fra å se på representasjon som noe man kan oppnå gjennom 

mulighet til å representere noen, til aktørers påberopelse av å representere noe eller noen.  

Sawards modell består av fem komponenter: 

"A maker of representations ('M') puts forward a subject ('S') which stands for an object ('O') 

that is related to a referent ('R') and is offered to an audience ('A') (Saward 2006 s.302) 

Den første komponenten er skaperen av representasjoner. Det kan være en gruppe eller et 

individ. Subjektet er den som representerer. Skaperen og subjektet kan være det samme, men 

må ikke være det. Objektet er representasjonen av identiteten eller interessene til de som er 

representert. Referenten er individet eller gruppen som blir representert. Den siste komponenten 

er publikummet. Publikum er en aktiv del av representasjonsprosessen og kan godta, avvise 

eller bestride representasjonen. For at representasjonen kan godtas må den anses som legitim, 

troverdigheten eller legitimitet til representasjonen avhenger dermed i stor grad av publikums 

respons på representasjonen. Publikumskomponenten i modellen er det som spesielt skiller den 

fra andre forståelser av representasjon, og bidrar til å trekke frem aktørskapet til de som mottar 

representasjonen. 

  Sawards teori legger en sosialkonstruktivistisk forståelse til grunn. Dette er et viktig 

bidrag, da Pitkins teorier kan kritiseres for å være for statiske og essensialistiske. Saward forstår 

ikke representasjoner som en speiling av faktiske identiteter og interesser, men det er 

representantenes representasjon av de representertes ideer og interesser: «Representing is 

performing, is action by actors, and the performance contains or adds up to a claim that someone 

is or can be «representative»» (2006 s.302).  Noen påberoper seg at de representerer identiteten 

og interessene til den som blir representert, men aldri fullstendig, bare delvis. (Saward 2006). 

Sawards rammeverket er nyttig for å studere hvordan fagbevegelsens påberoper seg å 

representere arbeidere og deres interesser. I følge Saward med sitt sosialkonstruktivistiske 

utgangspunkt kan man si lite om referenten i modellen, da representasjonen bare er en speiling 
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av deres interesser. Ut i fra mitt vitenskapelig ståsted med tradisjoner i politisk økonomisk 

geografi mener jeg man kan godta dette premisset, og samtidig si noe om referenten. Ved for 

eksempel å intervjue de som blir representert (referenten), vil man kunne belyse hvordan de 

opplever troverdigheten og legitimiteten til representasjonen som blir gjort på vegne av dem, 

også når den fremføres for et annet publikum. Dette kan for eksempel gjøres ved å studere 

hvordan arbeidstakere i Posten opplever at Postkom eller YTF påberoper seg å representere 

dem og deres interesser. De fire ulike konseptene som nå har blitt diskutert gir alle ulike 

innganger til å forstå omstillingsprosesser og fagforeningers aktørskap i omstillingsprosesser. 

Jeg vil nå gi en kort sammenfatning av de ulike konseptene, hvordan de kan relateres til 

hverandre og viktig hvordan de kan relateres til denne studien av fagforeningers aktørskap i 

permanente omstillingsprosesser i Posten.   

4.5 Sammenfatning av det teoretiske 

rammeverket 

Gjennom redegjørelsen og diskusjonen av de teoretiske konseptene som jeg har beskrevet over, 

har jeg også søkt å si noe om den vitenskapsteorietiske forståelsen som ligger til grunn for 

studien. Gjennom den teoretiske diskusjonen forsøker jeg å vise til at jeg bygger på den politiske 

økonomiske tradisjonen i samfunnsgeografien hvor aktører forstås som både betinget av og 

produsenter av sosiale strukturer. Derfor vil ikke alle forståelsene av konseptene bli anvendt 

direkte i diskusjonen og analysen av funnene, men ligger som en bakenforliggende forståelse. 

Et eksempel er at Foucauldiansk maktforståelse har blitt tatt med for å vise til at makt forstås 

som relasjonelt og noe aktører utøver, ikke besitter, dette gjelder også for forståelsen av 

aktørskap (Foucault 2002). Andre teoretiske konsepter er forklart i sin helhet for at leseren skal 

forstå alle aspektene ved et konsept, dette gjelder for eksempel Agnews (2015) teori om at sted 

har tre dimensjoner.  

 De sosioromlige dimensjonene, er ment for å forklare noen av de geografiske 

aspektene ved omstillingene. Konseptene skala og sted vil bli brukt i noen grad i forhold til at 

hvor en arbeidstaker er, kan påvirke både deres forståelser av omstillingsprosessene og deres 

muligheter for innflytelse. Politiske beslutninger om omstillinger kan få ulike konsekvenser 

på ulike arbeidssteder, og implementeres fra ulike skalaer. Konseptene vil bli aktivt brukt i det 

tredje analysekapitelet som omhandler utvalgskretser. Det vil bli diskutert hvordan den 
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romlige avgrensningen av virksomheten gjennom utvalgskretser kan påvirke fagforeningers 

muligheter for å utøve aktørskap.  

Makt forstått som noe man utøver for å fremme sine interesser, kan begrense og muliggjøre 

aktørskapet på komplekse måter. Maktrelasjoner vil kunne utspille seg på ulike måter i konkrete 

situasjoner og det er derfor nyttig å studere på hvilke måter dette skjer i omstillingsprosesser i 

Posten. Dette er noe jeg vil søke å gjøre på ulike måter i alle tre analysekapitlene. I det første 

analysekapittelet vil makt i hovedsak studeres gjennom å se på hva som fremtrer som den 

dominerende og hegemoniske forståelsen av omstillingsprosesser i sentrale deler av 

fagforeningene og hos arbeidsgivere. Videre vil jeg se på hvordan det påvirker responsene, og 

muligheter for aktørskap innad i fagbevegelsen, ved hovedsakelig å se på aktørskap som 

omarbeiding og motstand (Katz 2004). Det blir lagt mindre vekt på resiliens i studien da jeg i 

hovedsak studerer aktørskap hos fagforeningen som en kollektiv aktør. Teoriene om avmakt 

(Hernes 1975) blir blant annet diskutert i forbindelse med en diskusjon om fagforeningers 

representasjon kan være en kilde til avmakt. Videre blir Falkums (2008) maktnivåer hyppig 

brukt i det andre analysekapittelet som omhandler informantenes opplevelse av innflytelse på 

omstillingsprosessen. Her blir det diskutert i hvilken grad de opplever og har muligheter til å 

utøve makt til ulike tider og på ulike steder i de pågående omstillingsprosessene. På denne 

måten påvirker deres innflytelsesmuligheter deres opplevede aktørskap i omstillingsprosessene.  

Statens påvirkning på aktørskapet til fagforeninger vil bli diskutert i analysen med 

utgangspunkt i hvordan aktørene opplever at staten påvirker omstillingsprosesser og 

fagforeningene gjennom sine ulike roller. 

Videre vil det at omstillingene i Posten er permanente ligge som en viktig forståelse i 

analysen. Da det at omstillingene er permanente, kan påvirke fagforeningers forståelse og 

responser, muligheter for innflytelse og begrunnelser og argumenter for og mot å bruke 

utvalgskretser. Dette handler også om hvordan fagforeningers aktørskap blir påvirket av 

økonomiske forhold. 

Oppgaven vil nå gå over til en diskusjon av studiens første forskningsspørsmål, hvor 

funnene fra datainnsamlingen vil bli diskutert opp mot teoretiske konsepter. 
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5 Hvordan forstår og responderer 

aktører i fagbevegelsen på 

omstillingsprosessene i Posten? 

I dette kapittelet diskuteres studiens funn med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: hvordan 

forstår og responderer aktører i fagbevegelsen på omstillingsprosessene i Posten? 

Jeg vil starte med å gjøre rede for Bacon og Blytons (2004) typologisering av fagforeningers 

responser på omstilling. Deretter vil jeg med utgangspunkt i to artikler skrevet av Steven Tufts 

(1998, 2009) hvor han diskuterer fagforeningsfornyelse og schumpeteriansk 

fagforeningspolitikk som mulige responser på omstillinger. Disse idealtypiske responsene på 

omstillingsprosesser vil være et startpunkt for å diskutere responsen til informantene i denne 

studien. Deretter vil jeg diskutere forskningsspørsmålet med utgangspunktet i studiens funn og 

de teoretiske konseptene, før jeg avslutningsvis oppsummerer hovedfunnene.   

5.1 Idealtypiske responser på 

omstillingsprosesser 

En vanlig typologisering av fagforeningers respons på omstilling er å skille mellom militante 

og moderate strategier (Kelly 1996,1998). Bacon og Blyton (2004) utvider disse kategoriene i 

sin artikkel om hvordan fagforeninger responderer ulikt på omstillinger av arbeidsplasser. De 

studerer fagforeningers ideologiske orienteringer og handlinger, og ved en sammenstilling av 

disse kommer de frem til fire forskjellige responser fagforeninger kan ha på omstillinger av 

arbeidsplasser. Orientering og handling forstås begge som ressurser som kan brukes i 

forhandling om omstillinger. De fire formene for respons er samarbeidsinvolvering, militant 

involvering, militant opposisjon og moderat opposisjon:   

 Samarbeid (handling) Konflikt (handling) 

Militant (orientering) 1. Militant involvering 2. Militant opposisjon 

Moderat (orientering) 3. Samarbeidsinvolvering 4. Moderat opposisjon 

Tabell 1 (Bacon og Blyton 2004, min oversettelse og fremstilling) 



41 

 

Den første responsen, militant involvering, åpner for samarbeid med arbeidsgiver dersom det 

anses som den mest taktiske løsningen. Den andre responsen er militant opposisjon, og tar 

utgangspunkt i at det ikke er noe interessefellesskap mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. På 

denne måten blir det en styrkekamp mellom arbeidsgiver og fagforening i forhandlinger om 

omstilling, og klassekompromisset forstås dermed som en illusjon (Wright 2000).  

Samarbeidsinvolvering som er den tredje responstypen er preget av samarbeid mellom 

arbeidsgiver og fagforening. Samarbeid kan være basert på et positivt klassekompromiss hvor 

tanken er at begge partene kan forbedre sin posisjon i omstillingsprosessen gjennom samarbeid. 

Det kan også ligge en negativ forståelse av klassekompromiss bak denne responsen, hvor 

samarbeidet da er basert på en idé om at partene er like sterke og dermed kommer best ut av det 

ved å samarbeide, i stedet for at det skal bli et nullsumspill (Wright 2000). Den siste responsen 

er moderat opposisjon, og handler om at fagforening kan være i opposisjon til arbeidsgiver 

dersom det er i fagforeningens og arbeidstakerens interesse. Fagforeninger kan benytte seg av 

ulike responser ved ulike tilfeller av omstillingsforhandlinger, interessefellesskapet kan 

vurderes fra sak til sak. Samtidig som fagforeninger vil utvikle seg kultur og tradisjoner for 

samarbeid eller konflikt med arbeidsgiver. Det vil også kunne avhenge av nasjonale tradisjoner 

for partssamarbeid.   

Kelly (1996, 1998) er tydelig på at for nært samarbeid mellom arbeidsgiver og 

fagforeninger er problematisk, og at militante former for motstand vil være å fortrekke, da han 

hevder det vil fremme interessene til arbeidstakerne på den beste måten. Det kan også være en 

fare for at samarbeidet før til kooptasjon hvor fagforeningene underminerer arbeidstakeres 

interesser ved at de ser på utfordringer med samme blikk som arbeidsgiver. Blyton og Bacon 

(2004) kritiserer Kelly med utgangspunkt i at det ikke finnes entydig empirisk forskning på 

hvilke strategier som fungerer best.  

En annen form for respons som disse idealtypene ikke berører, er å respondere med 

fornyelse av fagforeningen. En slik fornyelse kan innebære nye romlige strategier for 

rekruttering av medlemmer, utvide domene for mobilisering, endre skala for organisering eller 

rette handlingene mot andre mål enn arbeidsgiver. (Jordhus-Lier 2013). Steven Tufts (1998) 

skriver om fagforeningsfornyelse i det canadiske postvesenet gjennom en utvidelse av domenet 

for mobilisering. Det vil si å bygge nye allianser og kanskje fremme nye politiske saker for å 

fremme arbeidstakernes interesser. Et av casene Tufts studerer er den Canadiske fagforeningen 

som organiserer Canadiske postarbeidere; Canadian Union of Postal Workers (CUPW). Det 



42 

 

Canadiske postvesenet har møtt mange av de samme utfordringene som det norske. De 

tradisjonelle posttjenestene har blitt utfordret av nye teknologiske løsninger, og politikken har 

beveget seg mot en mer nyliberal retning hvor kravet om økonomisk fortjeneste har økt. På 

1980-tallet foreslo politikere å legge ned mange av postkontorene i distriktene noe som ville 

svekket tilbudet til distriktene i tillegg til at arbeidsplasser ville bli borte. Som en respons på 

omstillingene og nedbemanningene i postverket inngikk CUPW et strategisk samarbeid med 

andre sosiale bevegelser som hadde distriktspolitikk som sin kjernesak. De så en fellesinteresse 

i å samarbeide for å bevare arbeidsplasser og tjenester i distriktene. Gjennom bredere allianser 

og et utvidet domene for mobilisering forsøkte fagforeningen og forsterke sitt aktørskap. Da de 

så det som en mulighet til å påvirke politiske beslutninger som omhandlet omstrukturering av 

Postvesenet i større grad og på denne måten fremme arbeidstakernes interesser. Dette eksemplet 

på fagforeningsfornyelse kan dermed forstås som en mulig respons på omstillinger. I og med at 

fagforeningsfornyelse har blitt brukt i det canadiske postvesenet som har møtt mange av de 

samme utfordringene som det norske vesenet vil jeg studere om dette har blitt brukt i norsk 

kontekst.  

I en artikkel fra 2009 skriver Steven Tufts om schumpeterianske fagforeninger. En 

Schumpeteriansk fagforening blir definert som: «en modell for arbeiderorganisering som søker 

å bevare arbeiderklassens aktørskap ved å tilpasse seg påfølgende runder av økonomisk ‘kreativ 

destruksjon’» (min oversettelse, s.981). Fagforeninger forsøker å sikre aktørskap gjennom å 

følge neoliberale spilleregler som en økonomisk aktør. Kreativ destruksjon er en form for 

innovasjonsbasert vekst, hvor det ikke bare er pris på varer som styrer markedet, det handler 

også om evnen til å fornye seg gjennom nye innovasjoner. Teknologi og innovasjon fører til at 

noen bransjer dør ut, og at nye tar over. Evnen til å fornye seg er dermed det avgjørende for å 

overleve over tid.  

En fagforening kan gjennom å anerkjenne denne logikken, forsøke å fremme nye 

innovative løsninger. Dette gjør de for å sikre at bransjer ikke dør ut på sikt slik at arbeidsplasser 

blir bevart. En typisk respons for en schumpeteriansk fagforening vil da være å respondere ved 

å være en omstillingsaktør, som står i front for innovative omstillinger i et forsøk på å sikre 

arbeidsplasser. En annen respons som kan forstås som en scumpeteriansk fagforeningspolitikk 

er gjennom anerkjennelsen at noen bransjer vil dø ut på grunn av kreativ destruksjon, 

respondere med å omskolere arbeidstakere slik at de har kompetanse til å jobbe innenfor nye 
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sektorer. Fagforeningenes strategier er dermed utviklet i tilknytning til endringer i det 

økonomiske markedet. 

5.2 Forståelser av omstillingsprosessene 

 Alle informantene påpekte at omstillinger og endringer i Posten var den eneste farbare veien 

for virksomheten. De pekte på ulike samfunnsendringer som årsaker til volumfall og mindre 

etterspørsel etter tradisjonelle posttjenester.  

 På spørsmål om behovet for omstillinger i Posten svarte en informant: «For sånn som 

samfunnet utvikler seg og med den volumnedgangen som er, så man jo omstille for at bedriften 

skal kunne overleve i det hele tatt» (Informant 6, februar 2017).  

Dette svaret er representativt for flere av informantenes synspunkter. En annen informant 

beskrev hvordan volumfallet førte til en opplevelse av avmakt: «Vi kan på en måte ikke gjøre 

noe med at folk sender færre brev, vi kan ikke trylle» (Informant 4, januar 2017). Dette viser til 

en opplevelse av avmakt som kommer av at man ikke ser hvilke midler man har tilgjengelig for 

å gjøre endringer (Hernes 1975). 

Politiske og økonomiske rammebetingelser 

De politiske og økonomiske rammebetingelsene synes å henge nært sammen. Informantene 

vektla hvordan rammebetingelsene i hovedsak ble satt av politikere på nasjonalt nivå. Noe av 

det informantene påpekte var hvordan konkurranseutsetting og økte krav om økonomisk 

avkastning forklarte behovet for omstilling: «Vi merker stor forskjell når det kom konkurranse 

fra nyttår på alle produkter, så er volumfallet kjempe stort, og vi skjønner at det er et 

omstillingsbehov» (Informant 4, januar 2017).  

De politiskøkonomiske rammebetingelsene som blir satt for Posten, innebærer 

markedsutsetting og økte krav til profitt og er dermed forenlig med New Public Management- 

strategier (Dibben & Higgens 2004). NPM-strategiene vektlegger økonomi og hvordan man 

kan tjene penger på posttjenestene. Dette går foran som et bærende prinsipp og verdien av 

samfunnsoppdraget kommer i bakgrunnen. Det virket som flertallet av informantene var 

innforstått med en slik økonomisk logikk. De var ikke nødvendigvis enige i disse prinsippene, 

men et flertall aksepterte de gjeldene spilleregler, noe som kommer frem i denne uttalelsen 

fremført av Postkom ved Odd Christian Øverland i Stortingshøringen: 
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«Og da skal jeg legge det inn i en sammenheng med at Postkom er ikke uforbeholdent 

enig i at den infrastrukturen som Posten sitt nett utgjør skal drives ut i fra 

forretningsmessige prinsipp, men det er de rammevilkårene som uavhengig av 

varierende stortingssammensetninger har vært og som fortsatt gjelder» (oktober, 2016).  

En annen informant argumenter for omstilling med den økonomiske logikken som ligger 

bak rammebetingelsene: «Jeg tenker noen steder er det logisk, man ser åpenbart at det er en 

økonomisk gevinst i det» (informant 4). Disse økonomiske rammebetingelsene hvor økonomisk 

gevinst vektlegges fremfor samfunnsoppdraget virker som at blir forstått som det Gramsci (i 

Haugaard 2009) kaller omtaler som sunn fornuft.  En slik økonomisk logikk som en del av 

nyliberalismen kan forstås som en hegemonisk diskurs i samfunnet (Harvey 2005). De viser en 

slags forståelse over at dette er rammevilkårene satt for virksomheten, og at det er ikke mye 

man kan gjøre med det.  Motstand mot hegemoniet ansees som vanskelig (Katz 2004) og man 

forholder seg dermed til de satte spillereglene. Samtidig begrenser det ikke aktørskapet til å 

utøve mostand gjennom resiliens eller omarbeidingsstrategier som kan være med på å påvirke 

maktrelasjoner og fordeling (Katz 2004).  

Nasjonalstaten var hovedfokus hos de fleste informantene, og andre skalaer ble i mindre 

grad lagt vekt på i forklaringene til spørsmål om hvorfor Posten er i kontinuerlige 

omstillingsprosesser. Det ble for eksempel lite vektlagt hvordan overnasjonale organisasjoner 

som EU også påvirker Posten gjennom reguleringer som Postdirektivet.  

Som gjort rede for i det teoretiske rammeverket har staten ulike administrative og 

politiske roller som kan påvirke fagforeningers aktørskap (Jordhus-Lier 2012). Staten ble 

kritisert i utførelsen av flere av sine roller, både i Stortingshøringen (oktober 2016) og i 

intervjuene med informanter. Postkom kritiserte statens økonomiske prioriteringer:  

«Men når regjeringa løper fra sin del av regninga slik de gjør i det framlagte budsjettet 

for 2017, med en bevilgning som er anslagsvis 300 million kroner lavere enn det beregna 

behovet, så sparker det regelrett krokfot på Postens ledelse og Postkom, som begge er 

opptatt av god personalpolitikk i krevende omstillinger.» (Postkom i stortingshøring, 

oktober 2016). 

Fagforeningen ønsker at staten skal ta mer økonomisk ansvar gjennom bevilgninger. Dette er 

bevilgninger som skal gjøre omstillinger enklere ved blant annet å bidra til mer tid for å 

gjennomføre prosessene.  

Andre la vekt på at staten bør være mer involvert i sitt ansvar som eier av Posten:  
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«Posten har hatt og bør også i fremtiden ha et viktig samfunnsansvar, slik YTF ser det 

vil det derfor være viktig at Stortinget også i fremtiden for seg forelagt en eiermelding. 

Dette bør være et viktig verktøy, som bidrar til at Politikere får vite hva som foregår i 

selskapet. YTF er bekymret for hvilke endringer Posten vil gjennomføre, om styret i 

Posten Norge AS får tillatelse til å gjøre som de vil uten innblanding fra politisk hold.» 

(YTF i Stortingshøring, oktober 2016).  

Det første aspektet ved dette sitatet vektlegger at Posten også bør ha et samfunnsansvar, noe 

som viser at de ikke bare vektlegger økonomiske prioriteringer. De mener at det er viktig at 

staten skal være involvert i virksomheten, med bakgrunn i at de er eiere. De vil med andre ord 

ikke at NPM-reformer skal forsterkes. I etterkant av Stortingshøringen ble det besluttet at 

Stortinget i fremtiden ikke skal få forelagt eiermelding. Dette vil kunne gi større spillerom til 

Postens ledelse, gjennom mindre statlig involvering.  

En informant kritiserte staten som politisk aktør på denne måten: «Vi har en regjering i 

dag som etter mitt syn er mer interessert i å splitte opp posten og selge det enn å drive det som 

en samfunnstjeneste» (informant 2, desember 2017). Dette perspektivet legger vekt på Postens 

samfunnsansvar, og har mener Posten burde ha et bredere fokus enn bare økonomisk fortjeneste.  

Dermed er dette en indirekte kritikk av NPM-strategier i norsk arbeidsliv.  

 Staten ble også kritisert for sin rolle som regulator, og delvis sitt ansvar som en 

demokratisk institusjon: «Når noen trekker ut alle trådene i regelverket som gir oss et regulert 

arbeidsliv, sånn som regjeringen nå gjør, så blir det vanskeligere, rett og slett, fordi de fratar 

fagbevegelsen makt» (Informant 4, januar 2017). Informanten opplever dermed at staten er med 

på å undergrave et av de viktigste prinsippene i den norske arbeidslivsmodellen, nemlig 

partssamarbeidet hvor fagforeningen er en likeverdig part.  

 På bakgrunn av høy vikarovertid i Posten påpekte en informant at det kunne blitt 

gjennomført færre nedbemanninger. Samtidig sier han at myndighetene i sin rolle som 

håndhever av lov -og avtaleverk ikke tar sitt ansvar: «Vi har på en måte kasta ut folk på den ene 

siden, og rekrutterer vikar og overtid på den andre sida. Og myndighetene gjør ikke noe med 

det» (Informant 2, desember 2016).  Det vil si en opplevelse av at myndighetene ikke tar sitt 

ansvar for å håndheve lovverk som skal være med på å sikre arbeidsmiljøet på norske 

arbeidsplasser. 

 Mange av informantene opplever og erfarer at staten i rollen som politisk aktør og 

regulator påvirker aktørskapet og handlingsrommet fagbevegelsen har. Aktørskapet oppleves 

begrenset ved at det oppleves som vanskelig å utøve motstand mot de dominerende 
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spillereglene og den agendasettende makten som utøves av politikerne. Samtidig blir staten 

trukket frem som en aktør som både kan styrke og svekke fagbevegelsens aktørskap gjennom 

hvordan de regulerer arbeidslivet og sitt forhold til partssamarbeidet. Det blir sagt mindre om 

staten som arbeidsgiver, da staten hovedsakelig blir forstått som eier og en politisk aktør som 

gjennom reguleringer og beslutninger setter rammebetingelsene for virksomheten.  

Teknologi som forklaring på omstilling 

Teknologiske nyvinninger ble trukket frem av mange som viktige årsaker til at arbeidsplasser 

blir borte: «(..)det er egentlig maskiner (..) som overtar, en stor del av arbeidet, det er jo det som 

er litt utfordringen, det er jo ikke folk, det er jo ikke nye arbeidsplasser (..). Det er maskiner 

som tar overtar oppgavene, ikke sant, og det er sånn jobben vår har blitt. Det er noe som skjer 

elektronisk og noe som skjer med maskin» (Informant 4, januar 2017).  

På spørsmål om hvorfor Posten driver med kontinuerlige omstillinger svarte en 

informant:  

«Oppgavene forsvinner fordi teknologiene tar arbeidsplassene, tar det arbeidet som har 

vært gjort. Det er ikke noen vits å kjempe mot teknologiske endringer, fordi 

teknologiske endringer de kommer. Man kan diskutere politikk og sånn, men teknologi 

er liksom litt poengløs.»  (Informant 3, januar 2017). 

Teknologien blir forstått og fremstilt som en apolitisk kraft, noe som gjør at mange av aktørene 

opplever avmakt. Denne opplevelsen av avmakt, en situasjon hvor man har dårligere muligheter 

for å realisere sine interesser (Hernes 1975), fører til at aktørene responderer med at det er ikke 

noe å gjøre for å bekjempe selve endringene. Videre handler teknologi også om at det er nye 

elektroniske løsninger som erstatter tjenestene. Før ble alt av brev levert fysisk, nå sender man 

gjerne e-post i stedet. Kombinasjonen av dette gjør at noen oppfatter nedbemanning som eneste 

alternativ og på denne måten blir omstilling forstått som så og si ensbetydende med 

nedbemanning og nedleggelse av Posten: «Det ble på en måte til at vi ikke klarer å fylle med 

noe annet, vi finner ikke noe annet som det er fornuftig å fylle med, og da må det egentlig bare 

bygges ned, fordi de gjøremålene blir borte (Informant 3, januar 2017). Dette påvirker videre 

responsen:  

«Det ene er medvirkning eller krig, som egentlig blir helt logisk, for det er alltid sånn at 

noen synes vi skal streike i mot eller slåss mot eller noe sånn, men vi har egentlig alltid 

endt opp med at nei det er egentlig ikke noen vits å sloss mot teknologiendring, så vi er 

nødt til finne andre veier å gjøre det på.» (Informant 3, januar 2017).  



47 

 

Med en slik opplevelse av avmakt, hvor man ikke ser noen alternative løsninger og ikke 

opplever å ha noen midler for å kjempe mot vil aktørskapet oppleves begrenset. Aktørene ser 

liten mulighet i å utøve opposisjon i form av motstand eller motarbeidelse mot teknologien. 

Ulike perspektiver på hvor vellykkede omstillingsprosessene har vært 

Funnene viser at det er ulik forståelse også av om omstillingene har vært velfungerende. De 

som mener nedbemanning i stor skala har vært nødvendig vil lettere si at omstillingene har 

fungert godt, slik Postkom ved Odd Christian Øverland sier i Stortingshøringen: «Det har vært 

dramatisk, særlig i starten, da forventningene om stabile og trygge arbeidsplasser var det som 

var det dominerende. Men aller mest omstillingene har vært vellykka» (Postkom, i 

stortingshøring, oktober 2016). I dette sitatet antydes det også at stabile og trygge arbeidsplasser 

ikke lenger er en forventning, et utsagn som kan hentyde at den norske modellen er under press 

fordi tryggheten for arbeidsplasser har vært en viktig bærebjelke i modellen. 

Andre opplever at gjennomføringen av omstillingene har fungert godt frem til nå, men 

at det blir vanskeligere fremover da ikke er nok oppgaver å løse, og det er færre muligheter til 

å flytte arbeidstakere innad i bedriften: «Den store utfordringen nå, med den store omstillingen 

vi står oppi nå, er at vi for første gang ikke finner løsninger for folk» (Informant 4, januar 2017). 

 Andre igjen er mer kritiske til gjennomføringen av omstillinger i Posten: «Du kan si at 

de fleste omstillingene, alle omstillingene som har vært på en måte, som vi har behandla, de 

senere årene de har vært helt nødvendige, men måten de har blitt gjennomført på har vært helt 

uforsvarlig» (Informant 2, desember 2016). Bakgrunnen for at det oppleves som uforsvarlig er 

sammensatt, informanten forteller blant annet om konkrete prosesser på mikronivå hvor 

stillingsvernet ikke har blir fulgt. I tillegg til at den store bruken av vikarer oppleves som 

urimelig når man avvikler jobbene til fastansatte.  

En annen informant svarer på spørsmål om hva han synes om omfanget av nedbemanninger i 

Posten:  

«Så har Posten gått i milliardoverskudd i mange år, for meg så blir det helt feil. Det er 

penger nok, det hat vært penger nok så dette burde vi tatt oss råd til, investeringene har 

ikke gitt hverken tryggere arbeidsplasser for de gjenværende eller økt overskuddet. Det 

er grunnholdningen min i forhold til det som skjer i Posten» (Informant 1, desember 

2016).  

Den samme informanten peker også på at omfanget av nedbemanninger er for høyt i forhold til 

hvor mye vikarbruk som har blitt benyttet over lengre tid: «Jeg har tall som jeg kunne vist deg 
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om stor vikarbruk, veldig stor vikarbruk, og i omdeling for eksempel så er det stor bruk av 

vikar». Det er flere informanter som problematiser denne vikarbruken, da sakligheten til 

oppsigelser blir tvilsomt. En informant uttalte dette om vikarbruk: «Det er jo helt på trynet. Det 

er jo det, at du på et vis driver og rekrutterer samtidig som du måker folk ut» (informant 3, 

januar 2017). Informanten mener vikarer blir brukt for å fylle arbeidsoppgave når det er behov, 

altså numerisk fleksibilitet. At dette blir gjort samtidig som ansatte mister jobben oppleves som 

urettferdig og som en undergraving av stillingsvernet.   

5.3 Fagforeningenes respons på omstillingene 

Fagforeninger som omstillingsaktør 

Postkom er en tydelig omstillingsaktør, og har i flere tilfeller selv initiert omstillinger og 

nedbemanninger. Dette kommer klart frem i intervjuet med informant 3:  

«Det har jo aldri kjempa så mye om omfanget, det nødvendige omfanget av endringer, 

vi har kjempa mye om tempo, rekkefølger, hvilke steder som gjøres når og hvordan og 

alle sånne ting som det der har det vært mye krangla om» (januar, 2017). 

 

Dette sitatet viser en forståelse av omstillingene som en nødvendighet. Samtidig kommer det 

frem at med bakgrunn i den forståelsen, er responsen å forsøke å påvirke omstillingene, ikke 

kjempe mot. Dette samsvarer med funnene til Per Bonde Hansen (2012) som fant at 

forløperen til Postkom, norsk Postforbund, også viste lite motstand mot omstillinger og så det 

som den eneste farbare vei. Flere informanter trakk frem at noen av de viktigste oppgavene til 

fagforeningen var å bidra til å hjelpe ansatte over i arbeid utenfor posten, gjennom opplæring 

og kursing i arbeidssøking. «Men det blir, det er liksom ikke så innmari mye annet å gjøre enn 

å gjøre det vi kan for å få folk over i annet arbeid utenfor Posten» (Informant 3, januar 2017). 

Informant 3 utdypet dette og uttalte:  

«Så derfor blir det derre der at, når en bransje på en måte dør, på en måte 

blankettformidlet betalingsformidling var den første som døde da, så må man finne en 

måte å håndtere de menneskene som har levd av det, sånn fornuftig. Så må man la 

bransjen som sådan dø» (januar 2017).   

På denne måten responderer fagforeningen i tråd med en schumpeteriansk fagforening (Tufts 

2009) fordi de forstår det som at bransjen må dø på bakgrunn av teknologiske endringer og at 

fagforeningens oppgave dermed blir å gi opplæring som kan hjelpe ansatte over i arbeid utenfor 

virksomheten. At fagforeningen er med på å fremme opplæring av ansatte får og få de over i 
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arbeid utenfor virksomheten er en utradisjonell oppgave for en fagforening. Dette er oppgaver 

man har tradisjon for staten gjennomfører etter at oppsigelser er gjennomført, gjennom 

ordninger som NAV.  

På spørsmål om fagforeningers rolle i omstillingsprosesser svarer en informant: 

 «Vi har to hovedformål, vi skal sikre at det er arbeidsplasser igjen og at de er gode og 

at det er heltidsarbeidsplasser som man kan leve av og med, så skal vi sikre en god 

omstilling med de som skal ut» (informant 4, januar 2017).   

Dette viser en form for respons som fokuserer på å sikre arbeidsplasser fremfor nye løsninger. 

En mulig forklaring på dette kan være at de i så stor grad frykter å miste jobbene sine at de 

samarbeider om omstillinger da restrukturering kan skape forventninger og håp. Slik Gramsci 

(i Bergene & Bonde Hansen, 2016) forklarer at restrukturering kan skape forventinger og håp, 

og dermed føre til at fagforeninger samarbeider med arbeidsgiver om omstillinger i stedet for å 

motsette seg endringer. Dette kan også være en forklaring på hvorfor fagforeningen Postkom 

går inn for å legge ned jobber, da det kan føre til et håp om at arbeidsplassene som blir igjen vil 

overleve grunnet effektivisering av virksomheten. Noe som kommer frem gjennom dette sitatet 

fra en informant ansatt i Postkom: 

«Vi initierte nedlegging av noen hundre arbeidsplasser, fordi at det var den måten vi så 

at vi kunne sikte det som ble igjen. Og det har på en måte vært en sånn stolpe som har 

stått der hele tiden siden, det blir færre arbeidsplasser, men de som er igjen skal være 

ordentlig» (januar 2017). 

Dette samsvarer med funnene til Siemiatycki (2012) som fant at fagforeninger i amerikansk 

bilindustri så seg «tvunget» til å samarbeide for å bevare arbeidsplasser. 

 

Samarbeid som respons: fruktig samarbeid eller ugunstig samrøre? 

Postkoms respons på omstillingene i Posten ble ovenfor beskrevet som mulig å plassere inn i 

idealtypen samarbeidsinvolvering. Forbundet forstår omstilling som en nødvendighet og noe 

uunngåelig, og videre har de ansett samarbeid med arbeidsgiver som den beste løsningen. De 

har en lang tradisjon for å samarbeide nært med arbeidsgiver om fellesløsninger. Forbundsleder 

i Postkom, Odd Christian Øverland beskriver det slik: «Dette har partene i Posten fått til i 

felleskap, og i stedet for å bruke ressursene i en kamp mot hverandre så har vi brukt energien 

til fremtidsretta beslutninger» (Postkom i stortingshøringen oktober 2016). Dette blir sentralt i 

Postkom fremmet som et fruktbart samarbeid som bidrar til det beste for ansatte i Posten.  
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 Andre aktører mener samarbeidet er ugunstig og begrunner det med at samarbeidet 

mellom Postkom og arbeidsgiver i flere tilfeller er så nært at fagforeningen ikke fremmer 

interessene til arbeidere på en tilfredsstillende måte. Dette kommer frem i denne uttalelsen fra 

en informant: «Det som er problemet nå i dag, er at sakene går til den som har laga avtalen og 

der stopper de" (informant 2, desember 2016). Med de som har laget avtalen refereres det til de 

i Postkom og Posten som har utarbeidet Omstillingsavtalen (Posten Norge AS, 2007b) gjennom 

et partssamarbeid. Videre beskriver en annen informant forholdet mellom Posten og Postkom 

på denne måten: «Det er veldig tette bånd mellom Posten og Postkom. De aller fleste i ledelsen 

i Posten har fortid som tillitsvalgte i Postkom, så her er det veldig close» (informant 1.desember 

2016). Sitatet blir uttalt i en sammenheng hvor informanten forteller om en opplevelse av at 

Postkom sentralt håndterer kritikk fra sine egne på en lite tilfredsstillende måte.  Dette er en 

forståelse som tilsier at det nære samarbeidet er en ugunstig form for samrøre. Noen av 

informantene brukte begreper som kooptering i form av at fagforeningen samarbeidet så nært 

med arbeidsgiver at det gikk på bekostning av å fremme arbeidstakerens interesser. Begrepet 

korrupsjon ble også bruk om ledelsen i forbundet Postkom og deres samarbeid med 

arbeidsgiver: «De sitter i lommene hverandre, det er, jeg synes det er korrupt og ja, jeg har ikke 

noe sansen for det» (informant 6, februar 2017). Videre sa en annen informant: «Det finnes ikke 

motkrefter i forbundsstyret og det finnes ikke motmakt i Postkom mot Posten» (Informant 2, 

desember 2016). På denne måten representerer ikke lenger fagforening en motmakt i relasjon 

med arbeidsgiver.  

 Opplevelser av kooptering og at samarbeidet mellom ledelse og fagforening er for nært 

kan forstås i sammenheng med Gramscis konsept Passiv Revolusjon. Fordi passiv revolusjon 

omhandler hvordan arbeidsgivere søker å få med fagforeninger og arbeidstakere på laget 

gjennom kooptering for å minske motstand (i Bergene og Bonde Hansen 2016). Bakgrunnen 

for dette kan handle om at frykten for å miste arbeidsplassen gjør at restrukturering blir ansett 

som et gunstig alternativ. Reformer og omstillinger kan være med på å skape håp for fremtiden 

og at det kan bidra til å sikre arbeidsplasser og videre føre til at fagbevegelsen lettere 

samarbeider med arbeidsgiver om omstilling. Samtidig virker det ikke å være mye håp hos en 

del av representantene, og dermed kan denne avmakten også forstås som en begrunnelse for 

samarbeidet og omstillingsvilligheten.   
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Opplevelse av mangelfull representasjon – en kilde til avmakt? 

Opplevelsen av at fagforeningen ikke utøver motstand og fremmer arbeidstakernes interesser i 

sin rolle som arbeidstakernes representanter kan føre til en opplevelse av avmakt. I tråd med en 

av årsaksforklaringene til avmakt påpekt av Gudmund Hernes (1975). Flere informanter 

opplever dermed at den substansielle representasjonen, hvordan representantene handler for 

representantene (Pitkin 1967) ikke blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.  En av 

informantene opplevde også at sentralvalgte tillitsvalgte ikke lenger hadde noen deskriptiv 

likhet med ansatte på gulvet i Posten, og at man dermed ikke lenger kunne snakke om en form 

for deskriptiv representasjon (Pitkin 1967). Bakgrunnen for at den deskriptive likheten hadde 

blitt mindre, var gjennom goder tillitsvalgte får:  

«Det som er et kjempe stort problem i fagbevegelsen og politikken, det er at vi er blitt 

så privilegert, at den kritiske røsten blir borte, og det er ikke bra. Så høye smørbrød og 

bonuspoeng har ødelagt mye av det som politikere og tillitsvalgte i politikken og i 

fagbevegelsen skal gjøre» (informant 2, desember 2016).  

 

Det blir påpekt at privilegier til sentrale deler av fagforeningen er et problem fordi det fører til 

mindre kritikk utøvd på bakgrunn av arbeidstakernes interesser. Flere informanter mener 

Postkom ikke representerer ansatte på en tilfredsstillende måte. En informant opplever det 

som at demokratiske prosesser i forbundet er «avviklet» og trekker blant annet frem hvordan 

Postkom representerte Postens ansatte i Stortingshøringen» (oktober 2016):  

«Du kan tenke deg selv en fagforening som har vært enige i alt dette i alle år, det har 

ikke vært støy, jeg vet ikke om du fulgte med i den debatten på Stortinget, da skrøt dem 

av hvor fantastisk flotte og gode omstillinger som er gjennomført - hvem er det de spør? 

Hvert fall ikke de som ligger igjen som lik, og mista jobben altså 15.000 på 15 år og 

mista jobber altså det er jo ikke en god omstilling» (informant 1, desember 2016).  

 

Dette kan utdypes med utgangspunkt i Saward (2006) sin modell om representativ påberopelse: 

Postkom er skaperen av representasjonen. Den fremmes i Stortingshøringen av Odd Christian 

Øverland som representant og subjekt. Videre påberoper han seg å representere ansatte i Posten 

sine interesser. Dette blir fremstilt for medlemmene av denne Stortingskomiteen, som da er 

publikum. For Saward er ikke referenten en viktig del av modellen da han er mer opptatt av 

hvordan publikum mottar representasjonsmodellen, ikke om referenten opplever at sine 

interesser blir representert. Selv om Saward mener man ikke kan si så mye om referentenes 

interesser, vil jeg gjøre det, da jeg vil hevde at jeg har intervjuet flere av referentene som 

Postkom ved Odd Christian Øverland påberoper seg å representere. Referenten er arbeidstakere 

i Posten, de trenger ikke nødvendigs være medlemmer av Postkom. Flere av disse opplever at 
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de ikke representeres på en god måte som fremmer deres interesser, og opplever dermed 

avmakt.  

 Postkom påpekte i Stortingshøringen at det er nok ikke alle i forbundet eller ansatte i 

Posten som er enig med dem, men det betyr ikke at det de gjør ikke er til det beste for 

fellesskapet likevel:  

«Men til tross for det har Posten gjennomført tilnærma kontinuerlig omstillinger og 

nedbemanninger fra 1995 og frem til i dag. Uten bruk av omfattende oppsigelser. Og 

uten arbeidskonflikt. Dette har partene i Posten fått til i felleskap, og i stedet for å bruke 

ressursene i en kamp mot hverandre så har vi brukt energien til fremtidsretta 

beslutninger, og da må jeg henge på at dette er beslutninger vurdert fra Postkoms side, 

som har vært til et gode for ansatte. Våre medlemmer vil ikke umiddelbart være enig i 

det, særlig ikke de som har måtte gått fra en jobb i Posten. Men gjennom de 

omstillingene som er gjennomført, så har vi også fått mulighet til og bidratt til at de har 

kommet over i andre varige arbeidsløsninger. Det har vært godt i tillegg for fellesskapet 

og det har vært godt for Posten som selskap». (Postkom i stortingshøringen oktober 

2016) 

 

Det er flere aspekter ved dette sitatet som er interessant. For det første hevdes det at 

omstillingene ikke har ført til omfattende oppsigelser. Dette blir hevdet i samme stortingshøring 

hvor Øverland uttaler: «I gjennomsnitt er det nedbemanna ca. 1000 årsverk per år, de siste 15-

20 årene» (oktober 2016). Det andre jeg vil trekke frem fra dette sitatet er at det blir hevdet at 

omstillingene har blitt gjennomført uten arbeidskonflikt. For det første er det diskutabelt om 

det er sant, blant annet med utgangspunkt i at det gikk en rettsak mellom ansatt i Posten og 

Posten, en sak som oppstod på bakgrunn av omstillinger, i perioden hvor jeg gjennomførte 

datainnsamlingen. For det andre kan man spørre seg om det er et mål og ønske for en 

fagforening og ikke ha noen arbeidskonflikter i omfattende omstillinger og nedbemanninger. 

Dette viser igjen hvordan Postkom kan plassers innenfor den idealtypiske responsen 

samarbeidsinvolvering. Informant 2 (desember 2016) fremmet en annen forståelse enn sentralt 

i Postkom angående arbeidskonflikter i omstillingsprosesser: «Jeg har sagt det på en litt annen 

måte når det var gjennom omstillinger i Posten uten en eneste arbeidsrettssak. I min verden har 

vi hatt alt for få arbeidsrettssaker.» Dette sitatet viser til at informanten muligens ville 

foretrukket en form for moderat opposisjon, hvor man hadde vist motstand om dette hadde vært 

til det beste for arbeidstakernes interesser (Bacon & Blyton 2004).  
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Innovasjon som respons 

Et annet funn fra studien var at noen aktører responderte på omstillingene med forslag til 

løsninger og nye oppgaver Posten kan gjennomføre i fremtiden. I høringsuttalelsen fra 

fagforbundet YTF, som nylig har begynt å organisere ansatte i Posten gjennom YTF Posten 

Bring, viste en forståelse av omstillingsprosesser som noe mer enn nedleggelser og 

nedbemanninger, og dermed ser man også en annen form for respons: «Når rammevilkårene 

endres finnes det flere muligheter, den ene er og passivt bygge ned, den andre er og se 

muligheter og tenke offensivt» (YTF i stortingshøringen oktober 2016).  De foreslår:  

«Landpostbudtjenesten der man er hjemme hos 530.000 husstander daglig, er jo et 

glimrende eksempel på et av fortrinnene Posten har fremfor sine konkurrenter. Isteden 

for passivt å bygge ned dette tilbudet, bør man derfor se på om man kan tilby nye 

tjenester til kundene. Kanskje kan hjemlevering av medisiner, mat, andre varer eller 

kommunale tjenester være mulig.» (YTF i Stortingshøringen oktober 2016). 

Sitatet viser at de vektla mulighetene Posten har gjennom konkurransefortrinn; fysisk nettverk 

som strekker seg over hele Norge, tradisjon og kunnskap. YTFs respons med utgangspunkt i 

uttalelser i Stortingshøringen virker å være forenlig med Tufts (2009) kategori Schumpeteriansk 

fagforening, hvor fokuset er å fornye virksomheten gjennom innovative løsninger fremfor å la 

bedriften som sådan dø ut. En annen informant vektla de samme aspektene gjennom å utnytte 

virksomhetens fordeler bedre: «Vi er jo hos alle i Norge i dag så godt som hver dag, så vi har 

jo et nett som ingen kan sammenligne seg med, vi utnytter det ikke, så målet er at vi ikke skal 

få det til å gå rundt. Det virker som styrt avvikling fra styret» (Informant 1, desember 2016). 

Samtidig sier informanten også her at en del av årsaken til nedbemanningene og omstillingene 

i Posten skyldes styret i Posten. Og stiller seg videre spørsmålet: «Hvor er overskuddet blitt av, 

og hvem står til ansvar for det?» (Informant 1, desember 2016).  

Flere av informantene jeg intervjuet påpekte at det var blitt gjort ulike forsøk på tiltak 

som dette tidligere, men ingenting var vellykka, det virket som de hadde mistet håpet på Posten 

fremtid: «Nei det lå ingen milliardinntekter der ute som ingen hadde funnet før oss.» (Informant 

3, januar 2017).  

Hva med fornyelse av fagforeningen som respons? 

Avslutningsvis vil jeg påpeke at studien ikke fant at fornyelse av fagforeningen ble trukket frem 

som en mulig respons på omstillingene, slik Steven Tufts (1998) fant i sin studie i Canada. 

Derimot påpekte YTF i sin Stortingshøring at fornyelse av virksomheten kunne være en mulig 
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respons på omstillingsbehovet, i tråd med schumpeteriansk fagforeningspolitikk (Tufts, 2009). 

Det kan være mange ulike forklaringer på at fornyelse av fagforeningen som respons ikke virker 

som en særlig utbredd respons på det antatte endringsbehovet. For det første kan det henge 

sammen med de sterke norske fagforeningstradisjoner hvor samarbeidstradisjonen er 

institusjonaliserte og står sterkt (Heiret 2007). En annen forklaring kan være at aktørene ikke 

ser et behov for dette om de forstår omstillingene som uunngåelige og nødvendige. Samtidig 

kan det være at slike responser forekommer uten at det kom frem i mine funn. Fornyelse av 

fagforeningen kunne vært en mulig respons om man ønsket å bevare mer i distriktene, slik noen 

av informantene påpeker at de vil, men ikke ser som en mulighet med mindre det er økonomisk 

lønnsomt.  

5.4 Oppsummering av hovedfunnene 

Diskusjonen har vist at aktørene har en felles forståelse om at det er behov for omstillinger og 

endringer i Posten.  Samtidig trakk de frem ulike samfunnsendringer som årsaker til 

omstillingsbehovet i Posten. Endringene som ble trukket frem var både av politisk, økonomisk 

og teknologisk art. Noen opplevde en stor avmakt i at de så at etterspørselen etter tjenesten har 

sunket og at det ikke lenger er lønnsomt med tjenestene de utførte. Noen opplevde at behovet 

for endringer var så stort i Posten at omstillinger så å si ble forstått som ensbetydende med 

nedbemanning. Funnene viser videre en stor variasjon i forståelsen av om 

omstillingsprosessene til nå har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte, og om 

fagforeningene har utøvd sin rolle i å representere arbeidstakernes interesser på en god måte.  

Postkoms offisielle respons virker å være preget av samarbeidsinvolvering (Bacon & 

Blyton 2004). Denne samarbeidsinvolveringen er omdiskutert internt i Postkom, hvor noen 

mener samarbeidet er til det beste for arbeidstakernes interesser, mens andre opplever en 

avmakt på bakgrunn av at de opplever at deres interesser ikke blir representert på en 

tilfredsstillende måte gjennom dette nære samarbeidet (Hernes 1975).  Samtidig viste det seg 

at både YTF og Postkom benyttet seg av en schumpeteriansk fagforeningspolitikk, ved at de 

tilpasset seg til de økonomiske forholdene som setter noen av rammene for virksomheten. De 

gjorde det dog på ulike måter, hvor YTF foreslo nye innovative løsninger mens Postkom søker 

å omskolere arbeidstakere for å få de ut i nye jobber. Begge disse responsene kan forstås som 

at fagforeningen utøver aktørskap i form for omarbeiding (Katz 2004) fordi de søker å 

omarbeide omstillingsprosessene og ikke nødvendigvis kjempe imot de. Selv om YTF i 
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stortingshøringen virket å fremme et alternativt syn og motstand mot de massive 

nedbemanningene.  

Det neste kapitelet vil diskutere hvordan aktørene i fagbevegelsen opplever sine 

muligheter for innflytelse på omstillingsprosessene. Innflytelsen fagforeningene ønsker og ha 

henger sammen med hvordan de forstår omstillingsprosessen. Hvis omstillingsprosessene 

forstås som nødvendige, vil ikke motstand mot omstillingsprosessene gjennom et forsøk å utøve 

innflytelse over dominansmakten – eller de som bestemmer at omstillingen må skje- 

nødvendigvis være like sentralt som å forsøke å utøve innflytelse på gjennomføringen av 

prosessene.  
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6 Hvordan opplever aktører i 

fagbevegelsen sine muligheter for 

innflytelse på omstillingsprosesser i 

Posten? 

Arbeidstakeres muligheter for medvirkning og medbestemmelse er viktige komponenter i den 

norske arbeidslivsmodellen og bedriftsdemokratiet (Engelstad m.fl. 2003). For å kunne si noe 

om arbeidstakeres muligheter for innflytelse er det viktig med studier av hvordan 

arbeidstakerne selv opplever og erfarer innflytelsesmulighetene på sine respektive 

arbeidsplasser. I medbestemmelsesbarometeret fra 2016 (Falkum, Ingelsrud og Nordrik), en 

studie gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av seks ulike fagforbund, viser 

funnene en nedgang av opplevd innflytelse fra 2009 til 2016. Videre står det i rapporten at: 

«innflytelse på egen arbeidssituasjon og styring og organisering av virksomheten er lavest blant 

ansatte i statlige virksomheter» (s.53).  

Dette kan forstås som at deler av den norske modellen er under press fordi 

bedriftsdemokratiet blir forstått som en av grunn pilarene som bidrar til å forbedre 

arbeidsmiljøet i tillegg til å bidra til økt velstand gjennom økt produksjon (Heiret 2007). Det er 

derfor viktig å studere disse tendensene også på mikronivå på arbeidsplassene. 

Innflytelsesmuligheter på arbeidsplassen og i omstillingsprosesser kan også forstås som en 

indikasjon på arbeideres aktørskap og fagbevegelsens handlingsrom i omstillingsprosesser. 

Jeg vil starte med å gjøre kort rede for det formelle rammeverket for innflytelse i norsk 

arbeidsliv. Videre vil jeg utdype min forståelse av innflytelse gjennom begrepene medvirkning 

og medbestemmelse. Deretter vil jeg gjøre rede for studiens hovedfunn i tilknytning til 

forskningsspørsmålet som berøres i dette kapittelet og diskutere disse. 

6.1 Det formelle rammeverket for innflytelse 

Arbeidstakeres innflytelse på arbeidsplassen er lovfestet i Grunnloven § 110, og utdypet i 

Arbeidsmiljøloven (ASD 2005). I Arbeidsmiljøloven kapittel fire blir medvirkning i 

omstillingsprosesser berørt: §4-2(3):  
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«Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 

arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og 

kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø».   

Medvirkning i omstillingsprosesser er med andre ord lovregulert. Innflytelsesmuligheter 

reguleres også gjennom avtaleverk i hovedavtalene mellom arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjoner og i tariffavtaler som regulerer arbeidsvilkår (Falkum, Ingelsrud og 

Nordrik 2016). 

Posten er et aksjeselskap med over tretti ansatte, de har ikke bedriftsforsamling og 

dermed har de ansatte etter aksjeloven kapittel seks rett til representasjon i selskapets styre og 

på konsernnivå (Engelstad m.fl. 2003). Dette er en måte å sikre at ansatte får en formell 

mulighet for innflytelse gjennom ansattrepresentanter i virksomheten.  

6.2 Innflytelse som medvirkning og 

medbestemmelse 

Arbeidstakeres innflytelse er nært knyttet opp til aktørskap. Formelle innflytelseskanaler kan 

være med å styrke arbeideres aktørskap og deres muligheter til å påvirke sin arbeidshverdag, 

hvordan omstillinger skal gjennomføres og større beslutninger om hvordan virksomheten 

styres. Arbeidslivsforskere og politikere bruker ofte begrepene medbestemmelse og 

medvirkning om hverandre (Johansen 2014). Det kan ha analytiske fordeler å skille begrepene 

fra hverandre, da det kan vise til ulike grader av innflytelse. Man kan forstå det som om det er 

gradsforskjeller iboende i begrepene, hvor medbestemmelse innebærer mer innflytelse enn 

medvirkning. I studien forstås medbestemmelse som deltakelse og innflytelse i 

beslutningsprosesser. Medbestemmelse kan innebære agendamakt, som vil si muligheten til å 

sette beslutninger på dagsorden, eller forhindre beslutninger fra å bli tatt opp. Medbestemmelse 

kan også brukes om beslutningsmakt, muligheten til å påvirke utfallet av en beslutning (Falkum 

2008, Lukes 2005).  

Medvirkning forbeholdes deltakelse og innflytelse på iverksettingen og gjennomføringen 

av beslutningene som allerede er tatt. Medvirkning er dermed forenlig med Falkums (2008) 

begrep iverksettingsmakt og gir en påvirkningsmulighet på gjennomføring av beslutningen.  

Det er dermed en forskjell på hvilket tidspunkt i en omstillingsprosess man får innflytelse.  
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Studien tar utgangspunkt i innflytelse fagforeninger har som en kollektiv aktør, og deres 

muligheter for organisatorisk makt i tilknytning til omstillingsprosesser i Posten. Mulighet for 

innflytelse blir både studert innad i fagbevegelsen og virksomheten, og i relasjon til andre 

aktører. 

6.3 Tilpasningsavtalen om 

innflytelsesmuligheter 

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen (Posten Norge AS 2009) er utarbeidet mellom Posten 

Norge AS og Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom). Det ligger betydelig 

innflytelse i å få være med i forhandlingene og utarbeidelsen av slike avtaler. Noe som kommer 

frem gjennom dette utsagnet til en av informantene: «Vi har jo en påvirkningskraft gjennom 

avtaleverk og gjennom de avtalene vi lager» (informant 4, januar 2017).  

Formålet med tilpasningsavtalen blir formulert slik:  

«Samarbeid og medvirkning gjennom denne avtalen skiller seg fra det tradisjonelle 

partsforholdet som legges til grunn ved inngåelse av tariffavtaler. Denne 

tilpasningsavtalen har fokus på samarbeidet i beslutningsprosessene og forutsetningen 

om at de tillitsvalgtes syn blir vurdert og tatt med helt til beslutningspunktet» (Posten 

Norge AS, 2009 – ikke oppgitt sidetall). 

I tilpasningsavtalen (Posten Norge AS 2009) brukes begrepet samarbeid som en 

samlebetegnelse for: medinnflytelse, medvirkning og medbestemmelse. Dette viser at 

arbeidsgiver har som formål å strekke seg langt for å gi tillitsvalgte innflytelse også i 

beslutninger, og dermed en form for beslutningsmakt og medbestemmelse. I 

omstillingsveiledningen er det figurer som beskriver omstillinger som en 13 trinns prosess, fra 

endringsbehovet blir definert til gjennomføring av oppsigelse (se vedlegg 4). Det ligger med 

andre ord implisitt i denne figuren at omstillinger vil innebære nedbemanninger. Prosessen er 

oppdelt i tre faser. De to første fasene beskrives som partsfaser, det vil si at både arbeidsgiver 

og representanter for arbeidstakere er en del av disse fasene. Fasene dekker prosessen fra før 

beslutning er tatt til etter beslutning er tatt. Videre beskrives den tredje fasen som individfasen, 

den starter med planlegging av utvelgelse til gjennomføring av oppsigelse. 

I figuren blir tillitsvalgte nevnt først i trinn 2, hvor det skal informeres om 

endringsbehov. I henhold til Arbeidsmiljøloven §15-2 (ASD 2005) som omhandler informasjon 

og drøfting ved masseoppsigelser, skal tillitsvalgte være med på drøftelser og gjennom avtaler 
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forsøke å komme frem til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller å redusere antall som 

skal sies opp. Det er vanskelig å lese ut fra figurene om tillitsvalgte har noen form for 

agendasettende makt eller om de har mulighet til å sette beslutninger om omstilling på 

dagsorden. Studiens funn viser at sentrale ledere i Postkom opplever å ha en slik form for 

medbestemmelse, og kommer med eksempel på tilfeller hvor de har satt konkrete 

omstillingsforslag på dagsorden: «Så for oss var det litt sånn maktpåliggende å få gjort noen 

sånne grunnleggende endringer, vi gikk jo til bedriften og foreslo vi begynner en 

nedleggingsprosess. En styrt og strukturert nedleggingsprosess» (informant 3, januar 2017). 

Bakgrunnen for at de selv gikk inn som fagforening og initierte nedlegginger var det at de så 

det som nødvendig av økonomiske hensyn og mente at det var bedre å kunne ha en fot innenfor 

for å kunne utøve innflytelse gjennom hele prosessen. Forbundet hadde vært kritiske til tidligere 

gjennomføringer av nedbemanninger og anså samarbeid som den beste måten å få mer 

innflytelse på. Det ligger også innflytelse i det å velge å være en omstillingsaktør som setter 

omstilling på dagsorden, selv om det kan være uenighet i om fagforeninger bør fremme 

nedbemanninger.  

 Det står også i veiledningen til tilpasningsavtalen at en: «nødvendig forutsetning for 

konstruktivt samarbeid er at ledelsen og de tillitsvalgte bygger sine vurderinger og 

synspunkter på samme virkelighetsforståelse av Postens rammevilkår, marked og 

utfordringer» (Posten Norge AS 2009 sidetall ikke oppgitt). Her blir viktigheten av konsensus 

og felles forståelse av den ytre virkeligheten vektlagt som en forutsetning for samarbeid, gode 

omstillingsprosesser og for muligheten til innflytelse. Det er lite fokus på fagforeningen som 

en motmakt og som en mulig representant for en annen virkelighetsforståelse. Dermed 

avgrenses muligheten til å utøve motmakt med utgangspunkt i Katz definsjon av motmakt 

som å utøve aktørskap som kan endre de hegemoniske spillereglene (2004).  

I modellen for omstilling står det at tillitsvalgte er med i drøfting etter at beslutning om 

gjennomføring er tatt i trinn 5 av prosessen, men at beslutningsmakten ligger hos leder med 

beslutningsmandat (Posten Norge AS 2009). Noe som igjen kommer av arbeidsgivers 

styringsrett.  
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6.4 Formell innflytelse betyr ikke nødvendigvis 

reel innflytelse 

Funn fra studien tilsier at flere opplever at tilpasningsavtalens intensjoner (Posten Norge AS 

2009) ikke alltid blir gjennomført i praksis. Det er ikke nødvendigvis slik at formelle muligheter 

for innflytelse fører til en faktisk opplevelse av innflytelse. Det at man får være med på møter 

og si sin mening betyr ikke at man nødvendigvis opplever og ha reel innflytelse, noe som 

kommer frem i dette sitatet fra en informant: 

«Nei, altså vi har prosesser, og det har vært veldig geografiske forskjeller på det. Og i 

mitt, i min geografi, har det vært mye bruk av styringsretten, men det har ikke vært 

sånne alle steder. Vi har følt at vi har fått utrolig lite innflytelse, vi har fått være i møter, 

vi har fått sagt hva vi mener, også har de gjort akkurat det som de hadde tenkt likevel. 

Men det har ikke nødvendigvis vært sånn i hele landet, men for min geografi har det 

vært sånn» (Informant 4, januar 2017). 

Informanten har erfart at man ikke nødvendigvis får en reel mulighet for innflytelse selv om 

man har en formell mulighet til det. Dette sitatet sier også noe om en opplevelse av at geografisk 

tilhørighet påvirker innflytelsesmuligheter. Dette henger sammen med hvem som er ledere ute 

i Postens regioner. På denne måten kan geografisk tilhørighet, hvor du har ditt arbeidssted 

påvirke mulighetene man har for å utøve innflytelse og dermed ditt aktørskap (Coe &Jordhus-

Lier 2010). En annen informant påpeker også at regionssjefene i Posten har mye 

beslutningsmakt: «Altså distriktssjefene gjør det de får beskjed om å gjøre, så det er 

regionssjefene som i dag har bukta og begge endene og bestemmer alt» (informant 2, desember 

2016). På denne måten er noe av den administrative makten desentralisert noe som er en 

velkjent strategi innenfor New Public Management (Dibben & Higgens 2004). 

På spørsmålet opplevelse av innflytelsesmuligheter vektlegger informant 2 (desember 

2016) at det kan være vanskelig å vite hvor i prosessen man har kommet når man får 

informasjon, og det oppleves som om beslutningen er tatt. Det oppleves om uklart hvilket trinn 

man er på i figurene i tilpasningsavtalene som skal illustrere omstillingsprosessens tidsforløp, 

og at den avtalte rekkefølgen ikke alltid følges. Videre opplever informanten å være lite 

involvert i drøftinger og dermed har liten mulighet til å utøve innflytelse. På spørsmål om hvem 

som tar beslutninger om omstillinger, og har beslutningsmakten (Falkum, 2008), svarer 

informanten: «Det er Møllergata og Posten» (Informant 2, desember 2016). Med Møllergata 

mener informanten hovedkontoret til Postkom.  Videre utrykker informanten: «Det heter jo i 
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Posten at prosessene starter på bunnen, men de gjør ikke det». Videre forteller informanten at 

når man har kommet til regional skala i fagforeningen: «Da er det lagt, løpet er lagt. Vi 

gjennomfører en overordna beslutning, også får vi med noen detaljer oppi det her selvfølgelig, 

og med en gang du stiller kritiske spørsmål i den her, til beslutningen som er tatt da blir det 

stopp». Funnet viser at informanten opplever å ikke ha innflytelse i form av medbestemmelse. 

Det blir uttrykt en opplevelse av noen grad av medvirkning i form av at man kan påvirke 

iverksettingen av beslutningen. At tillitsvalgte som er ute i regionene har innflytelse gjennom 

medvirkning, er noe som også blir trukket frem i dette utsagnet fra en ansatt på sentralt nivå i 

Postkom:  

«I dag sendte vi ut en ganske stor protokoll på det vi har diskutert på fremgangsmåter 

og avklaringer av gjennomføringstakt og sånn derre der, og så sier vi, så skal de 

regionale partene bli enige om personalløpet og de løpene de må gjøre lokalt» 

(informant 3, januar 2017). 

Dette viser at beslutningen tas sentralt, i et partssamarbeid, og at tillitsvalgt ute i virksomheten 

skal ha muligheter til å utøve innflytelse på noe av gjennomføringsprosessen. Dermed har de 

lokale tillitsvalgte hovedsakelig medvirkningsmuligheter, noe som de også er pålagt å ha ifølge 

Arbeidsmiljøloven. 

I det ovennevnte sitatet fra informant 2 (desember 2016) kommer det også frem at 

informanten opplever at det ikke er mulig å uttrykke kritikk mot beslutninger som er tatt. Han 

opplever at samarbeidet mellom Postkom og Posten er preget av en konsensus som gjør det 

vanskelig å anføre kritikk og få gjennomslag for alternative synspunkter: «For det er vanntette 

skott, vi kommer ingen vei, det er stopp der. Og alt av kritikk stopper der». Videre kommer det 

frem at han mener det er så lite innflytelsesmuligheter på omstillinger og at det er en trussel for 

den norske modellen:  

«Den norske modellen, grunnfjellet i forhold til trepartssamarbeidet, det som handler 

om innflytelse og det å få med alle sider. Hele den pakka vi har snakka om, ikke sant, 

også bruker man den, og det man egentlig gjør er å undergrave den norske modellen, 

det som arbeidslivet i Norge er så kjent for, og det vi får høsta applaus for i det store 

utland, den norske modellen, arbeidstaker, arbeidsgiver og alt det her. Og det er ikke 

den norske modellen vi holder på med nå» (informant 2, desember 2016). 

 

Det er også flere informanter som opplever at det er utfordrende å være kritisk til beslutninger 

som har blitt tatt. Dette tilsier en opplevelse av liten innflytelse nedover i organisasjonen. I 

tillegg til at det er vanskelig å utøve motstand mot den agendasettende makt som da forstås som 
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satt av sentrale parter i Postkom og Posten. En annen informant uttrykker også en opplevelse 

av at det bare er de som sitter i toppen som har innflytelsesmuligheter:  

«Det er toppstyrt, de sitter i styrerommet og blir enige om noe, hvordan kan de 

tillitsvalgte da gå imot det som ledelsen i Postkom har støttet i styret. Og i styret har det 

ikke vært en protokoll som noen utenfor har fått tilgang til noen gang, alt er hemmelig» 

(Informant 1, desember 2016). 

 

Denne opplevelsen av lite muligheter for innflytelse og hemmeligholdelse gjør at det blir 

vanskeligere å utøve motmakt mot spillereglene Det gjør også at omarbeiding, definert av Katz 

(2004) som å utøve aktørskap som kan påvirke fordeling blir vanskeligere om man ikke slipper 

til og har nok informasjon om beslutningsprosessene.  

Avtaleverket handler ikke bare om innflytelsesmuligheter det handler også om å ha 

formulerte retningslinjer, en avklart rollefordeling og en klargjort forståelse av hvordan man 

skal forholde seg til omstillingsspørsmål som tillitsvalgt. Dette blir ansett som spesielt viktig 

da Posten er i kontinuerlig omstilling. En informant uttrykte viktigheten av avtaleverket med et 

slikt perspektiv: 

«Og da er det jo greit når du kommer til selve omstillingen at det finnes en avtale som 

sier at sånn gjør vi det, for da blir ikke konfliktnivået der også, da er på en måte, 

beslutningen tatt, da er det konsekvensen hvordan håndterer vi det og der er et sett med 

regler, og de sier vi skal håndtere det sånn og sånn og sånn, samme om det skjedde i den 

prosessen, eller i den prosessen, for sånn skjer det» (informant 4, januar 2017). 

 

Det viktige er å ha et rammeverk som er forutsigbart å forholde seg til, og innflytelsesmuligheter 

blir mindre vektlagt. Avtaleverket står veldig sterkt i omstillingsprosesser i Posten. Dette er noe 

som også kommer frem i forhold til Omstillingsavtalens (Posten Norge AS 2007b) regulering 

av utvalgskretser. I denne avtalen ligger det et unntak om at annen utvalgskrets enn det som er 

avtalt i Omstillingsavtalen kan drøftes mellom partene sentralt om det ansees som 

hensiktsmessig. Videre tilsier funnene fra studien at tillitsvalgte ute i bedriften opplever det er 

vanskelig å få de sentralt til å gjøre unntak: «Og det forekommer jo at de søker, men de får jo 

alltid nei» (informant 6, februar 2017). Forbundssekretær Håvard Sivertsen i Postkom uttalte 

selv i forbindelse med rettsaken mellom Kjersti Myrjord og Posten på spørsmål om unntaket 

har blitt brukt:  

«Sakene sendt inn på grunn av lokale parter ønsker å se annerledes på det. Har vært 

tilfeller hvor det lokalt er argumentert for alternative løsninger. Vi som sitter sentralt 

frykter for hva som kan skje om det diskuteres hver gang. Lokale parter har kommet 

med forslag og sendt inn, dette har blitt underkjent sentralt» (Sivertsen gjengitt fra 

rettsaken februar 2017). 
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Med andre ord har man ikke sett tilfeller hvor ansatte har kunnet påvirke bruken av 

utvalgskretser. Dermed opplever de å ha lite innflytelse på fastleggelsen av utvalgskrets som er 

en del av en omstillingsprosess (trinn 8 i figuren – se vedlegg 4). Sivertsen påpeker også at de 

som sitter sentralt frykter hva som skal skje om det diskuteres hver gang, dette tilsier at de ikke 

ønsker at det skal være kontinuerlige diskusjoner da avtalene som er fremforhandlet alltid bør 

være gjeldende. Dette viser at beslutningsmakten er sentralisert. 

 Et annet funn viser at noen av informantene opplever at de kan utøve innflytelse i 

konkrete personalsaker som har oppstått på bakgrunn av større omlegginger. Det vil si i den 

tredje fasen i en omstillingsprosess, (se vedlegg 4) når man har kommet til oppsigelser av 

enkeltpersoner. Dette er da hvis avtaler eller lovverk ikke er fulgt på en tilfredsstillende måte: 

«Det går an hvis man bare gjør det på rette måten, og ikke gir seg, så går det an» (informant 1, 

desember 2016).  

En annen informant opplever at man kan utøve innflytelse og påvirke omstillingsprosesser hvis 

de kan argumentere for hvorfor omstillingen ikke er lønnsom: 

«Det er jo Postens strategi dette med sentraliseringen, og hvordan de skal gjøre det, men 

vi har full støtte på at hvis det ikke er lønnsomhet i det, at vi kan si at her mener vi at 

det var ikke klokt. Men styringsretten ligger jo på det ute, så har de besluttet det så har 

de besluttet det,» (informant 4, januar 2017). 

 

Dette er en opplevelse av at det ikke er mulig å utøve innflytelse mot den hegemoniske 

virkelighetsforståelsen som tilsier at Posten skal gjøre omstillinger som bidrar til økt økonomisk 

avkastning. Samtidig kan man utøve innflytelse over prosesser hvis de ikke ansees som 

lønnsomme, på denne måten drive omarbeiding innenfor hegemoniets spilleregler.  

De permanente omstillingene og fokuset på lønnsomhet gjør at aktører i fagbevegelsen 

og ansatte frykter for jobbene sine. Dermed er det hele tiden en balansegang hvor man i noen 

tilfeller må nedprioritere andre kampsaker enn de som omhandler å beholde jobbene: 

«Vi har jo et landsmøtevedtak nå, på at vi, skal, på en måte beholde mest mulig 

arbeidsplasser i distriktene der det er mulig. Men det må være mulig å begrunne det, de 

valgene også, hvis det er åpenbart så mye billigere og gjøre ting et annet sted, så koster 

det arbeidsplasser hvis vi ikke gjennomfører det også, så det blir den balansen, men vi 

har et landsmøtevedtak vi på at distriktsarbeidsplassene er viktige. Så det er absolutt på 

vår agenda» (informant 4, januar 2017).  

Dette funnet er i tråd med Siemiatyckis (2012) forskning om at omstillinger og frykt for 

arbeidsplasser i mange tilfeller fører til at man må ta valg som omhandler å prioritere å bevare 

arbeidsplasser.  
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6.5 Innflytelse overfor premissleverandører 

utenfor virksomheten  

Til nå har innflytelse hovedsakelig blitt diskutert som noe man kan utøve internt i virksomheten 

og fagforbund. Innflytelse på omstillinger i en statlig eid bedrift handler også om mulighetene 

til å utøve innflytelse overfor politikere som er aktører i utarbeidelsen av rammevilkår. Som 

borgere i Norge og arbeidere i Posten har man mulighet til å stemme ved stortingsvalg. Dette 

gjør det mulig å påvirke hvem som skal ta beslutninger og sette rammevilkårene. Videre kan 

kollektiv organisering i fagforbund føre til en organisatorisk makt (Wright 2000), som gjør at 

man også kan utøve innflytelse over rammevilkår og konkrete beslutninger fordi det gir en 

mulighet til å blant annet delta på en stortingshøring, og bli oppfattet som en legitim 

representant gjennom at man har mange medlemmer. 

 Stortingshøringen om postens fremtid hvor de to forbundene Postkom og YTF Posten 

Bring var representert er eksempel på en formell innflytelseskanal. Hvor fagforeningene fikk 

muligheten til å fremme sine synspunkt for beslutningstakerne. Samtidig kan det virke som de 

opplever det vanskelig å utøve innflytelse på de overordnede rammevilkårene: 

«Og da skal jeg legge det inn i en sammenheng med at Postkom er ikke uforbeholdent 

enig i at den infrastrukturen som Posten sitt nett utgjør skal drives ut i fra 

forretningsmessige prinsipp, men det er de rammevilkårene som uavhengig av 

varierende stortingssammensettinger har vært og som fortsatt gjelder» (Postkom i 

Stortingshøring, oktober 2016). 

En annen informant uttalte at regjeringa gjør det vanskeligere å gjennomføre 

omstillingsprosessene på en god måte:  

«Det andre som har vært veldig viktig for oss, er at vi skal få tid nok til å greie å 

gjennomføre det, altså gi folk tid til å få sjansen til å greie å finne noe annet. Og det 

blir jo ekstra anstrengende med denne regjeringa, som ikke gir, som ikke dekker inn 

regningene sine. Men det er pengene forsvinner og ikke sant, handlingsrommet 

forsvinner fordi trafikknedgangen har akselerert, strukturendringene må skje fordi 

pengene har forsvunnet, ikke sant. Også er det ikke penger til å gjennomføre 

strukturendringene» (informant 3, januar 2017). 

 

Dette viser at det kan være vanskelig å utøve medbestemmelse og reel innflytelse på 

rammevilkårene som settes av politikere og det dominerende hegemoniet. Samtidig blir det 

uttrykt at staten som premissleverandør har makt i å definere fremtiden for Posten.  Funnene 
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viser også at kunnskap hos tillitsvalgte også kan være med på å påvirke deres muligheter for 

innflytelse. 

6.6 Kunnskap og innflytelse  

Det var flere informanter som påpekte at det er viktig at tillitsvalgte har mye kunnskap for å 

gjøre en god jobb og vite hvordan man skal gå fram for å kunne påvirke prosesser. En av 

informantene uttrykte viktigheten av tillitsvalgtes kompetanse på denne måten: 

«En menig arbeidstaker forstår, for å bruke det utrykket, kan ikke rettighetsnivåene 

sine, de har knapt hørt om Arbeidsmiljøloven, det er det som er virkelighetens hverdag. 

Også er jo vi, på ett eller annet tidspunkt, demokratisk eller ikke, valgt til å bistå de her 

folka, og ha den kunnskapen» (informant 2, desember 2017). 

Dette gjør at kunnskap hos arbeidstakernes representanter er viktig for å kunne fremme deres 

interesser på en tilfredsstillende måte og videre utøve innflytelse på deres vegne. Da 

arbeidstakere ikke nødvendigvis sitter på nok kunnskap selv. I tillegg til at man kan ha større 

muligheter til å utøve innflytelse som en kollektiv aktør. På denne måten kan kunnskap forstås 

som å påvirke arbeideres aktørskap og muligheter for å utøve motstand.   

 En informant uttalte viktigheten av god opplæring av tillitsvalgte:  

«Det med god opplæring hos de tillitsvalgte er viktig, du må vite hva du skal se etter for 

å gjøre en god jobb, hvis noen sier til deg at her har vi fullt med regler og lover og alt er 

helt fint, og du ikke har snøring så er det jo ganske krevende og begynne å lese det» 

(informant 1, desember 2016).  

 

Dette sitatet viser også at det kreves kunnskap for å kunne vite om prosesser har blitt håndtert 

på en tilfredsstillende måte. 

 En arbeidsrettsadvokat uttalte med utgangspunkt i bred erfaring og på et generelt 

grunnlag - ikke med utgangspunkt i Posten, at det er stor variasjon i tillitsvalgtes kunnskap. 

Eksempelet handler om deres kunnskap om stillingsvern og ansiennitet:  

«De tillitsvalgte, varierer veldig i forhold til hvor gode de er på ansiennitet. Opplever 

ikke sjelden at de undertegner på avtaler hvor det står at dette er kriterier i prioritert 

rekkefølge, og ansiennitet er nummer fem, prioritert rekkefølge, og det er ikke noe tvil 

om at det strider mot hovedavtalen» (informant 5, januar 2017). 

 

Det er viktig at tillitsvalgte har god kunnskap om stillingsvern og ansiennitet i en bedrift som 

driver store omstillinger og nedbemanninger. Om juristene får vite om slike avtaler vil de kunne 
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påpeke at det strider mot hovedavtalen, og juridisk vil de da kunne bidra til å fremme saker for 

retten. Samtidig legger norsk rettsvesen betydelig vekt på partsavtaler i sine vurderinger av for 

eksempel en oppsigelses saklighetsgrunnlag, og dermed er det viktig at tillitsvalgte har nok 

kunnskap eller ber om råd i forbindelse med slike avtaler. Om tillitsvalgte ikke har nok 

kunnskap vil det være en mulighet for at slike saker ikke kommer inn til noen jurister som kan 

gjøre disse vurderingene, og det kan få problematiske konsekvenser for arbeidstakere.  

En annen informant påpekte at mange tillitsvalgte i norsk arbeidsliv ikke har nok 

kunnskap til å fremme arbeidstakernes interesser på en tilfredsstillende måte:  

«Jeg blir skremt over nivået på tillitsvalgte, de sitter med et kjempe stort ansvar, der de 

på en måte opptrer som egentlig overordna part, også har man ingen grunnleggende 

kunnskaper om for eksempel stillingsvern,» (informant 2, desember 2016). 

 

Videre påpeker informanten at det er et problem at tillitsvalgte ute i virksomheten ikke får nok 

bistand fra deler av fagforeningen som besitter mer juridisk kompetanse: 

«Et av de store problemene i Postkom er at lokalapparatet er overlatt til seg selv. Om du 

er kretsleder eller nestleder, eller sitter i kretsstyret, så er det ikke dermed sagt at du er 

rusta for å forstå og kan personalprosesser og kompliserte formuleringer i lovverket» 

(informant 2, desember 2016). 

 

 En annen informant mener det ikke nødvendigvis er kunnskapen hos tillitsvalgte det 

skorter på, men at saker ikke blir tatt tak i på grunn av lojalitet og opplevde utfordringer med 

konfrontasjoner. Informanten uttalte dette i en sammenheng hvor han snakket om høy vikarbruk 

i Posten. Den høye vikarbruken er noe fagforeningen gjerne vil gjøre noe med, men det 

oppleves som vanskelig fordi tillitsvalgte ute i virksomheten ikke melder fra: 

«Vi opplærer de godt nok til at de burde vite at de skal gjøre det. Men derfra til å gjøre 

det, det er litt sånn (…) også blir det fort sånn nesten personlig ubehagelig å sladre, på 

de små enhetene. (…) men at det er knyttet til arbeidsmiljøene og at folk vegrer seg litt 

for å bli prinsipielle, tror jeg. Det må være noen sånne forklaringer også i hvert fall, for 

det skjer alt for mye av det» (informant 3, januar 2017). 

Informanten uttrykker at det kan være spesielt fremtredende på mindre arbeidsplasser, hvor alle 

kollegene kjenner hverandre godt. 

 Arbeideres muligheter for innflytelse og dermed deres aktørskap kan bli fremmet av å 

være organisert i fagforeninger. De formelle retningslinjene legger til rette for ansattes 

muligheter for innflytelse på omstillinger i Posten. Mye av innflytelsen ligger hos Postkom som 

er med på å utforme partsavtalene. Det formelle rammeverket er viktige virkemidler for 

innflytelse. Samtidig har det liten verdi om det ikke blir fulgt i praksis. Det er ulike oppfatninger 
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av hvor mye innflytelse ulike deler av fagforeningen bør ha og hvilke reelle muligheter de har 

for innflytelse. Samtidig viser studien at for at den organisatoriske makten skal bli prinsipiell 

må de som jobber i fagforeningene ha nok kunnskap til å vite når og hvordan de bør utøve 

innflytelse på omstillingsprosessene. Om den representative påberopelsen (Saward 2006) til 

fagforeningene blir godtatt ved at de opplever at sine interesser blir representert, eller om den 

ikke blir det, er sentralt for å forstå hvordan aktørskapet både kan bli begrenset og styrket av 

kollektiv organisering.   

6.7 Oppsummering av hovedfunn 

Diskusjonene av funnene har vist at muligheter for innflytelse er betinget av mange ulike 

faktorer. Funnene viser at det innad i fagbevegelsen er ulike opplevelser av mulighet for 

innflytelse, da det blant annet avhenger av hvilken posisjon man har. Funnene viser at 

beslutninger hovedsakelig blir tatt sentralt i fagforeningen mens det lokalt handler mer om 

gjennomføringen og andre oppgaver man har som tillitsvalgt som ikke nødvendigvis er direkte 

relatert til omstillingsprosesser. Dermed påvirker posisjonen du har innad i fagforeninger dine 

muligheter til å utøve innflytelse over omstillingsprosesser. Dette vil si at tillitsvalgte på lokalt 

nivå i fagforeningen hovedsakelig kan utøve en form for iverksettingsmakt, mens de sentralt i 

fagforeningen har større mulighet til å utøve beslutningsmakt. Disse funnene er hovedsakelig 

knyttet til interne muligheter for innflytelse innad i Postkom. Innad i fagforeningen Postkom 

viser funnene at de som ikke er samkjørt med Postkoms offisielle politikk og som er kritiske, 

opplever å ha mindre muligheter til å utøve innflytelse. 

Postkom er det største forbundet og er også den fagforeningen som opplever å ha mest 

innflytelse på omstillingsprosessene. Postkom som den største fagforeningen er også den 

fagforeningen som har størst innflytelse i forhandling og utforming av viktige partsavtaler for 

omstilling. De er det eneste forbundet med representanter i konsernstyret, noe som har blitt 

besluttet gjennom valg.  Postkom ser ut til å ha muligheten til å utøve agendasettendemakt 

gjennom sine posisjoner i konsernstyret i Posten, og ved at de er med på å utarbeide 

omstillingsavtaler. Gjennom dette har de mulighet til å utøve makt gjennom beslutningstaking 

og ikke-beslutningstaking (Lukes 2005).  

Det er også noen geografiske forskjeller i forhold til mulighetene for innflytelse, funnene 

tyder på at informantene opplever at det er regionale forskjeller, og at det har stor betydning 
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hvem som styrer de ulike regionene som Posten er delt inn i. Flere informanter påpeker at de 

får mulighet til å komme med sine synspunkter og delta i drøftelsesmøter, men at det samtidig 

kan ende med at deres innvendinger ikke blir tatt hensyn til. Dette tilsier at formelle 

innflytelseskanaler ikke nødvendigvis fører til reel innflytelse hos tillitsvalgte.  

Videre er det funn som tilsier at kunnskap hos tillitsvalgte og andre i fagforeningen forstås 

som et viktig premiss for å kunne utøve innflytelse på ansattes vegne. Funnene tilsier at flere 

opplever at tillitsvalgte har for lite kunnskap. Samtidig kan det å varsle om saker oppleves å 

være utfordrende for tillitsvalgte, og dermed ikke bare være et spørsmål om kunnskap, men 

også omhandle lojalitet. 

Nå som innflytelsesmuligheter hos aktører i fagbevegelsen har blitt diskutert, vil jeg gå over 

til å diskutere hvordan romlige aspekter ved omstillingsprosesser, her uttrykt gjennom 

utvalgskretser, kan være med på å påvirke fagforeningers aktørskap.  
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7 Hvordan forstår aktører i 

fagbevegelsen bruken av 

utvalgskretser I Posten? 

I dette kapittelet skal jeg diskutere studiens funn med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: 

Hvordan forstår aktører i fagbevegelsen bruken av utvalgskretser i Posten? Jeg vil starte med å 

gjøre kort rede for hva utvalgskretser er og hvordan det reguleres gjennom formelt lovverk og 

avtaleverk i Posten. I dette analysekapittelet vil jeg hovedsakelig benytte meg av de to teoretiske 

konseptene sted og politisk skala. Sted forstått som noe meningsfylt mennesker har en 

tilknytning til (Agnew 2015) og politisk skala som noe sosialt konstruert med materielle 

konsekvenser (MacKinnon 2010). I tillegg til disse konseptene vil jeg gjøre rede for og anvende 

konseptene juridisk geografi og rettferdig skala. Avslutningsvis vil jeg gjøre rede for studiens 

hovedfunn og diskutere disse opp mot det teoretiske rammeverket og de nye konseptene 

introdusert i dette kapittelet. 

7.1 Arbeidsmiljølovens bestemmelser om bruk 

av utvalgskrets  

Arbeidsmiljøloven regulerer plikter og rettigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved 

nedbemanning i en virksomhet hvor ikke alle arbeidstakere skal sies opp, er det behov for å 

definere kretsen for utvelgelse av arbeidstakere. Johansen og Stueland (2015) skriver: «Det 

rettslige utgangspunktet for utvelgelseskretser ved en nedbemanning er virksomheten som 

sådan» (s.849). Det vil si at utgangspunktet er at man skal se hele virksomheten under ett ved 

nedbemanning. Videre er det er mulig å innsnevre virksomheten om det er en saklig grunn for 

det. Lovgiver har gitt arbeidsgivere kompetanse til å regulere bruken av utvalgskretser gjennom 

avtaler. Rettspraksis bidrar på området til å klargjøre innholdet i loven og således klargjøre 

hvordan utvalgskretser skal brukes. Posten har vært part i flere av disse sakene. Posten har 

gjennom sin omstillingsavtale, som er en partsavtale, fastsatt hvordan utvalgskretser skal 

reguleres, og brukes ved nedbemanning i Posten. Slike partsavtaler har betydelig vekt i norsk 

arbeidsliv, men det forutsettes at disse er i samsvar med loven. 
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Om man ikke bruker mindre utvalgskretser er alternativet gjerne å bruke det som 

omtales som ostehøvelmetoden. Det vil si at man kutter litt ned over det hele, flere vil da få 

mindre stillinger, men ikke miste jobben. Innenfor den definerte utvalgskretsen benytter man 

seg av ulike utvalgskriterier for å vurdere overtallige. Dette kan være kriterier som ansiennitet, 

kompetanse og sosiale hensyn. Vektleggingen av de ulike kriteriene kan variere, men i norsk 

sammenheng står ansiennitetsprinsippet sterkt. Kompetanse handler i hovedsak om formell 

kompetanse som utdanning, ikke om hvem som utfører arbeidet best. Om det er snakk om 

mindre formell kompetanse vurderer man om det er mulig å tilegne seg kompetansen innen 

rimelig tid (Johansen og Stueland 2015).  

Det kan være mange ulike begrunnelser for å avgrense virksomheten i mindre 

utvalgskretser. Fougner m.fl. (2011) trekker frem at avgrensinger av virksomheten ved 

nedbemanning vil forenkle prosessene for større bedrifter, da det kan by på praktiske 

utfordringer og se hele virksomheten under ett ved nedbemanning. Videre trekker de frem 

økonomiske hensyn, konkurransedyktighet, tidligere praksis og bedriftens kompetansebehov 

som begrunnelser.  Samtidig skriver Johansen og Stueland (2015) at: «Dersom bedriften er i en 

prekær økonomisk situasjon, vil det lettere bli akseptert en snevrere utvelgelseskrets, enn i en 

situasjon hvor det nedbemannes for å møte en fremtidig markedssituasjon” (s.850). En annen 

form for begrunnelse som blir trukket frem av Fougner m.fl. (2011) er at man kan bidra til å 

begrense uroen som en nedbemanningsprosess gjerne fører med seg ved å bruke utvalgskretser, 

da færre mennesker vil bli involvert i prosessen. Et annet aspekt er også at det kan by på 

praktiske problemer å se hele virksomheten under ett (Johansen og Stueland 2015). 

Arbeidstakere blir gjennom avgrensede utvalgskretser sett på i relasjon med sitt arbeidssted, og 

dermed kan det ligge en antagelse om at arbeidstakere har en sterk stedstilknytning og i liten 

grad er mobile. 

Det er viktig å påpeke at man gjerne har en tilbudsplikt som er større enn utvalgskretsen. 

Det vil si at du kan få tilbud om jobber som er utenfor din utvalgskrets om du blir vurdert som 

overtallig. Da er det en forutsetning at det finnes en stilling du er kvalifisert for, og som er 

ønskelig.  
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Postens avtaleverk om bruk av utvalgskretser  

Omstillingsavtalen i Posten Norge AS fra 2007 er et av de sentrale dokumentene som legger 

føringer og retningslinjer for omstilling -og nedbemanningsprosesser i Posten. I avtalen står det 

at nedbemanninger i Posten skal skje i mindre utvalgskretser. Hovedregelens hensikt er å 

forhåndsdefinere den naturlige og påregnelige utvalgskretsen. I Omstillingsavtalen står det:  

«Nedbemanning foretas som hovedregel i den aktuelle divisjon eller konsernstab. 

Innenfor denne avgrensingen skal utvelgelsen som hovedregel skje ved det sted hvor 

bemanningsreduksjonen skal tas ut. Med begrepet ”sted” mener partene her de(n) 

enhet(er) som kan summeres opp som følger: et postkontor / bedriftssenter, et 

kundeservicesenter, en produksjonsenhet, en distribusjonsenhet (en enhet består typisk 

av flere team), en transportenhet (kan også bestå av flere team), et regionskontor eller 

forretningsenhet i divisjonen, en divisjons hovedkontor eller hovedadministrasjon eller 

en konsernstab» (Posten Norge AS 2007b s.5).  

Dette vil si at utvalgskretsen både er definert ut i fra hvor du jobber altså ditt arbeidssted og hva 

du jobber med. Ved å fremstille utvalgskrets som noe naturlig, fremstilles det som noe som man 

ikke kan forhandle om. Det ligger mye makt i å kunne definere hva det naturlige og hva et sted 

er og hvordan det skal avgrenses. Avtalen konstruerer en forståelse av grenser som videre har 

faktiske konsekvenser ved omstillinger og nedbemanninger, da det er med på å påvirke hvem 

som kan bli vurdert som overtallige i en nedbemanningsprosess. 

Videre kommenterer Omstillingsavtalen muligheten for unntak fra hovedregelen: «Etter 

avklaring mellom partene på konsernnivå kan det unntaksvis fastsettes andre utvalgskretser enn 

nevnt ovenfor, for eksempel ved større organisatoriske endringer i selskapet eller divisjonen». 

Dette unntaket gir dermed rom for å gå bort fra de forhåndsdefinerte utvalgskretsene om det 

ansees som formålstjenlig. 

I Omstillingsavtalen (Posten Norge AS 2007) blir tilbudsplikten omtalt slik:  

«Det vil kunne bli ansett som usaklig å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som blir 

overtallig, såfremt arbeidsgiver har annet arbeid å tilby vedkommende. Før det 

iverksettes oppsigelse av en overtallig arbeidstaker, skal vedkommende derfor forsøkes 

gitt tilbud om ledig arbeid i selskapet» (s.6). 

 Det vil si at de har en bred tilbudsplikt. Den brede tilbudsplikten kan brukes som et argument 

for å kunne avgrense utvalgskretser ved nedbemanning. 

En av avtalene som komplementerer omstillingsavtalen er «avtale om virkemidler ved 

nedbemanning i Posten Norge AS» - omtalt som virkemiddelavtalen (Posten Norge AS 2007a). 

I denne avtalen avtaler de tidsrammen for omskoleringstiltak: «som regel bør 
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opplæringstiltakene kunne ivaretas innenfor en ramme på om lag 6 måneder». Det vil si at 

ansatte kan tilbys jobber innenfor konsernet som maksimum krever seks måneder med 

opplæringstid. De anser dermed seks måneder å være rimelig tid, noe som er lenger enn hva 

flere andre virksomheter praktiserer.  

7.2 Juridisk geografi og rettferdig skala for 

nedbemanning 

Juridisk geografi (legal geography) referer til et tverrfaglig prosjekt som gjør koblinger mellom 

lov og rom, og deres gjensidige konstruksjon. Det handler om at lover har en romlig referanse, 

de kan være lokaliserte og forankret i steder (Braverman m.fl. 2015) Utvalgskretsene er 

avgrensinger som deler opp rommet og virksomheten på nye måter som igjen får konsekvenser 

for ansatte i omstillingsprosesser. Et interessant spørsmål er i hvilken grad disse avgrensingene 

samsvarer med ansattes opplevelse av arbeidsstedstilknytning (Agnew 2015). 

. Steder er med andre ord ikke bare en fysisk avgrensning eller arena hvor sosiale handlinger 

skjer, men sted er noe politisk og relasjonelt som (re)produseres og (re)forhandles om gjennom 

sosiale prosesser (Agnew 2015 s.27-28). 

 Juridisk geografi utfordrer ideen om fastlagte og statiske grenser, på samme måte som John 

Agnew (2015) skriver om steder som sosialt konstruerte. Grenser er relasjonelle og kan endres 

og være flytende, og blir blant annet påvirket av lovverk. Lover kan for eksempel regulere 

grensene til en nasjonalstat, og dermed hvilke lover som skal gjelde innenfor disse grensene, 

og da også hvem disse skal gjelde for. Lovverk og bruk av utvalgskretser kan gjøre at grensene 

oppleves som gitte. Det kan skje en naturalisering av disse grensene hvor de blir forstått som 

hegemoniske (Fraser 2010). Et annet eksempel på konstruksjon av grenser kan være gjennom 

Gerrymandering. Dette er et begrep om et fenomen mye brukt av statsvitere. Begrepet handler 

om at noen strategisk manipulerer valgkretsgrenser for å få et bestemt utfall ved et politisk valg 

(SNL 2017). 

Rettferdig skala (scales of justice) er et konsept blant annet brukt av Nancy Fraser (2010) 

i hennes bok «the scales of justice». På engelsk referer scales of justice både til hvordan vekte 

rettferdighet og hvordan forstå rettferdighet skalært. Fraser studerer rettferdig skalært blant 

annet ved å se på hvordan rettferdighet blir plassert innenfor grenser, gjennom for eksempel 

kart. På denne måten blir rettferdighet noe som rammes inn i geografi. Dette kan forsterkes 
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gjennom implementering av lovverk og reguleringer. Rettferdig skala handler også om hvordan 

man rammer inn sosiale konflikter. Det ovennevnte eksempelet om nasjonalstatens grenser og 

tilhørende lovverk handler også som en innramming av rettferdighet, ved at rettigheter kan bli 

avgrenset til å gjelde innenfor et gitt territorium.  Konseptet om rettferdig skala kan også brukes 

om nedbemanning, og man kan stille spørsmålet: hva oppfattes som en rettferdig skala for 

nedbemanning? På denne måten blir nedbemanning og omstillinger forstått som skalære 

prosesser, hvor man kan vurdere rettferdighet med utgangspunkt i skalære avgrensinger. 

Det er ikke bare romlige aspekter som påvirker hva so ansees som rettferdig ved 

nedbemanninger. Ansiennitetsprinsippet, som er et temporært prinsipp, argumenteres gjerne for 

med bakgrunn i rettferdighet. På denne måten er både tilknytning til sted og tilknytning over 

tid sentralt for å vurdere hvem som skal nedbemannes og i vurderingen av hva som er rettferdig.  

I Norge er det bred konsensus om at det er rettferdig at den som har hatt jobben lengst av to 

stykker er den som også skal få beholde jobben om en av disse må gå. Avgrensning av 

utvalgskretser ved nedbemanning er en måte å avgrense virksomheten ved å nedskalere området 

for nedbemanning. Samtidig er det også en romlig avgrensning av ansiennitet med 

utgangspunkt i stedstilknytning. På denne blir prinsippet om stedstilknytning satt foran 

temporær tilknytning over tid. Samtidig gjør disse romlige avgrensingene at omstillinger blir 

romlig fragmentert ved at man ser ulike enheter for seg. Virksomheten Posten er nasjonal, 

videre er utgangspunktet i loven at hele virksomheten skal sees under ett ved nedbemanning. 

Med et slikt utgangspunkt ville nedbemanning i Posten skjedd på nasjonal skala. Men Posten 

har valgt å avgrense virksomheten, med det de mener er saklige grunner. Utvalgskretser er 

lokale avgrensninger som gjør at nedbemanningsprosessen blir nedskalert, og ansiennitet blir 

vurdert som et utvalgskriterium innenfor den avgrensede geografiske enheten.  

Både juridisk geografi og rettferdig skala er konsepter som kan forstås i sammenheng med 

MacKinnons (2010) begrep skalær politikk, hvor skala (og grenser) er noe som blir sosialt 

konstruert, og som har materielle konsekvenser. Utvalgskretsene kan forstås som politiske 

konstruksjoner som er skalære avgrensninger av virksomheten og som vil påvirke 

arbeidstakeres muligheter ved omstillinger av bedriften. Dette kan forstås som arbeidsgivers og 

Postkoms skalære politikk, da det er de som i samarbeid har utformet utvalgskretsene og 

sammen søker å opprettholde de i situasjoner hvor det oppstår konflikt om sakligheten til disse 

avgrensningene.  Jeg vil i neste del utdype om en konflikt som omhandler nettopp 
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grensesettingen ved nedbemanninger. Hvor er ansatt, organisert i et annet forbund enn Postkom 

har gått til sak mot Posten.  

7.3 Rettsaken mellom Posten Norge AS og 

Kjersti Myrjord 

Kjersti Myrjord gikk til sak mot Posten, fordi hun mente at hennes oppsigelse var usaklig, på 

bakgrunn av at utvalgskretsen hun tilhørte begrenset ansienniteten i for stor grad. I februar 2017 

prøvde Høyesterett en sak mellom en ansatt i Posten, Kjersti Myrjord, og Posten Norge AS som 

omhandlet nettopp utvalgskretser.  

Denne konflikten var bakgrunnen for at jeg ville studere nærmere hvordan utvalgskretser 

brukes, og hvordan aktører i fagforeninger forstår og opplever denne bruken. Rettssaken pågikk 

i samme periode som jeg gjennomførte datainnsamling og intervjuer. Saken ble hyppig referert 

til av informantene. Mange var spente på avgjørelsen i denne saken da det ville få konsekvenser 

for Postens (og Postkoms) bruk av utvalgskretser i fremtiden.  

Problemstillingen i den ovennevnte saken var om avskjedigelsen av Kjersti Myrjord var saklig 

begrunnet.  I en større omorganisering i Bergensområdet bestemte Posten seg for å slå sammen 

flere enheter. Dette medførte overtallighet. Videre bestemte Posten seg for at de nye 

sammenslåtte enhetene skulle utgjøre en ny utvalgskrets, og overtallige skulle vurderes 

innenfor disse nye enhetene. Dette medførte at Kjersti Myrjord, som var leder i sin avdeling ble 

sammenlignet etter ansiennitet med lederen fra den andre enheten de nå var sammenslått med. 

Myrjord nådde ikke opp i ansiennitet. Hun ble deretter sammenlignet med nestlederne i den nye 

utvalgskretsen. Grunnet manglende ansiennitet nådde hun heller ikke opp til denne stillingen. 

Hun ble videre tilbudt en stilling som postbud, men denne jobben ble ikke akseptert på grunn 

av helsemessige årsaker.  

Relevant for utfallet av dommen var videre at det ble ansatt nye driftsledere for å hjelpe til i 

denne store omstillingsprosessen. I drøftinger mellom partene ble det bestemt at disse skulle 

inn i midlertidig stillinger, men de ble ansatt i faste stillinger. Flere av disse lederne ble ikke 

vurdert i identifiseringen av overtallige. Selv om de da hadde kortest fartstid som ledere og 

dermed minst ansiennitet. Bakgrunnen for at de ikke ble vurdert var at de jobbet i enheter 

(utvalgskretser) som ikke ble direkte berørt av omstillingene. I høyesterettsdommen som ble 

avsagt 15.3.17, kom Høyesterett frem til at oppsigelsen av Kjersti Myrjord var ugyldig. 
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Høyesterett kommer frem til at utvalgskretsen til de sammenslåtte enhetene var saklig 

begrunnet. Oppsigelsen ble likevel kjent ugyldig av flertallet da arbeidsgiver under 

omstillingsarbeidet hadde ansatt driftsledere i faste stillinger for å dekke ledelsesbehovet i 

omstillingsfasen, i stedet for å gi de midlertidige stillinger slik det var avtalt i drøftingen. 

Begrunnelsen for oppsigelsen av Myrjord var således ikke "saklig begrunnet". Dommen ble 

avsagt under disens, en av dommerne var uenig i resultatet (Norges høyesterett 2017).  

Det kom frem gjennom rettsaken at Posten stod fast ved at deres måte å bruke utvalgskretser 

både var nødvendig og rettferdig. Dette ble støttet opp om av forbundssekretær i Postkom, 

Håvard Sivertsen. Motparten i rettsaken, Kjersti Myrjord, er organisert i lederne. De fremmet 

synspunkter om at bruken av utvalgskretser i flere tilfeller ikke var saklig begrunnet.  

7.4 Hva oppleves som en rettferdig skala for 

nedbemanning? 

For en del år tilbake ble ostehøvelmetoden benyttet ved nedbemanninger i Posten.  Informant 

3 påpeker at dette var noe Postkom mente var en ugunstig måte å nedbemanne på: 

«For husk på det at den gangen var det 2.500 postkontor og det var folk overalt, men det 

var få folk. Og når de måtte ta ned 15% fordi det var trafikknedgangen, så ble det nesten 

en kvartstilling eller den type løsninger. Det er en ostehøvel over hele linja, i 

begynnelsen. Og det var et grep som vi synes, eller det var helt håpløst» (januar, 2017). 

 

Videre uttaler informanten at det egentlig ikke er utvalgskretser i seg selv som er urettferdig, 

men at mennesker alltid opplever det å miste jobben som urettferdig og dermed oppleves også 

utvalgskretsene som urettferdig: «Men de ansatte som blir utsatt for å miste jobben føler at det 

er urettferdig med utvalgskretsene» (informant 3, januar 2017). Med utgangspunkt i denne 

forståelsen vil ikke skalaen hvor nedbemanning skjer være det som hovedsakelig gjør om noe 

vurderes som rettferdig eller ikke.  

 Flere informanter opplevede at bruken av utvalgskretser i Posten førte til at 

ansiennitetsprinsippet ble nedprioritert. Små utvalgskretser førte til en opplevelse av at 

ansiennitetsprinsippet mistet sin verdi da det ble vurdert på en for lav skala.  Et eksempel er en 

informant som svarte på spørsmål om hvorfor det kan være problematisk med små 

utvalgskretser: «Jo, jeg synes jo det for ansiennitetsprinsipper virker ikke da (informant 6, 

februar 2017). Grunnene til at ansiennitetsprinsippet oppleves å ikke virke om utvalgskretsene 

er veldig små, er at det ikke vil være mange nok som sammenlignes opp mot hverandre. Dette 
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argumentet viser at ansiennitetsprinsippet oppleves som et av de viktigste prinsippene ved 

nedbemanning. Det oppleves som urettferdig at det gjøres geografiske avgrensinger som gjør 

at dette rettferdighetsprinsippet får mindre verdi. Samtidig vil det i rettslige begrunnelser ikke 

være så enkelt da andre momenter også må vektes opp mot ansiennitet. Noe som blir utdypet i 

dette utsagnet fra en arbeidsrettsadvokat: 

«Utgangspunktet skal være ansiennitet, og så kan det være saklig grunn for å unnta, ja, 

utgangspunktet. For det behøver ikke å veie tyngst, for det er en vekting i etterkant, altså 

utgangspunkt også er det diverse andre momenter; kompetanse, sosiale forhold også 

videre så vekter man det, og da kan jo ansiennitet rykke ned og de andre opp» (Informant 

5, januar 2017).  

Avgrensningen av virksomheten i utvalgskretser handler også om avstander og 

arbeidstakeres mobilitet. Arbeidstakere er tradisjonelt ofte forstått som mer immobile enn 

kapital. Dette kan også forstås som en grunn til å bruke utvalgskretser, da arbeidere gjerne har 

en større stedstilknytning til området hvor arbeidsplassen er. Da man gjerne bor og kan ha barna 

på skole i nærheten av arbeidsplassen. Avstander mellom arbeidsplasser kan fungere som 

argument både for mindre og større utvalgskretser. Små avstander i by og byområder kan brukes 

som argument for større utvalgskretser, da arbeidstakere lettere kan bytte arbeidsplass uten å 

måtte flytte. Større avstander mellom arbeidsplasser i distriktene kan på den andre siden brukes 

som argument for mindre utvalgskretser, da det å bytte arbeidsplass kan innebære for lang 

reisevei for ansatte. Informant 6 uttrykte det slik:  

«Nei, så jeg synes at i byer sånn som det så er det ikke så vanskelig å skulle sette grenser 

altså. For eksempel i Finnmark og når du kommer ut, at man må se på, litt annerledes 

på grensene der, men og kunne bli tilbudt en jobb som er én til halvannen time reisevei, 

det synes jeg ikke er urimelig» (februar 2017). 

Dette sitatet bygger på en forståelse av at man må anse arbeidstakeren som mobile innenfor en 

avgrensning med utgangspunkt i reisevei. Den rettferdige skalaen for nedbemanning blir 

forstått som den som samsvarer med arbeidstakerens reisemobilitet uten å måtte flytte. En annen 

informant vektlegger at loven har hele virksomheten som utgangspunkt ved nedbemanning, og 

at man i hvert fall bør se på hva som er naturlig innenfor et område:  

«Så jeg føler jo at en måtte hatt hele landet som utgangspunkt, det står jo i loven at man 

skal begynne der om man skal bli enige om en utvalgskrets, og da må en se litt hva som 

er naturlig i hvert fall. I virkemiddelavtalen bruker de et begrep som går på 

dagpendleravstand, og nå refererte jeg til en times kjøring, det kan være halv annen og 
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det er liksom ikke helt i ytterkanten, men hvis alternativet er å miste arbeidet, er det jo 

klart jeg vil gå ganske langt for å beholde jobben» (informant 1, desember 2016). 

 Dette argumentet tilsier at det eksisterer ulike oppfatninger av hva som naturlige avgrensninger 

ved nedbemanning.  Bruken av naturlig i denne konteksten åpner for en forståelse av at det er 

vanskelig å finne en generell avgrensning av utvalgskretser som vil være rettferdig i alle 

geografier og områder. Arbeideres mobilitet forstås også her avgrenset av dagpendleravstand, 

og det blir trukket frem som noe som kunne vært en pekepinn for hva som kan anses som en 

rettferdig avgrensing av utvalgskretsen. Videre er det ikke bare slik at utvalgskretser avgrenses 

gjennom arbeidsstedets grenser, det kan også være flere utvalgskretser under samme tak. 

Flere utvalgskretser under samme tak 

Det er tilfeller i Posten hvor det er flere utvalgskretser under samme tak, for eksempel inne på 

en terminal. Ledere utgjør egne utvalgskretser, og i utgangspunktet blir ikke de sammenlignet 

med de som leverer post da deres arbeidsoppgaver og kompetanse er ulike. Det er også slik at 

produksjonsenheten og distribusjonsenheten utgjør to ulike enheter og dermed to ulike 

utvalgskretser. En produksjonsenhet kan for eksempel være de som sorterer post inne på en 

terminal. En distribusjonsenhet kan være postbud som distribuerer post og som er tilknyttet en 

terminal. Dermed kan disse være under samme tak og utgjøre to ulike utvalgskretser. På denne 

måten er det ikke bare arbeidsstedet de tilhører som avgjør utvalgskretsen, men også jobben de 

utfører, selv om det ikke er en stor kompetanseforskjell. Disse arbeiderne forholder seg til 

samme arbeidssted, og vil nok i stor grad føle samme stedstilhørighet til arbeidsplassen. Men 

det at de tilhører ulik utvalgskrets skaper et skille eller grenser mellom de to arbeidsgruppene. 

Et av funnene viser at dette oppleves som urettferdig:  

«i dag så er det jo sånn at om jeg jobber i terminalen og du jobber som postbud rett 

utenfor så mister jeg jobben, men ikke du. Det synes ikke jeg er rettferdig, jeg har jobbet 

snart 40år og du gjerne 10, det blir ikke riktig, sånn som jeg tenker» (informant 1, 

desember 2016).  

En av grunnene for at det blir forstått som urettferdig er at ansiennitetsprinsippet og dermed 

stillingsvernet får mindre verdi ved å avgrense utvalgskretsen på denne måten. En annen 

informant uttrykker det slik: «Innenfor sortering er det forskjellige utvalgskretser, så en som 

har vært ansatt i 2 år beholder jobben men den som står i døren på andre siden av døren som 

har jobbet 20-30år mister jobben» og sier videre «Ja, forskjellige utvalgskretser, og det blir jo 

forferdelig urettferdig» (informant 6, ferbuar 2017). Bakgrunnen for at dette blir ansett som 

urettferdig handler om at de definerte avgrensningene ikke nødvendigvis samsvarer med 
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ansattes opplevelse av arbeidssted og tilhørighet, i tillegg opplever de at ansiennitet mister sin 

verdi. Disse argumentene bygger på at det er liten ulikhet i kompetansen til de ulike 

arbeidsenhetene og at det er muligheter for opplæring innen rimelig tid. Det blir uttalt på denne 

måten av en informant: «Men det å tilegne seg kunnskapen til en sorterende enhet, ville vært 

ingen problem» (informant 2, desember 2016). En annen informant sier det samme: «(..)og det 

er ikke sånn at man ikke kan tilegne seg den kunnskapen innen rimelig tid for å kunne gjøre 

den jobben, seks måneder står det at det skal være» (informant 6, februar 2017). Her refereres 

det til tilpasningsavtalen (Posten Norge AS 2009) hvor det står at seks måneder skal forstås 

som rimelig tid.  Informant 3 (januar, 2017) er enig at det samme gjelder om man sammenligner 

de som driver med brev og de som driver med pakker: «Det er ingen grunn til å si at de ikke 

kunne utført de. Det er såpass likearta og det blir meningsløst og påstått at ikke de de brevfolka 

de kunne gjort pakkejobben». Videre uttrykker han at det ikke har vært store utfordringer med 

dette frem til nå da man i mange tilfeller har fått til frivillige avganger eller tilbudt annet arbeid. 

Samtidig sier han at det vil bli vanskeligere fremover og at han dermed er tilbøyelig til å se at 

slike oppdelinger kan oppleves som urettferdig:  

«Og det har generelt virka greit, det har vi fått til sånn. Så det springende punktet er 

egentlig det vi sitter midt oppi akkurat nå. Det er nok den mest dramatiske utfordringa 

vi har hatt på det der med utvalgskrets praksisen vår, på de noen og tjueårene. Og det 

oppleves nok som veldig urettferdig i en del settinger, fordi vi har nokså nyansatte folk 

på pakkesida, og når alle ryker på brevsida, så er det jo folk der som har 35 års 

ansiennitet» (informant 3, januar 2017)  

Igjen er det ansiennitet som blir trukket frem som et viktig rettferdighetsprinsipp ved 

nedbemanning og at det kan bli kompromittert av utvalgskretsen.  

 Et annet aspekt ved denne oppdelingen er at arbeidsoppgavene er veldig spesialiserte. 

Man utfører ganske ensidige arbeidsoppgaven. En informant mener at utvalgskretser definert 

ut i fra de spesialiserte enhetene kan ha andre konsekvenser for arbeidsmiljøet, da han mener 

det er en sammenheng mellom utvalgskrets og muligheter for tilrettelegging av arbeid:  

«Hvis man er her på huset, og kunne fått jobba litt ute litt inne, litt som sjåfør, ikke sant, 

det hadde vært uten problem. Men det får du altså ikke, og særlig etter at vi begynte å 

dele opp i utvalgskretser så er det veldig vanskelig i tilretteleggingssammenheng» 

(informant 2, desember 2016). 

 Dette handler om at arbeidsoppgavene innenfor enhetene er ensidige og dermed kan føre til 

belastninger. Dette tyder på at det er liten grad av funksjonell fleksibilitet i virksomheten, da 

arbeidstakere ikke utøver et bredere sett av arbeidsoppgaver ut ifra behovet Posten har. 

Bakgrunnen for dette er at enhetene og utvalgskretsene er adskilt på bakgrunn av spesialiserte 

arbeidsoppgaver for å forenkle omstillingsprosesser.  
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 Funnene viste videre at det var en gjennomgående uenighet i og om utvalgskretser ga 

mer forutsigbare omstillingsprosesser, det vil diskuteres i neste delkapittel.  

Gir utvalgskretser mer forutsigbare omstillingsprosesser? 

Det var stor forskjell i opplevelsene av om utvalgskretser gir mer forutsigbare 

omstillingsprosesser. Ved å benytte mindre utvalgskretser og nedbemanne lokalt, der 

omstillingen skal skje, blir færrest mulig ansatte berørt av en omstilling som innebærer 

nedbemanning. En informant vektlegger viktigheten av dette i Posten som kontinuerlig er i 

omstilling: «For det er alltid noen i omstilling i Posten sånn at hvis vi skulle hatt den yngste i 

hele posten innenfor ett eller annet området, så ville alle, hele tiden være i spill. Sånn at det 

hadde vært en veldig utrygg måte for hverdagsjobbingen» (informant 4, januar 2017). Om hele 

Posten hadde utgjort en utvalgskrets, ville den med minst ansiennitet innenfor en 

kompetansegruppe alltid fryktet jobben sin, uavhengig av hvor omstillingene og 

nedskjæringene skulle skje. Dermed kan nedbemanning og omstilling på for høy skala også 

oppleves som urettferdig 

 Et argument som gikk igjen hos flere av informantene var at det er rettferdig med et 

fastsatt regelverk for utvalgskretser da det gir likt utfall for alle: «Jeg mener det er helt 

nødvendig at en virksomhet håndterer sine ansatte på samme måte, gi alle lik form for rett» 

(informant 3, januar 2017). En annen informant argumenterer med at oppdeling i mindre 

utvalgskretser er oversiktlig og skaper en forutsigbarhet for ansatte og tillitsvalgte da alle har 

de samme reglene og forholde seg til:  

«Det fungerer veldig forutsigbart, i og med at vi har den omstillingsavtalen. Og det er 

det fine med en omstillingsavtale på en måte, da skjer ting etter samme lest. Hvis det er 

du som blir rammet så vet du hva som skjer med deg, og hvis det er du som er rammet 

så skjer det. Det er veldig forutsigbart på hva som skal skje når jeg blir definert 

overtallig» (informant 4, januar 2017).  

På den andre siden viser funn fra studien at utvalgskretsene også oppleves som uforutsigbare 

da de noen ganger endres gjennom blant annet sammenslåinger. En informant beskriver 

opplevelsen av uforutsigbarhet som utvalgskretser medfører på denne måten:  

«Og sånn som det er nå det er helt urimelig. Og en annen ting er jo at de skifter jo 

grensene hele tiden, sant. Fordi at en avdeling slår de gjerne sammen, sånn at har du 

vært eldst på den avdelingen du har vær denne uken, så kan du være en av de yngste 

neste uke. Fordi at da har de enten flyttet deg til en annen avdeling eller de har slått 

sammen en annen avdeling. Det blir ikke forutsigbart sånn som de sier, vi skal ha lite 
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for da blir det forutsigbart, men det blir ikke det. Fordi at hele tiden flytter de grenser» 

(informant 6, januar 2017).  

Dette viser at når unntaket fra de faste reglene blir brukt oppleves utvalgskretsene som 

uforutsigbare. I slike tilfeller fungerer de ikke med hensikten om å skape mindre uro og 

forutsigbarhet for ansatte. Videre kan det at grensene kan endres åpne for manipulasjon og en 

form for gerrymandering (SNL 2017). Noen informanter opplevde at dette kan ha blitt gjort. 

Ved at arbeidsgiver har gjort sammenslåinger som har gitt nye grenser og utvalgskretser. Disse 

grensene blir forstått som strategisk utformet av arbeidsgiver for å berøre ansatte som de vil si 

opp. En annen informant hevdet det motsatte at måten Posten bruker utvalgskretser på er med 

på å forhindre at arbeidsgiver kan manipulere grensene:  

«Fordi bedriften er så mangslungen og spredd absolutt over hele landet, så blir det sånn, 

hvor setter man sirklene, skal man sette sirkler, og det ble fastslått med en gang. Det må 

sirkler til, du må velge noen avgrensinger. Du kan ikke ha hele bedriften, det åpner bare 

for manipulering hvor virksomheten kan gjøre som de vil, for det er de som sitter og har 

oversikt over personalet. Det var derfor logikken vi fulgte. At det er sånn det vil gå. Vi 

må ha utvalgskretser som tillitsvalgte også kan overskue, for å se at det går rettferdig 

for seg inni der. Sånn at de har mulighet til å følge med i det som skjer» (informant 3, 

januar 2017). 

Dette sitatet viser også til et funn i studien om at utvalgskretser opplever å bidra til en bedre 

oversikt for tillitsvalgte til å overskue prosessene, og sikre at det blir gjort rettferdig utvelgelser 

innenfor utvalgskretsene.  

 Flere av informantene mente at noen grenser må til i Posten, og videre at de ikke kjente 

til noe bedre alternativ enn det som var avtalt gjennom Omstillingsavtalen (Posten Norge AS, 

2007b):  

«For hver gang du skal begynne å diskutere alternativet så oppstår problemet, så jeg 

synes det kan være vanskelig å stå å si til medlemmene ja det er bare dere som er rammet, 

men samtidig med en gang du skal på en måte begynne å utvide den ringen, hvem eller 

skulle vært berørt? Så er det alltid en eller annen, hvis du setter den der, da er det mer 

naturlig for den som er der og blir rammet, og er yngst, så skulle den streken vært der. 

Sånn at du hele tiden flytter problemer til et annet sted, så det blir urettferdig. Sånn at 

det er det vanskelig, og jeg vet ikke om vi har det rette, men vi har i hvert fall noe som 

virker og som er forutsigbart» (informant 4, januar 2017). 

Dette er et argument tilsier at det egentlig ikke finnes noen naturlig grenser som alle vil oppfatte 

som rettferdig, men at det er nødvendig med geografiske avgrensinger for å gjøre prosessene 

håndterlige og forutsigbare. På denne måten blir behovet for avgrensinger vektlagt på bakgrunn 

av forutsigbart fremfor rettferdige avgrensinger fundamentert på ansiennitet.  Før jeg gjør rede 
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for studiens hovedfunn, vil jeg nå diskutere hvordan utvalgskretsene kan påvirke fagforeningers 

opplevde aktørskap i omstillingene.  

7.5 Hvordan kan utvalgskretser påvirke 

aktørskapet? 

Det at omstillingene i Posten er permanente og pågår kontinuerlig er noe av hovedgrunnen til 

at man ser et behov for å avgrense virksomheter til mindre geografiske enheter i Posten. Fordi 

det blir ansett som for uforutsigbart å sette alle arbeidstakere i spill hver gang det skal skje en 

nedbemanning. Ved å bruke utvalgskretser fragmenterer man arbeidsstokken. Arbeidstakerne 

blir inndelt i ulike geografiske enheter innenfor den nasjonale virksomheten. Denne 

fragmenteringen kan også forstås som en fragmentering av det kollektive. Arbeidere blir 

oppdelt etter geografisk tilhørighet, og i omstillingsprosesser vil det bare være en enhet som 

berøres og ikke hele virksomheten og kollektivet. Dette kan skape utfordringer for kollektiv 

organisering og dermed den organisatoriske makten og fagforeningens aktørskap. Dette kan 

underbygges med funn fra studien som tilsier at arbeidstakere først ser på utvalgskretser som 

problematiske når de selv blir berørt av en omstilling: «De har sittet helt og fullstendig stille i 

båten når det har vært naboene deres som har vært utvalgskretsene, de har ikke meldt seg 

frivillig for å hjelpe til» (informant 3, januar 2017). I dette sitatet forteller informanten om at 

arbeidstakerne ikke har reagert på utvalgskretsene i solidaritet med andre, men kritiserer 

utvalgskretsene først når de selv blir rammet av omstillinger og nedbemanninger.  

 

På denne måten er det en manglende solidaritet på tvers av de ulike geografiske enhetene. 

Jeg vil påpeke at jeg ikke mener å redusere manglende solidaritet til utvalgskretsers eksistens, 

men at det kan forstås som en del av forklaringen. Man kan derfor stille seg spørsmål ved om 

denne fragmenteringen fører til at mulighetene for kollektiv organisering svekkes og dermed 

også fagforeningers aktørskap i Posten.  

7.6 Oppsummering av hovedfunnene  

Aktører i fagbevegelsen forstår på den ene siden utvalgskretser som en urettferdig nedskalering 

av virksomheten ved nedbemanning. Et argument for dette er at avgrensning av utvalgskretser 

fører til at ansiennitetsprinsippet ikke lenger er gjeldene eller får nok betydning. Et annet 

argument er at grensene og inndelingen av de geografiske enhetene ofte endres og det oppleves 
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dermed som at bruken av utvalgskretser er en uforutsigbar måte å drive nedbemanning. Funnene 

tilsier også at noen aktører i fagbevegelsen forstår bruken av utvalgskretser i Posten som 

urettferdig fordi de opplever at utvalgskretsene kan bli manipulert, og grensene blir strategisk 

utformet for å kvitte seg med ansatte. 

 På den andre siden blir bruken av utvalgskretser forstått som en rettferdig måte å 

avgrense virksomheten på ved nedbemanning. Det første argumentet for dette synspunktet er at 

ved å avgrense utvalgskretsene blir færre mennesker berørt, og det skaper mindre uro og 

usikkerhet. Det andre argumentet er at det er et forutsigbart system som skaper like 

forutsetninger for alle. Videre argumenteres det for at arbeidsgiver ikke kan manipulere 

grensene, fordi grensene er fastsatt i Omstillingsavtalen (Posten Norge AS 2007b). Det 

fremsettes også en argumentasjon om at det er behov for et generelt regelverk ved 

nedbemanning som gjør det forutsigbart for både tillitsvalgte som skal overse prosessene og 

ansatte. Det siste synspunktet som blir fremmet er at noen ikke vet om noe bedre eller mer 

rettferdig alternativ enn den eksisterende avtalen om utvalgskretser.  

Funnene tilsier at det er en sterk uenighet mellom aktører i fagbevegelsene om hvordan 

utvalgskretsene i Posten brukes. Noen opplever at skalaen for nedbemanning som brukes i dag 

er rettferdig, mens andre opplever at den er urettferdig. Videre har det også en betydning for 

aktørskapet i og med at det ser ut til at utvalgskretsene er med på å fragmentere noe av 

felleskapet og dermed noe av mulighetene for et kollektivt aktørskap.  
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8 Konklusjon 

 

Jeg har nå diskutert hvordan fagforeninger utøver aktørskap på de pågående 

omstillingsprosessene i Posten, og hvordan aktørskapet påvirkes av omstillingsprosessene. 

Dette har jeg gjort gjennom å diskutere hvordan aktører i fagbevegelsen forstår og responderer 

på omstillingsprosessene, hvordan de opplever sine innflytelsesmuligheter og gjennom deres 

forståelse av bruk av utvalgskretser ved nedbemanning. Jeg vil nå gjøre rede for studiens 

konklusjoner. Videre vil jeg trekke frem konklusjonene fra studien. 

Permanente omstillinger, kan forstås som en villet politikk som deles av sentrale deler 

av fagforeningen Postkom og Posten. Det er fremtredende i studien at aktørene i fagbevegelsen 

ser omstillinger av Posten som en nødvendighet. Det dominerende narrativet tilsier at Posten 

og de tradisjonelle posttjenestene har dårlige utsikter. Bakgrunnen for de dårlige utsiktene er at 

tjenestene de tilbyr ser ut til og ikke lenger blir etterspurt av samfunnet i samme grad som 

tidligere. Det ligger en stor avmakt i en opplevelse av at det ikke finnes noen alternativer, og 

aktørskapet vil oppleves begrenset. At denne opplevelsen har blitt så sterkt utbredt, spesielt i 

Postkom kan forstås som en nyliberal seier ved at motstand mot det nyliberale hegemoniet blir 

uaktuelt når man har en forståelse av at det ikke finnes noen alternativer. Fagforeningen blir en 

aktør som hovedsakelig utøver aktørskap gjennom omarbeiding (Katz 2004) på mikronivå hvor 

de utøver innflytelse på gjennomføring og implementering av overordnede beslutninger. 

Fagforeningen blir i mindre grad en ideologisk aktør på makronivå med utgangspunkt i deres 

rolle rom representanter for arbeidstakere og i å fremme deres interesser. Samtidig ligger det 

også aktørskap i og ta et valg om å være en aktiv omstillingsaktør og ved å drive en 

schumpeteriansk fagforeningspolitikk gjennom opplæring av ansatte til å kunne få kompetanse 

for å jobbe i andre sektorer. Det kan også ligge et håp bak det å være en omstillingsaktør fordi 

det kan bidra til å bevare noen arbeidsplasser ved å effektivisere virksomheten. Dette kan forstås 

som det Gramsci omtaler som passiv revolusjon (i Bergene og Bonde Hansen 2016).  Passiv 

revolusjon kan også innebære at kooptering blir brukt som en strategi for å forhindre at 

fagforening utøver motstand mot omstillinger. Flere aktører i fagbevegelsen påpekte at de 

mener at flere tillitsvalgte i Postkom er koopterte, altså at de samarbeider for nært med 

arbeidsgiver, og at de dermed ikke utøver aktørskap som fremmer arbeidstakeres interesser.  
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Parallelt finnes det også en form for optimisme i fagbevegelsen og for Postens fremtid, 

gjennom at YTF søker å se etter muligheter til å fornye seg med utgangspunkt i potensiale som 

ligger i den romlige kunnskapen ansatte i Posten besitter og det fysiske nettverket Posten utgjør. 

Samtidig opplever de ikke at det finnes noe alternativ til det å omstille seg, men omstilling betyr 

ikke nødvendigvis nedbemanning sentralt i YTF.  

En alternativ forståelse til dette kunne vært å tenke seg Posten som en velferdstjeneste 

som først og fremst utførte et samfunnsoppdrag. Men det er vanskelig å se for seg da det synes 

å være liten politisk vilje til dette. Staten som politisk aktør har over lengre tid satt rammevilkår 

som har gjort at mange av aktørene i fagbevegelsen opplever at behovet for omstilling er stort. 

Det at posttjenester i dag blir forstått som en mindre viktig statlig samfunnstjeneste enn 

tidligere, og at Posten blir mindre, og færre mennesker jobber i virksomheten, kan føre til at 

mye romlig kunnskap om Norge vil gå tapt. 

  Utvalgskretser kan forstås som et romlig uttrykk og en konsekvens av de permanente 

omstillingene. Behovet for utvalgskretser forstås å komme av at Posten kontinuerlig driver 

omstilling. Uten utvalgskretser ville det blitt for uforutsigbart å være ansatt i Posten, da alle 

alltid ville vært i spill ved nedbemanninger.  Utvalgskretsene kan fragmentere noe av 

fellesskapet og arbeiderkollektivet og dermed organisatorisk makt på mikronivå. Arbeidstakere 

blir knyttet til avgrensede geografiske enheter som igjen har konsekvenser for arbeidstakerne 

ved nedbemanning og omstillinger. Dette kan utfordre fagforeninger på makronivå fordi om 

kollektivet fragmenteres på arbeidsplassene blir det vanskeligere å mobilisere nedenfra i 

virksomheten, noe som igjen kan påvirke legitimiteten til fagforeningsmakten sentralt.  

Funnene i studien viser at det er ulik oppfatning av hva som oppleves som en rettferdig 

skala ved nedbemanning. Det er med andre ord vanskelig å angi en rettferdig skala for 

nedbemanning, da det avhenger av hvilke andre kriterier man vektlegger som viktige når man 

skal foreta nedbemanninger. I hovedsak handler det om man vektlegger arbeidsstedstilhørighet 

eller temporær tilhørighet over tid gjennom ansiennitet. Om utvalgskretser brukes bevisst for å 

avgrense virksomheten med det formål å kvitte seg med spesifikke ansatte, er det åpenbart 

problematisk. Det kan være vanskelig å se at det er rettferdig å dele opp utvalgskretser med 

utgangspunkt i hvilke arbeidsoppgaver man utfører, om disse arbeidsoppgavene er noe man kan 

tilegne seg innen rimelig tid og ikke innebærer en endringsoppsigelse. Samtidig er det forståelig 

at det er et behov for avgrensingen av virksomheten da det ville være utfordrende for ansatte 

om de alltid blir satt i spill ved nedbemanning. En annen mulighet ville vært å ha en mer 
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fleksibel forståelse av utvalgskretser tilpasset geografier og reiseavstand mellom arbeidssteder, 

slik foreslått av flere informanter. En slik form for utvalgskrets vil legge mindre vekt på 

arbeidere som immobile og deres antatte sterke tilknytning til enheten de tilhører. 

Fagforeningers innflytelsesmuligheter på omstillingsprosesser kan forstås både 

temporært og romlig. Aktører i fagbevegelsen kan ha mulighet til å utøve innflytelse på ulike 

tidspunkter i omstillingsprosessene. Funnene viser at det er Postkom som hovedsakelig 

opplever å ha beslutningsmakt, altså er med fra starten av en omstillingsprosess. På lavere skala 

i fagforeningen og i andre fagforbund opplever tillitsvalgte å ha mindre innflytelse, men 

samtidig noe grad av iverksettingsmakt (Falkum 2008). Et annet romlig aspekt som påvirker 

opplevelse av innflytelse hos de tillitsvalgte er hvor i virksomheten Posten, de jobber. Da hvem 

som er sjefer ute i Postens regioner ser ut til å påvirke de reelle innflytelsesmulighetene 

tillitsvalgte opplever å ha på omstillingsprosessene. Samlet sett har fagforeningen mulighet til 

å utøve innflytelse og aktørskap på de pågående omstillingsprosessene i Posten gjennom 

kollektiv organisering og utøvelse av organisatorisk makt (Wright 2000). For at aktørskapet 

fagforeningen utøver skal oppleves som legitim for arbeidstakerne må de oppleve at deres 

interesser blir representert på en tilfredsstillende måte.  

I Norge er det ofte en antagelse om at fagforeninger alltid representerer ansattes 

interesser på en fullverdig måte. Mine funn tilsier at ikke alle opplever dette i praksis. Det er 

derfor viktig med forskning på hvordan fagorganiserte og tillitsvalgte opplever å bli representert 

av fagforeninger også i norsk kontekst, da dette har stor betydning for arbeidstakeres aktørskap 

i omstillingsprosesser.  
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Vedlegg 1: Liste over informanter 

Informant 1 Desember, 2016 Tillitsvalgt i YTF  

Informant 2 Desember, 2016 Kretstillitsvalgt i Postkom  

Informant 3 Januar, 2017 Sentraltillitsvalgt i Postkom  

Informant 4 Januar, 2017 Tillitsvalgt i fagforening 

Informant 5 Januar, 2017 Arbeidsrettsadvokat  

Informant 6 Februar, 2017 Fagorganisert arbeidstaker med 

erfaring fra de pågående 

omstillingsprosessene i Posten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Vedlegg 2: Eksempel på intervjuguide            

 

Tema 1: Bakgrunnsinformasjon  

a) Kan du fortelle om din jobb i fagforeningen? 

- Hvilken fagforening 

- Lengde 

- Stillingstittel  

- Arbeidsoppgaver 

Tema 2: Fagorganisering av ansatte i Posten 

a) Hvilke grupper arbeidere i Posten organiserer dere?  

- Vet du hvor mange dere organiseres?  

- Hvor lenge har dere organisert ansatte i Posten? 

b) Hvilke utfordringer og muligheter møter man som fagforening når man organiserer 

arbeidere som har en stor geografisk utspredning? 

Tema 2: Omstillinger  

a) Hva vil du si er årsakene til at Posten gjennomgår store omstillinger? 

b) Hva mener du er fagforeningens viktigste oppgave i omstillingsprosesser? 

c) Opplever du at dere har muligheter til å påvirke omstillingsprosesser? 

- Innflytelse på beslutninger? 

- Innflytelse på gjennomføring? 

- Hvordan opplever du deres samarbeid med Posten? 

d) Hvordan synes du omstillingsprosessene i Posten har fungert? 

Tema 3: Nedbemanning og utvalgskretser 

a) Kan du fortelle hvordan utvalgskretser brukes i Posten? 

b) Kan du fortelle hvordan du synes bruken fungerer?  

c) Hvilken betydning har utvalgskretsens størrelse? 

d) Får du spørsmål eller tilbakemeldinger fra medlemmer om utvalgskretser? 

e) Hvilken rolle har deres fagforening hatt i utformingen av utvalgskretsene?  

f) Har det oppstått noen spesielle konflikter knyttet til utvalgskretser?  

 

Avslutning  

- Hvordan ser du for deg Postens fremtid? 

- Har du noe mer å tilføye? 
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Vedlegg 3 Informert samtykke 

Forespørsel om deltakelse i masterprosjekt  

 - Fagforeningenes rolle i omstillingsprosesser og bruk av utvalgskretser ved 

nedbemanning  

 Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan fagforeningene forstår 

omstillingsprosessene i Posten. Videre er formålet å få innsikt i fagforeningens rolle i 

omstillingsprosessene. Prosjektet har også som formål å undersøke ulike forståelser av 

prinsipper ved nedbemanning, med et spesielt fokus på bruk av utvelgelseskretser.    

Hva innebærer deltakelse i studien?   

Informasjon som vil brukes i denne studien innhentes gjennom intervjuer. Intervjuene vil 

omhandle hvordan fagforeningene forstår omstillingsprosessene i Posten, og hvordan 

fagforeningene arbeider i slike prosesser. Intervjuene vil også omhandle hvordan 

nedbemanningsprosesser foregår, og ulike prinsipper ved nedbemanning med et spesielt fokus 

på utvalgskretser.   

Det vil bli tatt notater fra intervjuet og det er ønskelig med lydopptak av intervjuet. Det skal 

ikke innhentes annen informasjon om deltakerne enn den de ønsker å dele i 

intervjusituasjonen.   

Frivillig deltakelse   

Det er frivillig å delta i studien, og du kan trekke deg når som helst underveis uten å måtte 

begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil all informasjon om deg bli anonymisert.   

Hva skjer med informasjonen om deg?    

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt.  Det er kun jeg og mine veiledere 

som vil ha tilgang til direkte personidentifiserende opplysninger.   

Det vil lages et eget dokument med navn og anonymiserte navn som er atskilt fra øvrig 

informasjon fra informanten. Det anonymiserte navnet vil brukes videre i analyse og 

presentasjon av informasjonen. Annen og ikke direkte personidentifiserende informasjon fra 

deltakerne vil samles i et eget, anonymisert dokument.  

Du vil om ønskelig anonymiseres i publikasjon, og dermed ikke bli gjenkjent. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS.   
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Masterprosjektet skal etter planen avsluttes mai 2017. Dataen vil slettes ett år etter at studiene 

er fullført.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Ragnhild Dahl 

Wikstrøm på ragnhidw@student.sv.uio.no og/eller veileder David Jordhus-Lier på 

david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no  

Takk for hjelpen! Ditt bidrag vil være til stor hjelp i mitt masterprosjekt. 

Samtykke til deltakelse i studien     

☐ Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta   

☐ Jeg ønsker å være anonym   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

(Signert av prosjektdeltaker, dato, sted)  

  

 

mailto:david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no
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Vedlegg 4 Tilpasningsavtalen til 

hovedavtalen i Posten
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Kilde: Posten Norge AS 2009 


