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Sammendrag 
Denne oppgaven undersøker tegn til endringer i norsk arbeidsliv ved å se nærmere på bruk av 

atypiske ansettelser. Jeg er interesser i hvilke sektorer innleie av arbeidskraft vokser frem, og 

hvorfor. Innleie av arbeidskraft ses som tegn på liberalisering av arbeidslivet, basert på 

Kathleen Thelens teori som liberalisering av økonomi og arbeidsliv. Her identifiseres ulike 

former for liberalisering; dualisering, deregulering og fleksibilisering. Jeg tar først og fremst i 

bruk dualiseringsbegrepet som beskriver en utvikling mot økt fragmentering mellom 

arbeidstakere på nasjonalt og lokalt nivå, men også mellom sektor, bransjer, fag og på 

arbeidsplasser. 

For å undersøke fenomenet ser jeg på bruken av atypiske ansettelser i byggebransjen, en bransje 

der graden av innleid arbeidskraft har økt. Jeg er interessert i sektor- og fagspesifikke 

egenskaper som kan være med å forklare hvorfor dette har skjedd akkurat her og hvordan 

bruken av innleid arbeidskraft brukes innenfor de ulike byggfagene. I en dokumentanalyse 

basert på tidligere forskning og statistikk sammenligner jeg ulike bransjer som er utsatt for 

liberalisering, og ser nærmere på hvordan atypiske ansettelser blir brukt i ulike byggfag. Med 

utgangspunkt i denne komparative analysen hevder jeg at elektro og rør befinner seg i et 

skjæringspunkt i norsk arbeidsliv, mellom kjerne og periferi.  

Herfra beveger analysen seg inn på byggenæringen i Oslo-området, der innleiegraden har økt 

kraftigst. Jeg intervjuet tillitsvalgte i to ulike byggfag og blant annet utfordringer i jobben, rollen 

som tillitsvalgt, arbeidsplassen og forhold til kollegaer. I analysen var jeg spesielt interessert i 

diskusjoner rundt opplevelsen av endringer i arbeidslivet og motstand mot dette. Hva slags 

handlingsrom finnes for tillitsvalgte til å utøve motstand mot bruk av innleid arbeidskraft? I 

analysen av intervjudataene håper jeg også å kunne si noe om hva som ligger innenfor 

yrkesbeskyttelse og organisasjonsgrad, faktorene som ble diskutert og trukket frem som viktige 

i første del av analysen. 

Til slutt beveger analysen seg over til en diskusjon om konsekvenser av de endringene jeg har 

pekt på tidligere i oppgaven. I en oppsummering trekker jeg frem avmakt i møte med 

liberalisering, tap av anerkjennelse og fragmentering av arbeidslivet som ting som står på spill 

for informantene. Økt skille mellom innside og utside/ standard- og atypiske ansettelser har 

konsekvenser for relasjonen mellom arbeidstakere, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, i 

tillegg til å øke det jeg kaller dualiseringsprosesser i norsk arbeidsliv.  
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1 Innledning 
 

Mellom 1996 og 2006 ble bruken av innleid arbeidskraft i Norge tredoblet. Etter en nedgang 

på grunn av finanskrisen i 2008 har det igjen vært vekst fra 2015, målt i sysselsetting og 

omsetning (NHO Service og Handel, 2017). Til tross for den raske veksten, utgjør innleie 

foreløpig en liten andel av norske arbeidstakere (Bergene & Ewing, 2015). Tall fra NHO anslår 

at én prosent er ansatt via vikar- og bemanningsforetak. Andelen midlertidige ansatte generelt 

er relativ lav i Norge (rundt 8 prosent) og andelen ansatte via bemanningsbyråer som andel av 

arbeidsstyrken er også lavere i Norge enn for eksempel i Storbritannia, men høyere enn for 

eksempel i Danmark (Ellingsen, Underthun, Wathne & Ingelsrud, 2018; Jordhus-Lier, Coe & 

Bråten, 2015). Innleie utgjør likevel en kvalitativ endring i arbeidsrelasjonen fordi den vanligste 

kontraktsformen i bemanningsbyrå er fast ansettelse uten rett til lønn mellom oppdrag (NHO 

Service og Handel, 2017). Faste ansettelser har vært en bærebjelke i norsk arbeidsliv. Inn- og 

utleie bryter derfor med normalen, ikke bare ved å være mellom tre parter i stedet for to, men 

også ved å vanne ut definisjonen på hva som er fast ansettelse. I denne oppgaven anser jeg 

ansettelsesforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som avgjørende for tilknytning til og 

fordeling av risiko og maktforhold i arbeidslivet. Det er derfor interessant å se nærmere på bruk 

av innleid arbeidskraft, årsakene til at tilknytningsformen har blitt mer vanlig og konsekvensene 

det har for deler av arbeidslivet.  

 

Bakgrunnen for endringen beskrevet ovenfor er blant annet en lovendring i 2000 som åpnet for 

kommersiell utleie av arbeidskraft, etter forbud siden 1947. Mange hevdet dette førte til «en 

svekkelse av det sosiale sikkerhetsnettet og at arbeidstakeren blir mer utsatt gjennom at 

arbeidskraft selges via en «forhandler» i form av «vikarbyrå»» (Jordhus-Lier et al., 2015, s. 

138). Tariffdekningen og organisasjonsgraden er spesielt lav blant ansatte i disse byråene 

sammenlignet med andre bransjer. Trepartssamarbeidet står derfor svakere og bransjen har blitt 

kalt en tariffri-sone (Nergaard et al., 2011). På den måten kan bemanningsbransjen sies å 

utfordre «den norske modellen», ved å blant annet bryte med prinsippet om sektorinndeling 

som det organiserte arbeidslivet er basert på.  

 

Samtidig som reguleringer rundt ansettelsesforhold er endret, har blant annet EU-utvidelser økt 

mobiliteten mellom land, og tilbudet av arbeidskraft fra Øst-Europa til norske arbeidsgivere har 
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økt. Dette har hatt ulike effekter på ulike sektorer, avhengig av etterspørsel etter arbeidskraft 

og virkningen på ansettelsesforholdene i sektoren (Eldring, Fitzgerald & Arnholtz., 2011, s. 

24). Byggebransjen er en av bransjene som har rekruttert mange arbeidsinnvandrere, spesielt 

gjennom byråene. Dette var uvanlig helt frem til midten av 2000- tallet, mens en stor del av 

arbeidsstokken i bransjen nå består av innleid, utenlandsk arbeidskraft (Friberg & Haakestad, 

2017, s. 8). Mellom 2006 og 2014 har antall solgte timer til byggenæringen blant 

bemanningsselskaper organisert i NHO tredoblet seg, fra ca 700 000 timer i 2006 til over 3 

millioner timer i 2014 (Friberg & Haakestad, 2015, s. 189). Innleiegraden hos de tradisjonelt 

store entreprenørene er «nesten tredoblet, fra 12 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017, og den er 

fordoblet fra 17 prosent siden 2015» (Elstad, 2017, s. 5). Her har det også blitt avdekket dårlige 

lønns- og arbeidsforhold som igjen har ført til bekymring for press på arbeidsforholdene til 

norske arbeidere (Friberg & Tyldum, 2007; Eldring et al., 2011, s. 22).  

 

Denne raske veksten i innleie er bakgrunnen for at denne oppgaven bruker byggebransjen som 

case. Arbeidslivsforskning har lenge slått fast at bransjen skiller seg ut med høy grad av atypiske 

ansettelser. Jeg vil undersøke hvilke sektorspesifikke egenskaper som åpner for en slik type 

liberalisering. Jeg gjør en komparativ kartlegging av bransjer i norsk arbeidsliv som er utsatt 

for liberalisering gjennom dokumentanalyse, før jeg kun ser på byggfag innenfor 

byggebransjen. Dette for å bedre forstå den institusjonelle konteksten disse endringene skjer 

innenfor og for å komme nærmere en forståelse av hvordan og hvor liberalisering endrer 

arbeidslivet. Deretter går analysen nærmere inn på hvordan tillitsvalgte i Oslo-området møter 

denne typen liberalisering av bransjen. Målet er å bedre forstå institusjonell endring og 

liberaliseringsprosesser i norsk arbeidsliv, i tillegg til å si noe om hva som er spesielt med 

byggebransjen.  

 

Utviklingen i byggebransjen har skapt politisk debatt, der arbeidsgiversiden i hovedsak ser 

midlertidig innleie som nødvendig for å oppnå fleksibilitet, mens arbeidstakere og fagbevegelse 

har protester mot det noen har kalt «nytt løsarbeidersamfunn». Konflikten er størst i Oslo, der 

det har blitt hevdet at rundt hver sjette bygningsarbeider er innleid (Hellesnes, 2017a). Spesielt 

har det vært motstand mot bruk av kontrakten som gir fast ansettelse i bemanningsbyråer, uten 

garantilønn. En innleid arbeidstaker kan være fast ansatt i bemanningsbyrået uten rett på 

oppdrag og heller ikke lønn mellom oppdragene. Våren 2018 ble det vedtatt lovendringer som 

skal sikre et tydeligere skille mellom faste og midlertidige stillinger, og som spesifiserer at 
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ansatte i bemanningsbyråer skal ha fast og forutsigbar arbeidstid. Disse endringene trer i kraft 

januar 2019 (Stortinget, 2018b). Arbeidet med denne oppgaven, både datainnsamling og 

analyse, er i hovedsak gjort før vedtaket om lovendring. Jeg skal likevel redegjøre kort for hva 

endringene innebærer i kapittel 4. Lovendringen kan ses som et resultat av stor motstand mot 

en slik utvikling av arbeidsmarkedet. Særlig fagbevegelsen i byggebransjen har vært i konflikt 

med bemanningsbransjen og byggentreprenørene for å hindre høy bruk av innleie, noe jeg skal 

se nærmere inn på i kapittel 6.  

 

Arbeidsmarkedet består av nasjonale aktører og institusjoner som i større og større grad 

opererer i en transnasjonal kontekst (Lillie & Greer, 2007, s. 552). I denne konteksten, 

bestående av vestlige økonomier, har utdanningsvekst og store strukturelle endringer forandret 

tilbuds- og etterspørselssiden de siste 30 årene. Nedgang i industriarbeidsplasser og økning i 

servicenæring blir ofte kalt overgangen fra en såkalt fordistisk produksjon til en mer 

kunnskapsbasert økonomi. Denne de-industrialisering har skjedd i ulik grad i alle «utviklede 

markedsøkonomier» fra 1970-80-tallet og har endret arbeidsmarkedet på flere måter. Mange 

har pekt på at det først og fremst er høyt utdannede som vinner på denne endringen mens 

fleksible arbeidsforhold har gjort arbeidstakere med lavere ferdighetsnivå mer sårbare, og vi ser 

tydeligere skillelinjer mellom arbeidstakere (Ibsen & Thelen, 2017, s. 409). Inntektsforskjeller 

har økt i alle vesteuropeiske land, i tillegg til at man har sett en deregulering av 

arbeidslivsreguleringer og arbeidsforhold. Fast fulltidskontrakt har blitt mindre vanlig, mens 

midlertidig og deltidskontrakter har blitt vanligere (Häusermann & Schwander, 2012, s. 2).  

Liberaliseringsteorier analyserer denne utviklingen som et angrep på organisert arbeid fra 

arbeidsgivere i alle utviklede demokratier, med press i retning fleksibilisering og økende ulikhet 

mellom de med standardkontrakter innenfor arbeidsmarkedet og de med atypiske ansettelser 

utenfor (Thelen, 2014, s. 6). Utviklingen forklares blant annet med fremvekst av nyliberal 

ideologi, svakere økonomisk vekst, økt konkurranse med lavkostnadsland, svekket 

fagbevegelse og en svekkelse i klasse-baserte politiske allianser (King & Rueda, 2008), 

tendenser som ofte ses i sammenheng med økende økonomisk globalisering. Man viser her også 

til strukturelle endringer som liberalisering og globalisering av finansmarkedene, liberalisering 

av internasjonal handel, spredning av nye teknologier og større konkurranse og avhengighet 

mellom nasjonale økonomier. Dette har lagt klare føringer på nasjonal økonomisk politikk. Økt 

bevegelse i kapital gjør alle stater mer sårbare for internasjonal konkurranse og mulighet for 
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kapitalflukt, noe som reduserer handlingsrommet i den økonomiske politikken1 (Eriksen, 2002, 

s. 90). Den dominerende ideen om at velferd og beskyttelse av arbeidere er mulig innenfor 

rammene av kapitalisme, blir på denne måten utfordret (Bosch, Rubery & Lehndorff, 2007, s. 

255). Overnasjonale, internasjonale aktørene som OECD, WTO og EU åpner opp markedet og 

innfører nye standarder og reguleringer i arbeidslivet, i tillegg til at nasjonale aktører arbeider 

for økt fleksibilitet i de eksisterende institusjonene. Hvilke endringer og i hvilken grad disse 

kommer til syne i et lands arbeidsmarked, avhenger selvfølgelig av den nasjonale konteksten. 

Norsk økonomi er liten, men åpen og konkurranseutsatt. Økonomisk politikk og økonomiske 

institusjoner må derfor forholde seg de nevnte internasjonale, institusjonelle omgivelsene. I 

tillegg har økt arbeidsinnvandring ført til flere møter mellom ulike nasjonale arbeidsmarkeder. 

Sammenlignet med andre land har Norge et strengt regulert arbeidsliv, ofte kalt «den norske 

modellen», med stor offentlig sektor, høyt skattenivå og sterke arbeidslivsorganisasjoner 

(Bungum, Forseth & Kvande, 2015, s. 21-22). Hvordan liberalisering og økt 

internasjonalisering kommer til syne her, har derfor vært et viktig tema i både forskning og 

politisk debatt. I Norge har ikke liberalisering av økonomien, som i andre europeiske land, vært 

kombinert med en bevisst politisk styrt liberalisering av arbeidsmarkedet og nedbygging av 

velferdsstaten. I stedet blir det pekt på at fagbevegelsen beholdt sin sterke posisjon og at 

koordinering av lønnsdannelsen gjennom trepartssamarbeidet ble styrket og velferdsordninger 

bevart og bygget ut. Norge og den nordiske regionen for øvrig, har på den måten fremstått som 

«globaliseringsvinnere» (Dølvik, Fløtten, Hippe & Jordfald, 2014, s. 31-32).  

Det er likevel tegn til endringer i det norske arbeidsmarkedet. I tillegg til en internasjonalisering 

av arbeidslivet generelt, har arbeidsinnvandringen til Norge økt kraftig. Utvidelsen av EU i 

2004 og 2007 åpnet for den største forflytningen av arbeidskraft Europa har sett i nyere tid og 

nasjonale arbeidsmarkeder med ulike nivå i arbeids- og levekår møttes i EUs indre marked. 

Svært mange kom til Norge, noe som bidro til synliggjøring av eksisterende svakheter i det 

norske arbeidslivet. Rekrutteringen var størst til yrker med lave krav til kvalifikasjoner og lav 

organisasjonsgrad, noe som har gjort denne gruppen spesielt utsatt for dårlige arbeidsvilkår. 

Innvandringen har vært avgjørende for økt verdiskapning, men i hvilken grad norsk arbeidsliv 

klarer å tilby og sikre arbeidsinnvandrere likeverdige og anstendige betingelser har vært et 

omstridt tema (Eldring, 2015, s. 144-145). Det var altså parallelt med denne utviklingen at 

                                                 
1 I tillegg har finanssektoren vokst dramatisk både i prosent i forhold til BNP og i andelen profitt som tilfaller 
sektoren i alle OECD-land. 
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bruken av rimelig, innleid arbeidskraft økte. En stor andel av disse arbeidsinnvandrerne er fra 

østeuropeiske land som jobber i manuelle yrker, som faglærte og ufaglærte arbeidere med 

atypiske ansettelsesforhold (ibid., s. 148). Innen «bygg og anlegg» ble innleide arbeidstakere 

fra Øst-Europa doblet fra 2010-2016, mens innleide arbeidstakere fra Norden ble halvert i 

samme periode (Hellesnes, 2017a). Dette er med på å lage et skille mellom regulert og uregulert 

arbeidsliv der noen arbeidere har dårligere betingelser enn det som er standard og avtalt i 

bransjen. En svakere forhandlingsposisjon ovenfor arbeidsgiver gir seg også utslag i lavere 

lønn. Gjennomsnittslønn for østeuropeiske håndverkere ansatt i bemanningsbyråer i 2012 «var 

under 300 000 kr pr år, ca 65 prosent av inntektsnivået til norske håndverkere» (Friberg & 

Haakestad, 2015, s. 194).  

Jeg argumenterer for at denne økningen i innleie- og bemanningsselskaper er en indikator på 

liberalisering av arbeidslivet. Økonomisk globalisering fører til endringer i arbeidsmarkedet. 

Konsekvensene av endringene kan ses på som press mot, og mulig undergraving av «den norske 

modellen» (Bungum et al., 2015, s. 22). Jeg er interessert i hva som ligger bak slike 

liberaliseringsprosesser og hvordan og hvor de kommer til syne. For å undersøke dette skal jeg 

se nærmere på deler av norsk arbeidsliv der bruken av atypisk ansettelser er synlig. Hva gjør 

noen bransjer og yrker mer utsatte for denne endringen enn andre? Denne utviklingen handler 

om mer enn økning i atypiske ansettelsesformer, men beskriver en utvikling mot et arbeidsliv 

der noen har tilgang på sikkerhetsnett og velferdsgoder knyttet til arbeid, mens andre ikke har 

tilgang til fast arbeid og standard arbeidskontrakter. Beskyttelsen av ansatte i det regulerte 

arbeidsmarkedet fortsetter å være sterk, mens irregulært arbeid vokser og andelen organiserte 

synker (Thelen, 2014, s. 14). Temaet for dette prosjektet er konsekvenser av 

liberaliseringsprosesser i arbeidslivet. Til grunn for analysen ligger en forståelse av at 

institusjonell endring må forstås både ut fra en nasjonal kontekst og globale prosesser. Det er 

derfor nødvendig å se nærmere på noen sentrale diskusjoner som ligger til grunn for det 

teoretiske rammeverk for analysen.  

 

 Institusjonell endring: konvergens vs. stabilitet 

Temaet for oppgaven knytter an til en bredere teoretisk debatt som har vært sentral innenfor 

samfunnsvitenskap de siste 20-30 årene; diskusjonen om hvordan institusjoner responderer på 
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og endres gjennom økt globalisering. Debatten handler om omfanget av og konsekvensene av 

globaliseringen for nasjonale politisk-økonomiske institusjoner. Det er vanlig å skille mellom 

to hovedretninger, såkalte konvergenstilhengere og divergenstilhengere. Teoretikere som 

argumenterer for konvergens mener globalisering dytter kapitalistiske økonomier i samme 

retning og at nasjonale økonomiers systemer og institusjoner er i ferd med å bli likere på grunn 

av økt liberalisering. På den andre siden hevder divergenstilhengere at globalisering heller øker 

forskjellene mellom nasjonalstater fordi den nasjonale konteksten er avgjørende for hvordan 

utviklingen påvirker organisasjoner og praksiser. På den måten fremheves de vedvarende 

særtrekkene ved ulike typer kapitalisme (Thelen, 2009).   

Hall og Soskice (2001) er representanter for den såkalte divergensretningen som hevder 

globalisering ikke river ned særtrekk ved nasjonalstatlige institusjoner. I Varieties of Capitalism 

(heretter VofC) presenteres en politisk-økonomisk teori om to variasjoner av vestlig 

kapitalisme2, en egalitær modell og en liberal modell: «coordinated market economies» (CME) 

og «liberal market economies» (LME). Hovedforskjellen mellom disse handler om hvordan 

arbeidsgivere koordinerer arbeidet sitt og samarbeider med arbeidstakere og arbeidslivsaktører. 

I liberale markedsøkonomier skjer dette først og fremst på markedet. Her koordinerer bedrifter 

virksomheten sin gjennom markedsmekanismer. Forholdene til andre aktører karakteriseres av 

konkurranse og formelle kontrakter. USA, Storbritannia og Canada blir ofte brukt som 

eksempler som kan plasseres i LME-kategorien (Hall & Soskice, 2001, s. 6-7). I koordinerte 

markedsøkonomier er det i tillegg tilrettelagt for ordninger for samarbeid om avkastning 

utenom markedet. Slike ordninger kan for eksempel være kollektive forhandlinger, 

arbeiderrepresentasjon og –deltakelse, tilbud om opplæring og utdanning og bånd mellom 

bedrifter og leverandører (Thelen, 2009, s. 472). Skandinaviske land er typiske eksempel på 

koordinerte økonomier (Hall & Soskice, 2001, s. 19). 

Konvergenstilhengere har vært sterkt kritiske til VofC-retningen og hevder det ikke finnes et 

tydelig skille mellom to former for kapitalisme, men at vi heller kan se tegn til økt liberalisering 

og konvergens i alle markedsøkonomier. Globalisering i form av økt internasjonal handel og 

utvidelsen av og liberaliseringen av finanssektoren blir pekt på som årsaker til at statens rolle i 

økonomisk politikk blir stadig mindre. Stater blir derfor mer avhengig av hverandre, noe som 

igjen fører til konvergens og liberalisering. Om dette skyldes svekkelse av statens styringsevne 

og kapasitet eller om nasjonale styringsstrategier blir satt ut av spill, er det stor uenighet om.  

                                                 
2 Først og fremst i OECD-området. 
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Hovedpoenget er at denne litteraturen fokuserer på økt likhet mellom nasjonale økonomier 

fremfor ulikheter i møte med globalisering og internasjonalisering (se f. eks Streeck, 2009 & 

Howell, 2003). VofC-modellen derimot forstår variasjoner av kapitalisme som varige og 

motstandsdyktige mot endring. På grunn av institusjonenes særegenhet vil de reagere ulikt på 

globalisering og variasjonene vil bestå eller til og med forsterkes. Teorien utfordrer ideen om 

at globalisering og de-industrialisering vil føre til konvergens slik at alle variasjoner av 

kapitalisme til slutt ligner på hverandre (Thelen, 2009).  

Denne race to the bottom-retningen har blitt mye kritisert og er lett å tilbakevise ved å vise til 

empiriske undersøkelser over stor variasjon i institusjonelle ordninger mellom land. Eriksen 

(2016, s. 66) mener likevel det er en «klar tendens til konvergens mellom land i økonomisk 

politikk, som består i en generell bevegelse i retning det som kan kalles en liberalistisk 

makroøkonomisk politikk». Sentrale elementer i en slik politikk er for eksempel deregulering 

av kredittmarkeder, stram budsjettpolitikk og privatisering av offentlig virksomhet. Han er en 

av de som hevder alle land i dag fører, eller står under press for å føre, en slik politikk. Dette 

handler imidlertid om en konvergens på policy-nivå, ikke institusjonsnivå. Hvordan 

liberaliseringen påvirker nasjonalstater avhenger av hva slags politikk som har blitt ført og hva 

slags institusjoner som finnes. Endringen i samme liberale retning vil ifølge han ta ulik form i 

ulike land (Eriksen, 2002; 2016).  

Denne nyanseringen er i tråd med statsviter Kathleen Thelens (2014) teori om «Varieties of 

Liberalization». Hun hevder utgangspunktet for uenigheten mellom globaliseringsskeptikere og 

konvergenstilhengere er knyttet til synet på kapitalisten og arbeidsgiverens interesser. VofC-

retningen ser på institusjoner som koordinerende og stabiliserende for økonomien, mens 

globaliseringsteoriene mener de fungerer som mekanismer som fremmer samarbeid mellom 

parter i arbeidslivet. Denne grunnleggende ulikheten i synet på institusjoner gjør at diskusjonen 

har blitt snevret inn til å handle om i hvilken grad de koordinerte markedsøkonomiene beveger 

seg mot de liberale. Den inndelingen er ikke tilstrekkelig for å forstå hvordan institusjoner 

opprettholdes og endres. Thelen kritiserer debatten for å forstå utviklingen som lineær og mener 

vi må se nærmere på hvordan dette skjer, i tillegg til å forstå at det er ulike former for 

liberalisering. Institusjonell kontekst og politiske koalisjoner er avgjørende for hvordan 

endringene kommer til syne. I neste kapittel skal jeg gå nærmere inn på idealtypene av 

liberalisering Thelen skisserer (2014, s. 2-5).  
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En sentral del av denne debatten handler om liberalisering av arbeidsmarkedet, gjennom 

endringer i institusjoner som regulerer ansettelsesforhold, lønnsdannelse osv. Det er stor 

enighet om at endringer i internasjonal økonomi, som de-industrialisering, finansialisering og 

fremvekst av nyliberal ideologi har utfordret det som ofte kalles «den nordiske modellen» 

(Thelen, 2014, s. 1). I diskusjonen om institusjonell endring og press på norsk arbeidsliv 

snakker man ofte om «den norske modellen», et ideologisk begrep brukt for å beskrive et 

politisk prosjekt, med også et teoretisk begrep brukt som betegnelse på den nordiske versjonen 

av en sosialdemokratisk velferdsstat. Denne beskrives ofte som en stabil institusjon som 

opplever press utenifra. Mange er bekymret for at økonomisk globalisering vil endre 

institusjonene som er særegne ved norsk arbeidsliv og som har gitt gode resultater for 

økonomisk utvikling, sosiale forhold, fordeling og sysselsetting (Dølvik et al., 2014, s. 9). 

Arbeidslivsorganisasjoner er en viktig del av disse institusjonene, og fagbevegelsen respons på 

økonomisk globalisering er med på å avgjøre effektene av den. Ulike strategier som er brukt 

for å opprettholde opparbeidede rettigheter er tema jeg kommer nærmere inn på i oppgaven.    

 

 Oppgavens oppbygning og forskningsspørsmål 

Hvordan man forstår og undersøker liberalisering av arbeidslivet avhenger av den teoretiske 

innfallsvinkelen. Som nevnt ovenfor er det vanlig å dele inn i to hovedretninger; VofC som sier 

særegenhetene forsterkes, og kritikere av modellen som hevder liberalisering dytter alle 

vestlige, kapitalistiske samfunn i samme retning. I denne oppgaven baserer jeg meg på Thelens 

(2014) teori som hevder liberalisering skjer gradvis og er synlig i alle markedsøkonomier. 

Hennes teoretiske rammeverk fremhever hvordan dette gir ulike utslag i ulike land, bransjer, 

fag og bedrifter.  

Jeg ser kun på én del av norsk arbeidsliv, nemlig hvordan bruken av en spesiell type atypisk 

ansettelsesforhold, innleie av arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer, blir brukt i ulike 

bransjer og ulike fag innenfor byggenæringen. Jeg vil også si noe om hvordan noen utsatte fag 

forholder seg til fenomenet. I analysen av intervjumaterialet går jeg i tillegg inn på ulikheter 

mellom bedrifter. Jeg beveger meg altså mellom tre nivåer, bransje, fag og bedriftsnivå, men 

undersøker temaet fra arbeidstakeres ståsted. Oppgaven starter med et høyt abstraksjonsnivå 

for å forstå liberalisering og dualisering av arbeidslivet, før den beveger seg ned til et mer 
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konkret, lokalt nivå for å undersøke forhold i byggebransjen i Oslo. For at ikke spranget fra det 

ene nivået til det andre skal bli for stort, bruker jeg plass mye plass på å kartlegge den 

institusjonelle og politiske konteksten datamaterialet må ses i lys av.  

For å kunne gripe dette fenomenet baserer jeg meg også på et maktressursperspektiv i tråd med 

blant annet Korpi (2006), Offe (1984) og Esping-Andersen (1990). Her forstås institusjoner og 

arbeidsmarkedet som resultat av interessekamp mellom ulike parter. I motsetning til VofC-

rammeverkets interesse for institusjoners stabiliserende og effektiviserende effekt, hevder 

denne retningen at de er et resultat av politisk og økonomiske kamper og kompromisser. Dette 

gir ulike utfall i ulike kontekster. Men de strukturelle endringer som følge av liberalisering 

gjennom EØS-avtalen osv. har endret rammene for denne politiske kampen. Thelens (2014, s. 

2-5) forståelse av liberalisering tar inn over seg dette ved å ikke kun se på grad av organisert 

arbeid, men også samarbeid mellom arbeidslivsaktører, regime og statens kapasitet som 

avgjørende for stabilitet og endring i møte med liberalisering. De konkrete analytiske 

spørsmålet jeg tar for meg er: 

 

1. Hva er mulige årsaker til at liberalisering utvikler seg ulikt i ulike deler av arbeidslivet, 

og hva kan være mulige forklaringer på at noen bransjer forblir i en beskyttet kjerne, mens 

andre skyves ut i en liberalisert periferi?  

Jeg derfor interessert i hva slags kjennetegn ved byggebransjen som kan være med å forklare 

hvorfor denne bransjen skiller seg ut med høy grad av innleid arbeidskraft.  

2. Hvordan erfares denne endringen av tillitsvalgte i byggfag i Oslo-området, og hva er 

deres respons på denne type liberalisering? 

 

For å besvare disse spørsmålene tar jeg i bruk ulike kilder og metoder. I kapittel 2 utdyper jeg 

de teoretiske perspektivene og redegjør for relevant forskning på arbeidsliv og 

ansettelsesformer. I en begrepsavklaring og teoretisk diskusjon av arbeidskraft som vare, 

argumenterer jeg for at innleie av arbeidskraft er en indikator på liberalisering av 

arbeidsmarkedet. I kapittel 3 går jeg gjennom metodevalg, før jeg redegjør for kjennetegn ved 

byggebransjen (kapittel 4). For bedre å forstå hvorfor endringer har vært så synlig her, 

undersøker jeg hvordan næringen er bygget opp og eksempler på hvordan innleie blir brukt. Jeg 
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går i tillegg gjennom den institusjonelle konteksten og relevante politiske og regulative 

endringer slik at dette kan fungere som et bakteppe for analysen.  

Kapittel 5 er første del av analysen. Her tar jeg i bruk sekundære kilder for å sammenligne et 

utvalg bransjer som er utsatt for liberalisering for å bedre forstå hva som skiller de fra hverandre. 

Jeg startet med å få oversikt over tidligere forskning og statistikk på feltet, for så å sette opp 

faktorer jeg hevder er definerende for utviklingen til bransjer. Dette for bedre å svare på hva 

som er med på å avgjøre hvorfor liberalisering påvirker bransjer ulikt. Deretter ser jeg kun på 

ulike fag i byggenæringen for å diskutere ulikheter også innad i en sektor. På bakgrunn av dette 

foreslås mulige mekanismer som kan fungere som motstand mot innleid arbeidskraft. I den 

andre analysedelen (kapittel 6) zoomer jeg inn på byggenæringen i Oslo-området. Det er her 

innleie av arbeidskraft har blitt mest problematisert og vært høyest. Fra en mer distansert 

analyse av endring i arbeidslivet i kapittel 5 går jeg her nærmere inn på konsekvensene av 

liberaliseringsprosesser for aktører som befinner seg i en kritisk posisjon i arbeidslivet, nemlig 

tillitsvalgte i byggebransjen. For å undersøke dette temaet, er det viktig å trekke inn aktørene 

som faktisk opplever endringene. På den måten knytter jeg teorier om liberalisering til konkrete 

empiriske data fra en spesifikk del av norsk arbeidsliv. Basert på disse dataene kan jeg svare på 

hvordan informantene opplever endringene og hvordan de responderer på dem.    
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2 Teoretiske perspektiver, tidligere forskning og 
historisk kontekst  

 

Ovenfor pekte jeg på at det har skjedd store institusjonelle endringer i vestlige, kapitalistiske 

økonomier de siste tiårene som en følge av de prosessene som gjerne omtales som økonomisk 

globalisering. Det er bred enighet om at arbeidsmarkeder i disse landene har endret seg, blant 

annet gjennom endringer i ansettelsessystemer (Bosch et al., 2007) og økte forskjeller mellom 

arbeidstakere (Häusermann & Schwander, 2012; Gray, 2004). Denne utviklingen er resultat av 

komplekse endringsprosesser. Endringene har til felles at de dreier seg om ulike former for 

liberalisering. Maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker endres, i tillegg til 

maktforholdet mellom arbeidstakere. Jeg skal i dette kapittelet redegjøre for det teoretiske 

rammeverket jeg bruker for å forstå endringer i norsk arbeidsliv. Jeg presenterer også empirisk 

forskning og begrepsavklaringer som er nyttig for undersøkelsen av innleie av arbeidskraft. Til 

grunn for oppgaven ligger en antakelse om at liberalisering endrer arbeidslivet. Jeg starter 

derfor med å gå nærmere inn på hvordan jeg forstår liberaliseringsbegrepet.    

 

 Liberalisering 

Liberaliseringsbegrepet brukes ofte for å beskrivelse en utvikling i politikk og økonomi som 

rommer mange ulike endringsprosesser og utfall. Thelen (2012, s. 146-147) definerer 

fenomenet som en «ekspandering av markedsrelasjoner i områder som i demokratisk, 

kapitalistiske samfunn i etterkrigstiden typisk tilhørte demokratisk valgte institusjoner». Denne 

åpningen for markedsmekanismer i deler av samfunnet der det tidligere ikke har vært tillatt, 

betyr at beslutninger flyttes fra demokratisk valgte institusjoner over til institusjoner utenfor 

politisk kontroll. Eriksen (2016, s. 64) skriver at en av forutsetningene for politikken i et 

demokrati er at demokratisk valgte representanter har mulighet til å gjennomføre demokratisk 

fattede vedtak. Da må de ha «tilstrekkelig makt og handlingsrom for å gjøre det borgerne 

ønsker». Mye tilsier at denne makten og handlingsrommet svekkes gjennom liberalisering. 

Samtidig vil folks mulighet til å holde myndigheter ansvarlig svekkes når staten flytter 

myndighet over institusjoner ut av «sfæren for direkte politisk kontroll og over til «markedet», 

som per definisjon er unndratt direkte politisk styring. Kontrollen over disse institusjonene 
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overføres da fra politisk valgte representanter til markedsaktører, som bare kan styres indirekte» 

(ibid., s. 65).  

Thelen (2012) har særlig undersøkt liberaliseringsprosesser som gjelder arbeidsmarkedet og 

forhold mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Hun mener liberaliseringsbegrepet er for 

omfattende for å bidra til forståelse av de ulike konsekvensene og årsakene til disse endringene, 

og at man derfor må differensiere mellom ulike former for liberalisering. Hun er opptatt av at 

det særlig er ulike politiske koalisjoner som ligger bak de ulike utslagene. Det kan være resultat 

av interessemotsetninger og maktkamper mellom klasser, koalisjoner mellom segmenter av 

arbeid og kapital eller bredere koalisjoner mellom arbeidere med både høyt og lavt 

ferdighetsnivå. Jeg skal nå se nærmere på idealtypene av liberalisering hun presenterer; 

deregulering, fleksibilisering og dualisering. 

Deregulering er et begrep ofte brukt om en prosess der politikere vedtar fjerning av statlige 

reguleringer. Thelen (2012, s. 147) beskriver fenomenet som en endring der staten aktivt går 

inn for å demontere institusjoner for kollektive reguleringer for både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden. For eksempel gjennom å aktivt fjerne retten til kollektive forhandlinger. 

Denne type liberalisering er typisk knyttet til Hall and Soskices idealtype på liberale økonomier 

(LME), som utviklet i for eksempel Storbritannia og Irland.  

Fleksibilisering (ofte kalt «flexicurity») er en form for liberalisering som kombinerer 

tilrettelegging av økonomien for markedskrefter og -svingninger med aktiv arbeidslivspolitikk. 

Dette kommer ofte til syne i en modell med lavt stillingsvern, generøs støtte ved arbeidsledighet 

og aktiv arbeidsmarkedspolitikk som hjelper folk inn i jobb. Denne type liberalisering er derfor 

mer selektiv og kan også konseptualiseres og undersøkes på flere ulike måter (se f. eks Berglund 

& Furaker, 2011). Et eksempel er å slippe opp på reguleringer rundt atypiske ansettelsesformer 

for å øke arbeidsgiveres fleksibilitet, men uten en overordnet deregulering i hele arbeidslivet. 

Sosiale sikkerhetsnett ivaretas, men handler mer enn før om å integrere folk inn i arbeidslivet 

enn å beskytte dem mot markedskrefter (Thelen, 2012, s. 147-148). Denne formen for 

liberalisering er typisk knyttet til koordinerte økonomier (CME), som skandinaviske land.  

Dualisering innebærer derimot ingen direkte angrep på institusjoner, men kommer til syne 

gjennom markedskrefters ujevne påvirkning på arbeidslivet. Begrepet refererer til en utvikling 

som fører til et økonomisk, sosialt og politisk skille mellom innside og utside. Innsiden består 

av en gruppe som passer inn i den idealtypiske arbeidstakerrollen, med fast fulltidsjobb og rett 

på tilgang til velferdsgoder og beskyttelse. Denne gruppen samarbeider godt med arbeidsgivere 
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og forsterker beskyttelsen de allerede har i «kjernen», slik at en økende gruppe står på utsiden 

med færre jobbmuligheter, velferdsgoder og atypiske ansettelsesforhold og kontrakter (Thelen, 

2014, 14). Dette innside/utside eller sentrum/periferi-skillet impliserer at «politikk i økende 

grad differensierer mellom tilgang til rettigheter, goder og tjenester blant ulike grupper» 

(Emmenegger et al., 2012, s. 10). Dette kan skje gjennom etablering av nye institusjoner eller 

økning i eksisterende skiller. Konsekvenser som ofte blir trukket frem er fattigdom og lavere 

grad av politisk og sosial integrasjon (ibid., s. 1). I motsetning til begreper som segmentering, 

marginalisering eller polarisering handler ikke dualiseringsbegrepet om utfall på individnivå, 

men om endring i politikk. Thelen (2012) bruker Tyskland som eksempel på et land der 

dualiseringsprosesser er synlige i markedet, fordi det har utviklet seg et stadig skarpere skille 

mellom en regulert sektor i sentrum (særlig industri) og en liberalisert sektor i økonomiens 

periferi (særlig privat tjenesteyting). 

Mye av forskningen på ulikhet mellom arbeidstakere blir oftere og oftere analysert gjennom 

nettopp dualiseringsteorier (se f. eks Emmenegger et al., 2012; Friberg & Haakestad, 2017; 

King & Rueda, 2008 og oversikt i Davidsson & Naczyk, 2009). Gode og dårlige jobber, kjerne 

og periferi, innside/utside er noen av kategoriene som ofte blir brukt for å beskrive økt ulikhet 

mellom land, i tillegg til innad i land og innad i klasser, mellom arbeidere som gjør samme type 

arbeid med ulike betingelser (Friberg & Haakestad, 2017). 

En generell antagelse er at fremveksten av ulikhet avhenger av hvor generøs velferdspolitikk 

for utside-gruppen er. Hvordan dualisering utspiller seg og hva utfallet er kommer an på den 

institusjonelle konteksten. Dette kommer tydelig frem i for eksempel Häusermann og 

Schwanders (2012) forskning, der ulikhet på arbeidsmarkedet og i velferdstilbud og politisk 

integrasjon blir brukt som indikator på dualisering. De fant at forskjellene i arbeidslivet var 

størst i kontinental-europeiske land. Ved å sammenligne ulike velferdsregimer hevder de at 

arbeidslivsegmentering er en universell trend, men at utfallet er betinget av et lands 

politikkutforming. Det er på det nasjonale nivå strukturelle endringer kommer til syne. Atypiske 

ansettelser tilhører typisk utside eller periferi-grupperingen i et dualisert arbeidsmarked. 

Studien viser likevel at en økt andel arbeidstakere med atypiske ansettelsesforhold først og 

fremst er en strukturell, institusjonell endring. Effektene av dette kommer ikke alltid til syne i 

økte forskjeller eller forandring i grunnleggende sosiale strukturer. Utsidegrupper som 

arbeidsledige eller de med atypiske ansettelsesforhold er ofte konsentrert i tydelig 

identifiserbare grupper. Derfor fører ikke dualisering nødvendigvis til nye skillelinjer, men 

utviklingen kan forverre situasjonen for de som allerede er utsatt i arbeidsmarkedet. Mye tyder 
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på at det er utformingen av arbeids- og velferdspolitikk som avgjør dette (ibid., s. 2). 

Emmenegger et al. (2012, s. 10) skiller mellom dualisering som en prosess, en bevisst 

institusjonalisert politikk eller utfallet av denne. Jeg bruker begrepet først og fremst for å 

beskrive prosesser.  

Liberalisering av markedsøkonomier kan altså skje gjennom deregulering, gjennom økt 

fleksibilisering eller økt dualisering av arbeidslivet. Ved å skille mellom ulike idealtyper av 

liberalisering, er det lettere å se at konseptet tar ulike former og oppstår under ulike regimer, i 

tillegg til å ha ulike utfall for blant annet fordeling og ulikhet (Thelen, 2012). I Varieties of 

Liberalization and the New Politics of Social Solidarity (2014) fokuserer hun på forskjeller 

mellom land og regimers samarbeid innad i arbeidslivet («industrial relations»), 

arbeidsmarkedspolitikk og «investeringer i opplæring av industri- og bransjespesifikke 

ferdigheter», basert på VofC-teoriens skille mellom koordinerte og liberale markeder og 

Esping-Andersens velferdsstatstypologi (2014, s. 12). Her fremheves tendenser til 

fleksibilisering i skandinaviske land. Thelen påpeker også at flere av de idealtypiske prosessene 

kan opptre samtidig og at det er mulig å se tegn til flere typer av liberalisering i samme 

arbeidsliv. Hun gjør en bred komparativ analyse av ulike arbeidsmarkeder og et bredt spekter 

av institusjonelle endringer. I dette arbeidet skal jeg kun se på en spesifikk del av norsk 

arbeidsliv, nemlig ansettelsesformer. Jeg er derfor først og fremst inspirert av Thelens 

begrepsapparat, ikke hennes fremgangsmåte. Min analyse handler om fremvekst av atypiske 

ansettelser og om hvorvidt det kan ses som tegn på dualiseringsprosesser i norsk arbeidsliv. 

Som vi har sett dreier dualisering seg om mekanismer som fører til økte skiller i arbeidslivet, 

mellom bransjer og mellom arbeidstakere med sterk eller svak tilknytning til arbeidsmarkedet, 

i det som kan kalles en kjerne og en periferi. Atypiske ansettelser ses som et utslag av og et 

typisk eksempel på liberalisering i periferien av arbeidsmarkedet som påvirker arbeidstakeres 

tilknytning til arbeidslivet. Til tross for at Norge på et overordnet nivå fortsatt har et organisert 

arbeidsliv med kollektive forhandlinger og sterkt stillingsvern, øker andelen som ikke får ta del 

i denne type ordninger (Thelen, 2014, s. 14). Et eksempel på en slik atypisk ansettelse er innleie. 

Gjennom dette arbeidet argumenterer jeg for at bemanningsbransjens fremvekst i norsk 

arbeidsliv er et eksempel på og et resultat av den type dualiseringsprosesser som blant annet 

Thelen beskriver. Først vil jeg imidlertid diskutere maktressursteorier, da dette er nyttig for å 

forstå konflikter i arbeidsmarkedet.  
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 Maktressursperspektiv på arbeid 

I litteraturen som tar for seg endring i moderne kapitalistiske samfunn er det vanlig å ta 

utgangspunkt i fagbevegelsens posisjon. Denne retningen som ofte kalles maktressursteori, ser 

på forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som utslagsgivende for hva slags retning 

landet går i. Fagbevegelsens størrelse i tillegg til allierte, som sosialdemokratiske partier, er 

avgjørende for maktfordeling og arbeideres rettigheter og arbeidsforhold (Korpi, 2006). Det gir 

mening når vi vet at land med sterke sosialdemokratiske partier har lavest ulikhet. Dette passer 

også overens med Esping-Andersens (1990) teori om ulike typer velferdsstatsregimer.  

Thelen (2012, s. 150) fremhever at statlig velferd, arbeidslivspolitikk i tillegg til 

makrokorporatisme også er avgjørende for graden av arbeidsmarkeds-dualisering. Men 

forskning har vist at velferdspolitikk ikke alltid er til fordel for de aller svakeste i et samfunn, 

men at velferdsgoder også kan øke eller gjeninnføre skillelinjer mellom yrkesgrupper og 

påvirke innside-utside-skillet ved å føre ulik politikk for ulike grupper (se Thelen, 2012, s. 149-

150). Av denne, og mange andre grunner, forholder ulike deler av arbeidslivet seg ulikt til 

velferdsstaten. Disse skillene kan komme til uttrykk gjennom interessekonflikter mellom ulike 

grupper arbeidstakere. Vi kan se for oss at grupper som tilhører det etablerte arbeidslivet, med 

fast jobb og tilgang på velferdsgoder, har interesse av eksisterende reguleringer og støtter den 

«norske modellen». Men andre som i mindre grad drar fordel av denne modellen er likegyldig 

eller kritiske til den. Dette kommer jeg nærmere inn på i analysen, der jeg undersøker hvordan 

tillitsvalgte forholder seg til endringer i arbeidslivet.   

I et maktressursperspektiv handler dette om ulik status og beskyttelse av eksisterende ordninger. 

Endringene beskrevet i innledningskapittelet fører til økt risiko for noen, ofte grupper med 

lavest utdannelse og ferdighetsnivå. Thelen (2014) skriver at denne gruppen generelt møter nye 

utfordringer som ikke alltid blir tatt opp i de tradisjonelle arbeidslivsorganisasjonene. Disse 

arbeiderne tjente på sentraliserte lønnsforhandlinger og sammenpresset lønnsstruktur før, men 

teknologiutvikling som favoriserer høye ferdigheter og overgang til service «skaper en 

byttehandel mellom lønnsutjevning og fulltidsjobb» (ibid., s. 28). De med lavest ferdighetsnivå 

må ofte ta støyten i disse byttehandlene, enten gjennom arbeidsledighet eller lavtlønnsjobber 

uten karrieremuligheter. Arbeidslivet er ofte organisert rundt og for yrker og arbeid som har 

stabile karriereveier med krav om investering i ferdigheter, ikke for gruppen med lavere 

ferdighetsnivå som ofte er mest utsatt for raske endringer og omlegginger av arbeidslivet 

(Thelen, 2014, s. 28). Et eksempel fra norsk arbeidsliv er pensjonsreformen, en endring mange 
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har hevdet lavtlønte arbeidere i manuelle yrker kom dårligst ut av fordi de kan stå kortere i 

arbeid (se f.eks Borgan & Texmon, 2015). Et annet eksempel er rettighetene til permisjon og 

sykepenger knyttet til arbeidskontrakt og ansettelsesforhold (se f.eks. Terum & Hatland, 2014). 

Når velferdsgoder er knyttet til arbeid, kan utviklingen føre til økt ulikhet fordi endringene 

treffer noen sektorer hardere enn andre (Ewing, 2008).  

På grunn av denne interessekonflikten må arbeidsgivere i konkurranseutsatte næringer tilby 

stadig bedre vilkår for å sikre seg arbeidstakere, mens arbeidsgivere i sektorer med lavere 

kvalifikasjoner kan utnytte konkurransen mellom arbeidstakere ved å tilby jobber med stadig 

dårligere vilkår (Bergene & Ewing, 2015, s. 141). Midlertidighet, innleie og svekket vern mot 

oppsigelse er eksempler på vilkår som først og fremst rammer arbeidstakere i periferien. Thelen 

trekker frem denne type utvikling, vekst i atypiske ansettelser parallelt med at vanlige 

ansettelser opprettholder sterk beskyttelse, som et typisk eksempel på dualisering. Dette skjer 

ofte gjennom det hun kaller «drifts»; at endring er resultat av passivitet i møte med endrede 

omstendigheter heller enn aktiv endring eller deregulering (Thelen, 2014, s. 14). Sverige, for 

eksempel, har støttet høyere utdanning og forsvart tradisjonelle ansettelsesforhold, samtidig 

som ulike typer irregulære og atypiske ansettelser vokser frem (ibid., s. 177).  

 

 Teoretiske perspektiver på arbeid 

Samfunnsvitenskap forholder seg hele tiden til «arbeid» som begrep og forskningsfelt. Med 

strukturelle og politiske endringer i økonomi og arbeidsliv utfordres også begrepet «arbeid». 

Som Engelstad skriver i notatet «Hva mener vi med arbeid?: noen begrepsmessige refleksjoner» 

(1991) blir diskusjonen om hva som er arbeid raskt til en mer sosial og politisk debatt. Nye 

ansettelsesformer er med på å endre folks tilknytning til arbeidsmarkedet, og da må man også 

diskutere begrepet «arbeid» på nytt. Denne oppgaven ser kun på lønnsarbeid slik det kan 

defineres som arbeid mot betaling i penger i en avgrenset tidsperiode (Offe & Heinze, 1992). 

Tradisjonelt har denne formen for arbeid to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. 

Relasjonene kan organiseres på ulike måter som gir ulik makt til hver av partene. Jeg skal i 

denne delen diskutere ulike former for lønnsarbeid i moderne kapitalistiske samfunn. 

Lønnsarbeidet har status som det viktigste «limet» i samfunn, som en medlemskontrakt mellom 

individ og samfunn. Arbeidet blir da et sosial gode i seg selv. Alle har rett på arbeid, ikke bare 
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på grunn av lønnen, men på grunn av de sosiale godene, selvrespekten og disposisjon over egne 

goder (Engelstad, 1991, s. 10). Denne måten å forholde seg til arbeid på en viktig del av «den 

norske modellen» der sysselsettingen er høy og deltakelse i arbeidslivet er avgjørende for 

tilgang til velferdsgoder, ofte kalt «arbeidslinja» (Bergene & Ewing, 2015).  

Når flere og flere ikke er fast ansatt, men løsere tilknyttet arbeidslivet og innleid ved behov, 

utfordres denne definisjonen av arbeid, også i samfunnsforskning. For å forstå endringer i 

arbeidsmarkedet er det nødvendig å se nærmere på hvordan dette markedet fungerer. I denne 

oppgaven er jeg opptatt av institusjonell endring basert på konflikt mellom organisert arbeid og 

liberaliseringsprosesser. Dette er i tråd med maktressursperspektivet, der reguleringer og 

politikk forstås som et resultat av konflikten mellom organisert arbeid og kapital og statens 

kapasitet til å regulere denne dynamikken (Papadopoulos, 2005). Arbeidsmarked ses da som et 

resultat av denne konflikten, skapt av institusjonelle prosesser, der statens reguleringer og 

kapasitet til å sette i verk og håndheve disse reguleringene er avgjørende for at det skal kunne 

eksistere og fungere. 

 Arbeidskraft som vare  

Utvidelse og befestning av markedet som den viktigste institusjonen for økonomiske relasjoner 

gjennom økt produksjon, distribusjon og konsum av varer og tjenester, gjorde varehandel til 

definerende for alle samfunnsrelasjoner (Papadopoulos, 2005, s. 8). Denne prosessen med økt 

markedsutsetting og varegjøring av sosioøkonomiske forhold blir ofte kalt kommodifisering. 

Som en del av denne prosessen ble arbeid også til en vare som selges på markedet. Forutsetning 

for å få tilgang til ressurser i en et markedsøkonomisk samfunn er deltakelsen i 

arbeidsmarkedet, via kontrakt med arbeidsgiver. 

Ved å delta på arbeidsmarkedet tilbyr arbeidstakere arbeidskraft til arbeidsgivere. Denne 

varegjøring av arbeid har vært et sentralt tema i moderne sosialteori og filosofi, preget av 

ideologiske motsetninger. Kapitalismen som system baserer seg på denne kommodifiseringen 

av arbeid. Liberalister har forsvart et marked med minst mulig arbeidslivsreguleringer som kan 

hindre tilbud og etterspørsel-likevekten. Med fullkommen konkurranse mellom de som tilbyr 

og de som etterspør arbeidskraft vil det dannes likevekt, med «riktige» lønning og full 

sysselsetting. På den andre siden har marxister argumentert for at forholdet mellom arbeidsgiver 

og arbeidstaker i utgangspunktet er asymmetrisk og et herredømmeforhold. Fri konkurranse på 

arbeidsmarkedet vil alltid være i arbeiderens disfavør (Esping-Anderssen, 1990, s. 35-36).  
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Marxistisk tradisjon forstår arbeidsmarkedet som sosialt konstruert og at det hviler på bestemte 

historiske maktforhold. Det vektlegges at arbeidskraft er noe grunnleggende annet enn andre 

varer, for eksempel ved at den aldri kan skilles fra mennesket som eier den. Den kan bare selges 

så lenge den reproduseres fra dag til dag av personen som eier arbeidskraften. Polanyi, 

(2012/1944) skriver at «ingen andre varer kan reprodusere seg selv som en ikke-vare for å igjen 

kunne selge arbeidskraften sin» (referert i Papadopoulos, 2005, s. 10). Selve ideen om at arbeid 

er tilgjengelig for salg som alle andre varer, er derfor en fiksjon. Marx (1970, 103) selv beskrev 

det slik: «Arbeidskraftens eier er dødelig. Hvis hans opptreden på markedet skal være 

kontinuerlig, noe som er en forutsetning for den kontinuerlige forvandlingen av penger til 

kapital, må arbeidskraftens selger forevige seg selv». Arbeidskraften kan heller ikke, i 

motsetning til andre produkter, lagres og akkumuleres for salg. Det er på den måten en svært 

forgjengelig vare. Lønnsarbeidet er altså avhengig av arbeidsforhold og lønn som gjør det mulig 

å reprodusere arbeidskraften. Ved å reprodusere seg selv kan arbeideren også reprodusere 

samfunnet han bor i.  

Det er kun en del av befolkningen som til enhver tid er i stand til å selge arbeidskraften sin for 

å kunne kjøpe ressurser og sosiale goder, til tross for at dette behovet er allment hos alle 

mennesker. De som ikke kan selge sin egen arbeidskraft, for eksempel barn, gamle eller uføre, 

er avhengig av andres arbeid for å selv motta velferd. Denne avhengigheten og forholdet 

mellom de som kan selge arbeidskraft og som konsumerer produktene av dette salget er politisk 

regulert og ligger til grunn for hvordan vi organiserer samfunnet (Papadopoulos, 2005, s. 10-

11). Arbeidsmarkedet kan derfor bare fungere i samspill med hel rekke andre institusjonelle 

reguleringer. Å overlate menneskers overlevelse til markedet «er ensbetydende med å 

tilintetgjøre dem» (Polanyi, 2012/1944, s. 174). 

Det er ikke en selvfølge at Marx’ teori er relevant for å forstå endringer i dagens arbeidsmarked. 

Arbeidstakeres posisjon på arbeidsmarkedet er dramatisk endret fra 1800-tallets kapitalisme til 

etableringen av velferdsstaten. Lønnsarbeidet antar mange ulike historiske former. Opprettelsen 

av velferdsstaten, organisering og regulering av arbeidslivet har ifølge Papadoplous (2005, s. 

10) utfordret ideen om arbeidskraft som vare ved å avdekke et skille mellom det sosiale og det 

økonomiske i markedsøkonomier. Velferdsstaten har ifølge Esping-Andersen (1990) hatt det 

han kaller en dekommodifiserende effekt på arbeidet og fungert som motvekt til prosessen 

beskrevet ovenfor. Den dekommodifiserende politikken kommer tydeligst til syne gjennom det 

som kalles standardansettelsesforholdet, der det blant annet inngår fast ansettelse, stillingsvern, 
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fagorganisering og kollektive lønnsforhandlinger. Dette er eksempel på tiltak som har minsket 

risikoen og gjort arbeidstakere mindre sårbare for markedskrefter. Disse reguleringene og 

ordningene er dels resultat av forhandlinger mellom fagbevegelse og arbeidsgivere og dels 

gjennom lovgivning på bakgrunn av demokratisk flertall i løpet av 1900-tallet3.  

Hvordan det ble standard i norsk arbeidsliv, som både politisk og juridisk norm, har blant annet 

blitt beskrevet av Ståle Seierstad (1982) og historiker Per Bonde Hansen (2018). Den historiske 

utviklingen av arbeidsforhold er utenfor denne oppgavens rammer, men det er nyttig å ha med 

seg at både arbeidsgivere og arbeidstakere hadde interesse av å begrense konkurransen om 

ressurser gjennom reguleringer av arbeidsliv og velferdsgoder, basert på både felles- og 

motstridene interesser. En del av dette arbeidet handlet også om å begrense innleie av 

arbeidskraft for å dempe konkurransen om arbeidskraft arbeidsgiverne i mellom. Som resultat 

av dette var det forbudt med kommersielle bemanningsforetak i Norge helt fra 1947 frem til 

opphevingen i 2000 (Hansen, 2017).  

Målet om å gjøre arbeidstakeren mindre sårbar i markedet har vært viktige for byggingen av 

velferdsstater i etterkrigstiden. Velferdsstater, ifølge Esping-Andersens klassekompromiss-

teori (1990), handlet om å bygge sikkerhetsnett og om å ta vare på folk utenfor arbeidsmarkedet 

gjennom sosialpolitikk. Dette til forskjell fra å ta vare på dem i arbeidsmarkedet, gjennom 

arbeidsmarkedspolitikk og arbeidervernlovgivning (Bergene & Ewing, 2015, s. 140). 

Velferdsstaten har gjort enkeltindivider og familier mindre økonomisk avhengig av å til enhver 

tid være i arbeid, og på den måten hatt en de-kommodifiserende effekt på arbeidstakerne. I 

Esping-Andersens maktressursperspektiv fungerer organisert arbeid som dekommodifiserende 

motvekt til markedskreftenes kommodifiserende effekt (1987, s. 86). Også Offe (1984, s. 197) 

definerer dekommodifisering som en velferdsstats kapasitet til å fungere som motvekt til 

kommodifiserende markedskrefter. Disse forståelsene skiller mellom dekommodifiserende 

prosesser gjennom sosial- og velferdspolitikk og gjennom arbeidsmarkedsreguleringer.  

Innføringen av velferdspolitikken førte til at ikke bare arbeidsforhold, arbeidstid og kontrakter, 

men også selve lønnen, hva arbeidet er verdt, ble bestemt utenfor markedet.  I stedet for å forstå 

arbeidsmarkedsreguleringer og velferdspolitikk som uavhengig av de dekommodifiserende 

kreftene i (arbeids)markedet, hevder Papadopoulos (2005) at man må forstå markedsbegrepet 

bredere og se arbeidslivspolitikk som sentralt i selve konstitueringen av markedet. Fra rundt 

                                                 
3 Særlig i det som kalles den «keynesiansk periode» eller «organisert kapitalisme» fra omkring 1945-1975. 
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1980-tallet har den dekommodifiserende politikken blitt undergravd gjennom nyliberal 

politikk. Svekkelse av statens kapasitet til å regulere arbeidsmarkedet og en svakere 

fagbevegelse, har gjort markedsposisjonen til arbeidstakere mer sårbar (King & Rueda, 2008). 

Papadopoulos (2005, s. 7) kaller dette rekommodifisering og mener Esping-Andersen og Offes 

teorier overser at reguleringer av arbeid også kan ha kommodifiserende effekter innad i 

arbeidslivet. De fungerer ikke kun som dekommodifiserende motvekt til markedskrefter. Ved 

å kun fokusere på de arbeidslediges markedsposisjon utenfor arbeidslivet overser vi «de 

dramatiske endringene som skjer innenfor rammene av betalt arbeid, nemlig økt 

kommodifisering av arbeidstakere i arbeid».  

Selv om dekommodifiserende politikk er definerende for skandinaviske land er begrepene de- 

og rekommodifisering nyttige for å kunne snakke om grad av kommodifisering i stedet for et 

enten eller-forhold. Rekommodifisering betyr en intensivering av den allerede 

kommodifiserende effekten arbeidsmarkedet har på arbeidstakere. Denne prosessen forstås her 

som institusjonaliseringen og utførelsen av maktforholdet mellom arbeid og kapital, i tråd med 

maktressursteorier presentert i forrige delkapittel (Papadopoulos, 2005, s. 11). Fremveksten av 

atypiske ansettelser og innleie av arbeidskraft kan ses på som tilfeller av en slik intensivering 

av kommodifiserende effekter i arbeidsmarkedet ved å tilby en atypisk ansettelseskontrakt som 

avviker fra standardansettelsesforholdet.  

I lys av tradisjonell marxistitsk teori er det vanlig å se ansettelsesforholdet som et topartsforhold 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Marx beskriver møtet mellom disse slik:  

«(…) han (eier av arbeidskraften) og pengeeieren møter hverandre på markedet og står i forhold 
til hverandre som likeverdige vareeiere, som bare atskiller seg fra hverandre ved at den ene er 
kjøper og den andre selger, hvor altså begge er juridisk like personer. For at dette forhold skal 
kunne vedvare kreves det at arbeidskraftens eier alltid selger arbeidskraften bare for en bestemt 
tid, for hvis han selger den i sin helhet, en gang for alle, selger han seg selv og forvandles fra en 
fri til en slave, fra vareeier til vare (…)» (1970, 122).  

Ved innleie møtes ikke kapitalisten og arbeideren og formen på utbytting endres ved at en 

tredjepart, bemanningsbyråer, også er en del av kjøpet av arbeidskraft. Noe av merverdien 

tilfaller da også mellommannen, eier av bemanningsforetaket. For arbeidsgiver lønner dette seg 

fordi han slipper de samme forpliktelsene ovenfor arbeidstakeren. Dette kan forstås som en 

strategi for å øke fleksibiliteten til virksomheten og gi konkurransefortrinn. For den innleide 

påvirker det ikke bare lønnen, men også andre rettigheter knyttet til arbeid. Jeg kommer tilbake 

til konsekvensene av og motivasjonen for arbeidsforholdet senere i kapittelet.  
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Innleie/utleie av arbeidskraft er altså en særegen form for ansettelse på grunn av 

trepartsrelasjonen mellom arbeidsgiver-bemanningsbyrå-arbeidstaker. Som tjeneste på 

bedriftsmarkedet skiller den seg også fra andre bedriftsrettede tjenester ved å levere en vare 

som ikke er «en spesifisert tjeneste som bygger på innsatsen av arbeidskraft og andre 

produksjonsfaktorer, men selve arbeidskraften» (Nergaard et al., 2011, s. 14). 

Bemanningsbransjen ansetter folk for så å stille dem til disposisjon for andre virksomheter. 

Arbeidskraften har på den måten blitt en vare en tredjepart tjener penger på, og det 

kommersielle forholdet mellom arbeidsgiver/arbeidstaker forsterker kommodifiseringen av 

arbeidstakere. På den måten er det mulig å argumentere for at bemanningsbransjen er med på å 

re-kommodifisere varen arbeidskraft. 

 

 Ansettelsesformer 

Etter å ha presentert på teoretiske perspektiver på maktforholdet mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker, skal jeg i denne delen se nærmere på litteraturen rundt atypiske ansettelser og hva 

som skiller ulike ansettelsesforhold fra hverandre. Det norske regelverket for midlertidige 

ansettelser har i mange år vært strengt sett i et internasjonalt perspektiv. Vi har ikke sett en 

deregulering av regler som i mange andre land. I 2000 ble imidlertid regelverket liberalisert 

med en åpning for å ansette midlertidig for opptil ett år (Nergaard, 2016). Innleie er kun én 

form for en slik atypisk ansettelse.  

 Hva er innleid arbeidskraft? 

Ansettelsesforholdet innleie kjennetegnes av en trepartsrelasjon: bemanningsbedrift- 

arbeidstaker/ bemanningsbedrift- kunde/ kunde- arbeidstaker, det vi kan kalle et triangulært 

arbeidsforhold mellom utleier, ansatt og oppdragsgiver (Friberg & Haakestad, 2015). I slike 

«multi-employer»-omgivelser må arbeidstaker tjene interessene til både en arbeidsgiver og til 

en oppdragsgiver. I det daglige arbeidet er man tilknyttet en kundevirksomhet, men mottar lønn 

fra arbeidsgiver som er bemanningsvirksomheten (Olsen, 2006, s. 388-389). I 

arbeidslivsforskning kalles dette gjerne et atypisk eller «non-standard» ansettelsesforhold, til 

forskjell fra standardansettelsesforholdet, forstått som fulltidsarbeid uført på én arbeidsplass 

eid av arbeidsgiver, regulert av kontrakt som spesifiserer partenes forpliktelser til hverandre 
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(Vokso, 2010). Innleid arbeidskraft er en spesifikk type atypisk ansettelse på grunn av det 

triangulære forhold mellom arbeidsgiver, bemanningsbyrå og arbeidstaker, i motsetning til den 

ordinære topartrelasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Normen for hva som er et standardansettelsesforhold oppstod i en spesiell historisk kontekst, i 

etterkrigstiden, da rollen som lønnstaker og familieforsørger i hovedsak var forbeholdt menn. 

Disse jobbet ofte i sektorer med høy organisasjonsgrad og hadde tilgang til sosiale goder og 

rettigheter. Flere har pekt på hvordan den normative modellen for ansettelsesforhold aldri har 

vært tilgjengelig for alle og derfor ikke kan forstås uten å undersøke hva og hvem den 

ekskluderer. Tradisjonelt har dette arbeidsforholdet basert seg på tre pilarer; bilaterale 

arbeidsforhold, standardisert arbeidstid og fast ansettelse. I følge statsviter Leah Vokso (2010, 

s. 1) er den første pilaren viktigst, fordi det definerer arbeidsforholdet som en sosial relasjon til 

forskjell fra en ren handel som inngår i en kommersiell relasjon. Ved innleie er som sagt 

forholdet arbeidstaker/arbeidsgiver i større grad basert på en kommersiell relasjon mellom 

bemanningsbyrå og innleiebedrift (Bergene, Egeland & Hansen, 2018, s. 32). Å ha tilgang på 

et standardansettelsesforhold betyr i hovedsak å ha tilgang til et arbeidsliv som er 

gjennomregulert av kollektive forhandlinger og arbeidsmiljølov. I kontrast til innleie gir et 

standard ansettelsesforhold også rett på lønn ved sykdom og permisjon, som gir mulighet til å 

investere i kapasitet til å kunne jobbe (Bosch, 2004, s. 618-619). 

Standardansettelsesforholdet er standarden i norsk arbeidsliv. Det er synlig blant annet i 

arbeidsmiljøloven, der det fastslås at arbeidstaker skal ha en fast tilknytning til sitt arbeidssted, 

ikke for en midlertidig periode (Aml, 2005, §14-9). Da er oppdragsgiver identisk med 

arbeidsgiver og arbeidstaker er ansatt av oppdragsgiveren. Dette er basis for reguleringer i 

arbeidsmiljøloven. I tillegg til dette har vi også variasjonen mellom fast og midlertidig ansatt. 

Disse variasjonene finnes i både standard og atypisk ansettelsesforhold. Det finnes også fast 

ansatte i bemanningsbyråer (Bergene & Ewing, 2015, s. 146), noe som skal strammes inn med 

lovendringen i 2019. Innenfor både fast og midlertidig ansettelser finnes også heltid- og 

deltidskontrakter. Midlertidig ansatte regnes som løsere tilknyttet arbeidsmarkedet enn de med 

fast kontrakt. Basert på kompleksiteten i ansettelsesform og type kontrakt kan man tegne opp 

en typologi (Olsen, 2006, s. 389-390): 
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       Kompleksitet: 

Topart Trepart (bemanning) 

Ansettelseskontrakt:  Fast  Standard   Atypisk 

    Midlertidig Atypisk    Atypisk 

Tabell 1: Typologi - ansettelsesforhold (Olsen, 2006). 

 

Mange OECD-land har liberalisert lovverket knyttet til atypiske ansettelser, særlig økte slike 

ansettelser i EU-land fra 1980- tallet til tidlig 2000-tallet (Eldring & Ørjasæter, 2018, s. 18). I 

2015 var 24 prosent av alle jobber i EU154 midlertidige stillinger. Ansatte i bemanningsbyråer 

utgjorde 1,9 prosent av de sysselsatte i alle EU-land (Eurofound, 2017). Ved å senke nivået av 

forpliktelser for arbeidsgivere, har myndighetene håpet å unngå nedgang i sysselsetting i 

økonomiske nedgangstider (Berbieri, 2009). Midlertidige ansettelser er ikke lenger kun mulig 

ved midlertidig behov knyttet til aktivitetens natur, men også ved «ikke-tidsavgrenset 

aktiviteter for å øke fleksibiliteten» (Bergene et al., 2018), for eksempel gjennom endringene i 

arbeidsmiljøloven i 2015 (Stortinget, 2015). Inndelingen ovenfor fremstiller alt som ikke er 

standard som usikkert. Det er en forenkling. Ansettelser som viker fra standardforholdet kan 

være både midlertidig arbeid med to- og trepartsrelasjon i tillegg til det som kalles «prekært 

arbeid». Dette begrepet blir brukt særlig i diskusjoner rundt fremveksten av det som har blitt 

kalt et prekariat5. Dette må ikke forveksles med atypiske ansettelser. Vi finner atypiske, 

midlertidige ansettelser i de fleste bransjer. Dølvik et al. (2015, s. 62) skriver at «utvidede 

åpnings- og driftstider, skjerpede krav til presis levering og tilpasning av arbeidstokk til 

svingninger i ordre- og kundetilgang» har medført økte krav til fleksibilitet, redusert 

grunnbemanning og mer atypiske ansettelsesformer i norsk arbeidsliv. Dette gjelder også i 

bransjer med krav til høyere utdannelse, som i kompetanseintensiv servicevirksomhet som IT, 

konsulent- og kommunikasjonsbransjen, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Dette er 

altså en tendens i hele arbeidsmarkedet og andelen midlertidig ansatte har vist seg å være like 

                                                 
4 EU-landene før utvidelsene i 2004, 2007 og 2013. 
5 Jeg går ikke inn på diskusjonen om fremveksten av et prekariat-klasse i norsk arbeidsliv. Men vekst i atypiske 

ansettelser er helt klart en avgjørende faktor til at fenomenet blir diskutert. Begrepet er satt sammen av 

«proletariat» og «prekær», introdusert av Gay Standing i «The Precariat: The New Dangerous Class» (2011). 
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høy blant de høyest utdannede som blant de lavest utdannede (Nergaard, 2016). Det betyr ikke 

at konsekvensene er de samme. For noen, for eksempel studenter, kan denne type ansettelser 

være uproblematisk. Problemet oppstår når arbeidstakere er tilknyttet arbeidslivet på denne 

måten permanent. Arbeidstakers markedsposisjon er også avgjørende for hva slags effekt 

ansettelsesforholdet har. Jeg kommer tilbake til disse effektene senere i kapittelet.  

I denne oppgaven ser jeg på en spesifikk type atypisk ansettelse, nemlig arbeidstakere som er 

ansatt gjennom bemanningsbyråer, innleide i trepart-kategorien under midlertidig kontrakt i 

Tabell 1. Tall fra 2011 viser at en fjerdedel av de sysselsatte i byråene er registrert med høyere 

utdanning (Nergaard et al., 2011). Disse variasjonene i utdanning og bakgrunn forsvinner i 

samlebetegnelser som atypisk og standard, topart og trepart. Men typologien er nyttig for å 

tydeliggjøre det grunnleggende i ansettelsesforholdet. Olsen (2006, s. 388) mener det er et 

sentralt utviklingstrekk i norsk arbeidsliv at ansettelsesrelasjonene er mer komplekse ved at 

arbeidsgiver ikke bare jobber innenfor grensene av én virksomhet. 

Fra arbeidsgivers side fører økt bruk av atypiske ansettelser til økt fleksibilitet. I en økonomi 

som stadig endrer seg er det et stort behov for fleksibilitet i produksjon og bemanningssystem 

for å kunne være tilpasningsdyktige til endringer i teknologi, økt priskonkurranse og økt ulikhet 

i arbeidsmarkedet (Kalleberg, 2003). Både sosiologisk og økonomisk forskningslitteratur tar 

for seg arbeidsgivers strategier for å oppnå mest mulig overskudd og utbytte, der fleksibilitet 

og økt handlingsrom er viktig for å kutte kostnader (se f.eks.: Atkinson 1984, 1987; Kalleberg, 

2009). De ulike ansettelsestypene jeg redegjorde for ovenfor kan også knyttes til ulike typer 

fleksibilitet. Litteraturen skiller mellom intern/ funksjonell og ekstern/ numerisk fleksibilitet. 

Intern fleksibilitet handler om omorganisering av eksisterende arbeidstakere fra en oppgave til 

en annen. Ekstern fleksibilitet handler om bedriftens evne til å tilpasse størrelsen på 

arbeidsstokken etter svingninger i markedet. Dette gjøres ved å bruke arbeidere utenfor den 

faste kjernestaben i perioder med høy etterspørsel. Den eksterne arbeidsstokken kan være 

midlertidig eller korttidsansatt, altså to typer atypiske / «ikke-standard» ansettelsesforhold etter 

Olsens typologi. Gruppen blir sett på som lette å rekruttere og å si opp, kan brukes når bedriften 

ikke har autorisasjon til å ansette og koster ofte mindre enn faste, fulltidsansatte (Kalleberg, 

2003, s. 155).   

Alle bransjer har sine egne måter å løse behov for intern og ekstern fleksibilitet på. Tradisjonelt 

ble det løst med kompetanseutvikling og mange faste ansatte som kan permitteres i dårlige tider. 

Nå har det blitt vanligere med en slankere arbeidsstokk supplert med innleie i gode tider. Økt 
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bruk av ekstern fleksibilitet kommer ifølge Ødegård (2014, s. 102) blant annet av bedrifters 

opplevelse av «større konkurranse, usikkerhet når det gjelder markedsutvikling eller økte 

svingninger i råvaretilgang, arbeidsledighet og svekkede fagforeninger». Både økt 

digitalisering og høyere krav til innovasjon har endret arbeidslivet og gitt flere 

tilknytningsformer, for eksempel gjennom delingsøkonomi eller plattformøkonomi (Eldring & 

Ørjasæter, 2018, s. 25-26). Men sagt litt enkelt er hovedmotivasjonen for å bruke innleie i stedet 

for å ansette fast å slippe å sitte med en stor stab uavhengig av aktivitetsnivå. 

Standardansettelsesforholdet er, som vi har sett, beskyttet gjennom dekommodifiserende 

politikk som stillingsvern, fagorganisering, sykepenger osv. (Bosch, 2004) og er derfor mer 

kostbart enn mindre beskyttede ansettelser. Ekstern fleksibilitet gjennom innleid arbeidskraft 

kan ses på som bedrifters respons på denne dekommodifiseringen. Kutt i utgifter til fast ansatte 

øker den rekommodisfiserende effekten innad i arbeidslivet ved å gjøre flere arbeidstakere mer 

sårbare for og avhengig av markedsposisjonen. 

Skillet mellom atypiske og standardansatte fører ikke bare til dualisering av arbeidslivet 

generelt, men også en segmentering mellom kjerne og periferi innad i hver enkelt bedrift 

(Kalleberg, 2003, s. 157). Dette har ført til bekymring for fragmentering innenfor bedrift og 

arbeidsliv og uoversiktlig myndighets- og ansvarsforhold (Olsen, 2006). Mange har forsket på 

ekstern fleksibilitet på bedriftsnivå, men denne oppgaven undersøker temaet fra arbeidstakernes 

ståsted, ikke virksomhetens. Dette gjør jeg gjennom å snakke med tillitsvalgte, ikke innleide 

arbeidstakere direkte. Det er likevel nyttig å se ønsket og behovet for denne type ansettelser fra 

arbeidsgivers side for å forstå vekst i bemanningsforetak og innleid arbeidskraft i norsk 

arbeidsliv.  

Jeg har nå presentert ulike typer atypiske ansettelser. Bemanningsbransjen spenner som sagt 

over et bredt spekter av arbeidstakere i norsk arbeidsliv, alt fra arbeidstakere med høy 

kompetanse og attraktiv posisjon i arbeidsmarkedet, til ufaglærte arbeidsinnvandrere med 

dårligere forhandlingsposisjon som ofte må akseptere lave lønninger og korte oppdrag (Alsos, 

Bråten & Tygstad, 2016). I denne oppgaven skal jeg som nevnt fokusere på faglærte og 

ufaglærte arbeidere i manuelle yrker som leies inn midlertidig eller fast til arbeidsgivere 

gjennom bemanningsforetak. Dette henger sammen med at konsekvensene av disse endringene 

ikke er like stor for bransjer med krav til høyere ferdighetsnivå og høyere utdanning. Jeg 

kommer tilbake til de sektorspesifikke egenskapene som gjør noen bransjer mer utsatt for 
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liberalisering i kapittel 5. Før det skal jeg i neste delkapittelet gå nærmere inn på reguleringene 

og arbeidslivspolitikken som utgjør konteksten for disse type ansettelsene i Norge.  

 

 «Den norske modellen» 

I Esping-Andersens (1990) velferdsstatstypologi plasseres Norge i det sosialdemokratiske 

velferdsregimet sammen med de andre nordiske landene. Særtrekkene ved disse sammenfattes 

ofte i begrepet «den nordiske modellen», i norsk sammenheng «den norske modellen». Til tross 

for ulikheter mellom landene er grunnpilarene som ofte blir trukket frem for å beskrive «den 

norske modellen» også gjeldene for resten av Norden. I dette regimet ligger prinsippet om 

universalisme til grunn. Det vil si at retten til velferdsytelser i utgangspunktet ikke er knyttet til 

arbeidslivstilknytning, men til universelle sosiale rettigheter (1990, s. 27-28). Viktige stikkord 

er også økonomisk styring, et organisert arbeidsliv, offentlig velferd og koordinert 

lønnsdannelse (Dølvik, 2013, s. 13; Eldring, 2015, s. 145). Et organisert arbeidsliv innebærer 

at fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene er tilstede i hele arbeidslivet. Det vil si at 

«medlemskap på begge sider av klasseskillet inkluderer et bredt mangfold av aktører» (Thelen, 

2014, s. 23). Trepartssamarbeidet baserer seg på tre likeverdige aktører; fagbevegelse, 

næringsliv og stat. Arbeidslivet er derfor preget av sterke organisasjoner for både arbeidstakere 

og arbeidsgivere, sentralt samordnede avtalesystemer med fredsplikt i avtaleperioden og et 

«velutviklet lokalt nivå for forhandlinger og medvirkning og lovfestede arbeidstakerrettigheter» 

(Bungum et al., 2015, s. 16; Dølvik, 2013). Resultatet av dette er at norsk arbeidsmarked ses på 

som godt regulert gjennom overenskomster og tariffavtaler i samspill med lovverk (Bergene & 

Ewing, 2015, s. 139).  

Internasjonalt blir modellen trukket frem som et konkurransefortrinn (Moene & Barth, 2010). 

Mye av dens suksess kobles ofte til at sosialdemokratiske regimer i store deler av etterkrigstiden 

gjorde samarbeid og kompromisser til styringsprinsipper i arbeidslivet, heller enn den 

konfronterende stilen som kjennetegner kontinental-europeisk arbeidsliv (Jordhus-Lier et al., 

2015, s. 118). Dette samarbeidet gjør det mulig for staten å påvirke lønnsforhandlinger direkte 

og pålegge enighet hvis konflikten mellom partene er for stor, noe som bidrar til stabilitet og 

lavt konfliktnivå (Thelen, 2014, s. 23). I tillegg til høy organisasjonsgrad har Norge høy 

sysselsetting og lavere økonomisk ulikhet enn mange andre markedsøkonomier på grunn av en 

sammenpresset lønnsstruktur (Hippe & Nergaard, 2016; Moene & Barth, 2010). Både LO og 
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NHO støtter opp under denne modellen og ønsker «høy sysselsetting, faste ansettelser og en 

sammenpresset lønnsstruktur» (Eldring & Ørjasæter, 2018, s. 28). Det er virkemidlene og 

politikken det er uenighet om. Et viktig konflikttema de siste årene har vært bruk av innleie. 

Jeg skal senere i oppgaven se på fagbevegelsens respons på økt bruk av innleie innen 

byggebransjen, ettersom denne oppgaven på mange måter undersøker arbeidslivet nedenifra, 

fra arbeidstakerorganisasjonenes ståsted.  

 Liberalisering og press på «den norske modellen» 

Norsk arbeidsliv karakteriseres altså av høy sysselsetting og høy organisasjonsgrad 

sammenlignet med resten av Europa. Det er ingen tegn til at dette har endret seg dramatisk, for 

eksempel gjennom kraftig reduksjon i middelklasse eller fremvekst av «working poor», 

arbeidere i full jobb som likevel faller inn under fattigdomsgrensen. Norsk arbeidsliv 

representerer ikke bare endring, men også kontinuitet og stabilitet. Mange har likevel pekt på 

synlige endringer, som for eksempel økt arbeidsinnvandring i tillegg til at ledigheten har steget 

i alle de nordiske landene, samtidig som organisasjonsgraden har falt siden 1995. 

Lønnsforskjeller og inntektsforskjeller har økt og særlig deler av privat sektor er preget av lav 

lønn og uregulerte arbeidsforhold, mye på grunn av arbeidsinnvandringen (Hippe & Nergaard, 

2016, s. 33). Det er også tegn til nedgang i tariffdekning og nedgang i utbredelse av organer for 

medbestemmelse på arbeidsplassen. Dette til tross for at sterke fagforeninger og høy 

organisasjonsgrad er to grunnsteiner i «den norske modellen» (Barth & Nergaard, 2015).  

Globalisering og internasjonalisering av norsk arbeidsliv er som nevnt tidligere viktige årsaker 

til denne utviklingen, særlig i form av utenlandsk eierskap og økt konkurranse (Barth & 

Nergaard, 2015, s. 103-104). Økt tilbud av billig internasjonal arbeidskraft i kombinasjon med 

strukturelle og regulative endringer og sviktende organisering, har ifølge arbeidslivsforskning 

«gitt en kraftig omdreining av utviklingen i retning av mer atypisk, fleksibelt korttidsarbeid, 

outsourcing av oppgaver og større skiller mellom kjerne og periferien i arbeidsmarkedet» 

(Dølvik et al., 2015, s. 71). Dette er med på å skape større usikkerhet blant arbeidere gjennom 

forsterket press på lønninger, arbeidsforhold og fagforeningsrettigheter (Bergene, 2010, s. 283). 

Disse prosessene har med andre ord mange av kjennetegnene som Thelen betegner som 

dualisering.  

Denne omdreiningen i retning flere atypiske ansettelser og økte forskjeller i arbeidsmarkedet 

kommer spesielt godt til syne i fremveksten av bemanningsbyråer. Atypisk arbeidskontrakt gir 
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en løsere tilknytning til arbeidslivet, mye på grunn av et mer udefinerbart arbeidsgiveransvar, 

lavere organisasjonsgrad, færre tariffreguleringer og høyere usikkerhet rundt lønn og 

jobbutsikter. Veksten i bemanningsbyråer har også utfordret tre-partsmodellen ved å gjøre det 

mer uklart hvem som representerer arbeidsgiversiden, bemanningsbyrået eller virksomheten 

som leier inn (Alsos & Jensen, 2013; Jordhus-Lier et al., 2015). Fremveksten av denne bransjen 

kan ses som en konsekvens av både direkte villet politikk gjennom endringer i reguleringer, i 

tillegg til mer indirekte, uintenderte konsekvenser av migrasjon, konkurransepress og 

konjunktursvingninger.  

Liberalisering av arbeidslivet kan også undersøkes ved å se på andre endringer, eksempelvis 

økte lønnsforskjeller (Hippe & Nergaard, 2016) eller endringer i institusjonelle 

rammebetingelser som følge av økt samarbeid mellom organisasjoner på tvers av nasjonale 

grenser (se f.eks. Børve & Kvande, 2015). Denne oppgaven skal imidlertid avgrenses til 

spørsmålet om fremveksten av bemanningsbyråer, mer spesifikt i byggenæringen for deretter å 

undersøke fagbevegelsens respons på dette. Jeg analyserer disse endringen ved hjelp av Thelens 

begrep dualisering. Dette betyr ikke at norsk arbeidsliv kan kalles «dualisert». Jeg hevder det 

er mulig å peke på tendenser til en slik utvikling. På samme måte er det mulig å se tegn til 

deregulering, for eksempel gjennom endringene i arbeidsmiljøloven som fjernet forbudet mot 

kommersiell innleie. Endringene i arbeidsmiljøloven, som gjorde det lettere å ansette 

midlertidig fra 2015 (Stortinget, 2015), kombinert med gode støtteordninger ved arbeidsløshet, 

kan på sin side kalles tendenser til fleksibilisering (Heggebø, 2016, s. 465). Disse formene for 

liberalisering kan også bidra til dualisering. Liberalisering kan altså manifestere seg og komme 

til syne på ulike måter i arbeidslivet. I denne oppgaven har jeg valgt å undersøke dualisering, 

gjennom fremvekst av atypiske ansettelser og bemanningsbransjen. For å bedre forstå den 

institusjonelle konteksten dette skjer under skal jeg se nærmere på lovgivningen og reguleringer 

for slike ansettelser i norsk arbeidsliv.  

 

 Arbeidslivspolitikk  

En innleid/utleid arbeidstaker er ifølge regjeringen en «arbeidstaker som har en arbeidsavtale 

eller et ansettelsesforhold med vikarbyrå, med formål å bli leid ut til en annen virksomhet 

(innleier) for midlertidig å utføre arbeid under dennes ledelse og kontroll» (Prop. 74 L, 2011-

2012). Som sagt er hovedregelen i norsk arbeidsliv fast ansettelse. Lovreguleringer åpner 
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likevel for at midlertidig ansettelser kan brukes i en del tilfeller. For innleie blir arbeidsforholdet 

både regulert gjennom arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven6. I arbeidsmiljøloven §14-

12 reguleres innleie fra bedrifter som driver med utleie, det vil si vikar- /bemanningsbyråer. 

Her står det at virksomheter kun kan leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer om de har et 

behov for midlertidig arbeidskraft. Virksomheter kan kun leie inn arbeidskraft dersom de også 

kunne og ville ha ansatt noen midlertidig, ikke som erstatning for fast arbeid. I tillegg kan 

virksomheter kun leie inn hvis de er bundet av en tariffavtale og har en avtale med tillitsvalgte 

som representerer minst halvparten av de ansatte innenfor den arbeidskategorien de innleide 

arbeidstakerne skal arbeide (Alsos & Jensen, 2013; Aml, 2005, §14-12).  

Denne regelen er innført på ulike måter i de ulike tariffavtalene. For eksempel skiller 

overenskomsten for heisfaget seg tydelig ut ved å forby innleie fra bemanningsselskaper helt 

(HMF, 2018). Bedrifter med tariffavtale kan da kun leie inn fra andre bedrifter, noe som kalles 

produksjonsinnleie. Da leies ikke arbeidstakere inn via bemanningsbyråer, men fra andre 

virksomheter. Det kan skje når personen som leies ut er fast ansatt hos utleier og driver med 

samme type fagområde som virksomhetens hovedbeskjeftigelse. Virksomheten som leier ut kan 

ikke ha som formål å drive med utleie av arbeidskraft, og reglene som gjelder for 

bemanningsselskaper gjelder ikke for denne typen inn- og utleie (Alsos & Jensen, 2013, s. 9). 

Både forskere og politikere har hevdet atypiske, triangulære ansettelsesforhold i seg selv 

innebærer et lavere nivå av sosial beskyttelse enn standardarbeidsforhold. Dette fordi 

triangulære arbeidsforhold skaper alvorlige utfordringer når de eksiterende reguleringer og 

lovgivning fortsatt er basert på standardarbeidsforholdet som norm og ideal (Vosko, 2007, s. 

44). For arbeidstakere handler tilknytningsformer til arbeidslivet om trygghet og forutsigbarhet 

når det gjelder inntekt og arbeid (Nergaard, 2016). I tillegg til konsekvenser for den innleides 

plassering i arbeidsmarkedet har økt bruk av atypiske ansettelser skapt bekymring for et mer 

fragmentert arbeidsliv både på arbeidsmarkedet og innad på arbeidsplassen. Dette mener mange 

truer solidariteten mellom arbeidere og fagforeningers posisjon og innflytelse (Jordhus-Lier, 

2015, s. 40-43). Med interne skillelinjer er det vanskeligere å samle arbeidere i en kollektiv 

respons (Burgmann, 2016, s. 136). Uoversiktlige myndighets- og ansvarsforhold, lavere 

fagorganisering og korte opphold på hver arbeidsplass gjør det vanskeligere å påvirke 

arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Forskere har også funnet at den arbeidskontrakten og 

                                                 
6 Reglene rundt adgang til å leie ut arbeidskraft finnes i arbeidsmarkedsloven kapittel 8, mens regulering av å 
leie inn arbeidskraft finnes i arbeidsmiljøloven kapittel 14. 



30 
 

ansettelsesforholdet man jobber under i stor grad er avgjørende for om du er fornøyd med 

jobben din.  

I Olsens (2006) artikkel «Atypiske ansettelser- dårlige jobber?» vurderes autonomi, variasjon, 

muligheter for læring og lønn som kriterier for jobbkvalitet. Hun undersøker i hvilken grad 

personer i atypiske ansettelser har jobber av lav kvalitet og finner at den innleide gruppen har 

lavere jobbkvalitet og lavere jobbsikkerhet enn de med standard ansettelsesforhold (2006, s. 

394, s. 408). En viktig årsak til dette er arbeidstakeres svakere maktposisjon ovenfor 

arbeidsgiver når de leies inn gjennom bemanningsbyråer (Friberg & Haakestad, 2015; Olsen, 

2006). I vurderingen av jobbkvalitet og jobbsikkerhet er dette maktforholdet også avgjørende. 

Skillet mellom juridisk arbeidsgiver og oppdragsgiveren du jobber for gjør at arbeidstaker 

møter krav fra oppdragsgiver samtidig som deres faktiske arbeidsgiver, bemanningsbyrået, ikke 

har noen mulighet til å vurdere arbeidsinnsatsen direkte.  

I tillegg har nye studier vist at selvopplevd markedsposisjon, arbeidstakeres opplevelse av egne 

sjanser for å bli ansatt, er relativt lav blant ansatte i bemanningsbyråer. Dette forklares med en 

mer usikker og sårbar posisjon enn fast ansatte. I tillegg er denne gruppen generelt yngre og 

mer uerfaren enn resten av arbeidsmarkedet. Selv om mange er fornøyde med å jobbe i 

bemanningsbyrå nå, er færre enige i at denne ansettelsen passer dem bra i fremtiden (Ellingsen 

et al., 2018). I forskning på innleie i byggebransjen har det også vist seg at å være innleid ofte 

betyr at det ikke er reelle karrieremuligheter, selv om mange forsøker å få en fast ansettelse i 

bedriften som leier dem inn. Særlig arbeidsinnvandrere blir værende i bemanningsbyråene 

lenge, sammenlignet med norske. 40 prosent er fremdeles ansatt i byrået 5 år etter at de begynte 

der, mens kun 14 prosent av norske er værende. Det vil si at sjansene for å få en fast jobb 

gjennom bemanning er lavere for arbeidsinnvandrere, noe som bryter med ideen om byråene 

som en inngangsport til det etablerte arbeidslivet (Friberg, 2016b, s. 86-87). Å jobbe som 

innleid over lang tid, kombinert med et ønske om å bli ansatt av bedriften som leier deg inn, 

kan også gi insentiver for å overprestere i jobben, for eksempel ved å godta arbeidsforhold som 

ikke er lovlige eller jobbe til tross for sykdom og skader (Friberg & Haakestad, 2017, s. 16). 

Lovendringer vedtatt våren 2018 strammet som sagt inn definisjonen på hva det vil si å være 

fast ansatt i bemanningsbyråer, slik at 0-timerskontrakter sannsynligvis blir mindre vanlig og 

at også ansettelser i byråer skal gi noe forutsigbarhet. Jeg skal nå se nærmere på bransjen som 

er mellomleddet i et slikt ansettelsesforhold, bemanningsbransjen. 
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 Bemanningsbransjen  

I tillegg til å se på atypisk arbeid fra arbeidstaker og arbeidsgivers ståsted har forskere undersøkt 

arbeidslivet fra den tredje partens perspektiv, vikar- /bemanningsbyråene. Antallet norske 

byråer har økt kraftig, fra 207 bedrifter i 1999 til 927 bedrifter i 2010. Mange hevder man må 

se dem som aktive aktører i restruktureringen av arbeidsmarkedet, for eksempel gjennom 

interesseorganisasjonen NHO Service og Handels arbeid for minst mulig begrensninger for 

bruk av innleie (Jordhus-Lier et al., 2015, s. 115, 127). Bransjen selv derimot fremstiller seg 

ofte som en mer nøytral part og effektiv sysselsetter som representerer en vei inn i mer 

permanente og ordinære stillinger. Undersøkelser fra utlandet har vist at dette til en viss grad 

stemmer (von Simson, 2016), samtidig som vi vet at ansettelser via bemanning ikke alltid er 

frivillig eller sikrer arbeid (Ellingsen el al., 2018; Friberg, 2016b; Strauss og McGrath, 2017).  

Å se bransjen som aktive aktører betyr i norsk kontekst å forstå den som en del av den politiske 

dynamikken mellom både nasjonale og internasjonale aktører. Både EU-politikk og 

arbeidsmigrasjon er med på å forme arbeidsmarkedet for innleid arbeidskraft i Norge (Jordhus-

Lier et al., 2015, s. 127). Bransjen selv har også vært aktiv i tilrettelegging av arbeidsmigrasjon 

fra Europa til Norge, der spesielt østeuropeiske arbeidere har fått jobb i produksjon og bygg og 

anlegg gjennom bemanningsforetak. Denne migrasjonen bidrar til å ta konjunkturtopper, men 

som vi har sett er arbeidsinnvandrere også en mer stabil og integrert del av bransjene de jobber 

i, gjennom byråene (Friberg, 2016b). EU-utvidelsen i 2004 og 2007 gjorde tilgangen på 

fleksibel arbeidskraft vesentlig større. Men fordi produktmarked, produksjonsform og 

arbeidsprosesser er forskjellige, varierer bruken av østeuropeisk arbeidskraft mellom bransjene. 

Hva slags tilknytningsform arbeideren blir tilbudt og hva slags konsekvenser bruken av ulike 

tilknytningsformer har for bedriften, varierer også (Ødegård, 2014). 

Bemanningsbransjen i Norge kan ikke kun forstås i lys av reguleringene som gjelder bransjen. 

Deres rolle i arbeidslivet er et resultat av samspill mellom byråene og arbeidsmarkedspolitikk 

mer generelt. Ved å forstå byråene i lys av kontekst og arbeidslivsregimer kan man forstå det 

spesifikke ved dette markedet og se nasjonale forskjeller. David Jordhus-Lier et al. (2015, s. 

117) kaller dette «produksjon av nasjonale vikarbyrå-markeder». Byråenes strategier for vekst 

er produkt av reguleringer. Disse reguleringene formes av arbeidslivsaktører, handelsorganer 

som ønsker ekspansjon av næringen og fagbevegelse som jobber for å begrense bransjens 

penetrasjonsgrad. I tillegg blir etterspørselen etter midlertidig arbeidskraft påvirket av 
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geografiske forskjeller og forskjeller mellom sektorer. Det er også store forskjeller mellom 

virksomheter med nasjonalt og trans-nasjonalt eierskap.  

Vikarbyråmarkedet i Norge består først og fremst av et par store aktører, generalister som tilbyr 

bemanning i mange sektorer (Jordhus-Lier at al., 2015, s. 123). I tillegg finnes mange mindre 

virksomheter som ofte er mer spesialiserte på en bransje eller yrke. SSB har registrert over 1000 

byråer, men mange av disse er små og har ofte bare av én ansatt. NHO Service og Handel, som 

representerer bransjen, har 221 medlemsbedrifter som representerer 648 underavdelinger 

(NHO, 2016). Medlemsbedriftene utgjør ifølge NHO omtrent 80 prosent av all omsetningen i 

bemanningsbransjen. Dominansen varierer derimot mellom ulike sektorer, og NHO-bedriftene 

står for over 70 prosent av bemanningsomsetningen i logistikk, hotell, varesalg og kontordrift, 

og rett under 50 prosent i bygg og anlegg (Jordhus-Lier et al., 2015).  

 

 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert en rekke fenomener og konsepter som beskriver endringer i 

arbeidslivet. Dualisering, atypiske ansettelser og rekommodifisering kan ses som aspekter ved 

ulike liberaliseringprosesser. Med utgangspunkt i at denne utviklingen påvirker arbeidstakere 

på ulike måter, har jeg tatt i bruk Thelens begrep om dualisering som beskriver skillet mellom 

en beskyttet kjerne og en utsatt periferi i markedet. Rekommodifisering og deskilling er trukket 

frem som konsekvenser av liberaliseringsprosessen som først og fremst påvirker den mest 

utsatte periferien i arbeidslivet.  

Jeg har argumentert for at atypiske ansettelser en del av gruppen som opplever større usikkerhet 

og mindre beskyttelse enn arbeidstakere med et standardansettelsesforhold. Bruken av denne 

type ansettelser, og mer spesifikt ansettelser via bemanningsbyråer, varierer mellom bransjer, 

fag og arbeidsplasser og påvirker de på ulik måter. I oppgaven ser jeg etter bransjespesifikke 

egenskaper som er med på å avgjøre dette. Norsk arbeidsmarked et ikke et dualisert 

arbeidsmarked med en arbeidslivspolitikk som har institusjonalisert og forankret et skille 

mellom arbeidere i kjerne og periferi. Jeg ser likevel etter dualiseringsprosesser og spør hvordan 

de gjør seg gjeldene i deler av norsk arbeidsliv. Hvor og på hvilken måte kommer de til syne? 

For å skjønne dette bedre skal jeg i andre del av analysen gå nærmere inn på hvordan 

fagbevegelsen i utvalgte byggfag forholder seg til og responderer på denne formen for 
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liberalisering. Spørsmålet og oppbygningen baserer seg på antagelser forankret i teori og 

tidligere forskning presentert i dette kapittelet. På den måten har oppgaven et en deduktiv 

tilnærming til temaet. Jeg skal i det neste kapittelet gå nærmere inn på denne tilnærmingen i 

tillegg til å redegjøre for metodene jeg har anvendt. 
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3 Data og metode 
 

I oppgaven undersøker jeg liberalisering i norsk arbeidsliv ved å ta i bruk analyse av sekundære 

kilder i tillegg til seks intervjuer og et fokusgruppeintervju. For å undersøke fenomenet 

liberalisering av arbeidsmarkedet, har jeg brukt atypiske ansettelser som indikator på denne 

type endring. Det kan kalles en form for case-studie. Det er mange ulike forståelser og 

definisjoner av case som metode. En retning definerer det som en empirisk studie som 

undersøker et fenomen i dets originale kontekst, spesielt når skillene mellom fenomen og 

kontekst ikke er tydelige. Yin (2003) mener derfor case-studier må forholde seg til situasjoner 

der det er flere variabler enn det som kan undersøkes i studien. Som resultat av dette baserer 

case-studien seg på ulike kilder og ulike metoder, noe som gjør at man i innhenting av data og 

i analysen av denne, drar nytte av tidligere teoretisk arbeid (Blaikie, 2010, s. 188-189).   

Jeg tar i bruk både datamateriale fra rapporter og intervjumateriale for å undersøke 

forskningsspørsmålet, gjennom en dokumentanalyse og en analyse av intervjudata. Det er 

derfor en variasjon i datamaterialet som gjør at arbeidet med oppgaven har vært delt inn i ulike 

trinn og prosesser. Disse presenteres senere i kapittelet. 

Mange har advart mot en naiv og optimistisk holdning til å kombinere metoder for å få et mer 

komplett bilde av fenomenet. Flere typer kilder aggregerer ikke nødvendigvis data og gi mer 

«korrekte funn» (Blaikie, 2010, s. 221; Silverman, 2005, 122). Jeg tror likevel variasjonen i 

datamaterialet kan gi bedre innsyn i fenomenet jeg studerer og gi bedre svar på spørsmålet om 

hvorfor bruken av atypiske ansettelser har økt så mye innenfor byggenæringen og hva slags 

mekanismer som gjør seg gjeldene her. Analysen av statistikk og tidligere forskning fungerer 

som bakteppe for intervjumaterialet og intervjuene utfyller dokumentanalysen med mer innsikt 

i hvordan den observerte endringen oppleves på bedriftsnivå. Fra å beskrive en del av norsk 

arbeidsliv basert på rapporter og foreliggende kilder går jeg i andre analysedel nærmere inn på 

fenomenet der det skjer, nemlig på bedriftsnivå i Oslo-området. Jeg ser på denne overgangen 

som å zoome, fra å observere på overflate til å se nærmere på området der endringen skjer. 

Oppgaven startet med å kun basere seg på rapporter og sekundære kilder, men en åpning for å 

få tilgang til intervjumaterialet fra forskningsprosjektet «Den moderne arbeiderklassen - 

Livssjanser, samhold, splittelse og anerkjennelse i migrasjonens tidsalder» førte til endringer i 

designet. 
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Lamont og Swidler (2014) har tatt til orde for metodisk pluralisme heller enn strenge skiller 

mellom ulike typer kvalitative metoder. Her representeres en mer pragmatisk og åpen holdning 

til bruk av intervjudata. Heller enn å tenke at de kun kan gi informasjon om informantenes 

oppfatninger og meninger, kan de også si noe om representasjon, klassifiseringssystemer, 

grensesetting, identitet og idealer. Intervjumetoden har også begrensninger. For eksempel 

kommer ikke institusjonelle forhold og kontekst alltid til syne i intervjuene. Det kan derfor være 

nødvendig å gå utenfor intervjumaterialet for å forstå meningsdannelsen i intervjusituasjonen. 

I denne oppgaven gjør jeg nettopp dette når jeg tar i bruk sekundære kilder i tillegg til 

intervjudataene. På den måten kan jeg se intervjuene i sammenheng med konteksten de befinner 

seg i, norsk arbeidsliv generelt og byggebransjen i Oslo-området spesielt. For å si noe om 

fenomenet som undersøkes er det nødvendig å se forbi intervjuene og forstå den institusjonelle 

konteksten som aktørene befinner seg i (Lamont & Swidler, 2014, s. 161). For eksempel var 

den politiske konteksten, eller de sektor- og fagspesifikke egenskaper ved yrker og 

ansettelsesforhold, viktig bakgrunn for å forstå fenomenene informantene snakket om i 

intervjuene. Kartleggingen av institusjonell kontekst i kapittel 4 i tillegg til dokumentanalysen 

i kapittel 5 gjorde det lettere å forstå og tolke endringene informantene forholder seg til.  

Sammenhengen og konsistensen gjennom de ulike delene, er med på å heve oppgavens 

validitet. Validitet handler i hovedsak om at tolkningene oppgaven kommer frem til må være 

gyldige i forhold til den virkeligheten som studeres (Thagaard, 2013, s. 201). For å hindre 

inkonsistens i oppgaven forsøker jeg å basere meg på tidligere, relevant forskning gjennom hele 

arbeidet i tillegg til å være tydelig på hva slags perspektiver og teorier jeg tar utgangspunkt i. 

Jeg forsøker også å vise hvor mitt datamateriale samsvarer og hvor det er forskjeller fra andre 

analyser og forskningsresultater (Fog, 2004, s. 164). 

 

 Design 

I oppgaven har jeg brukt et deduktivt design med utgangspunkt i en teoretisk diskusjon. Blaikie 

(2010, s. 21) skriver at dette designet spesielt er egnet til å bevare «hvorfor»- og «hvordan»- 

spørsmål. Oppgaven stiller blant annet et «hvorfor»-spørsmål, med utgangspunkt i at 

globalisering fører til liberalisering som gjør seg gjeldende blant annet i irregulære, atypiske 

ansettelser i arbeidslivet. Spørsmålet er fundert i eksisterende teori som hevder at en ny-liberal 
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retning i kapitalismen fører til liberalisering og dualisering av arbeidsmarkedet, som presentert 

i teoridelen. Med dette perspektivet ser jeg nærmere på deler av norsk arbeidsliv der bruken av 

atypisk ansettelser er synlig. Jeg sammenligner ulike bransjer før jeg går nærmere inn på 

hvordan innleie brukes ulikt innad i byggenæringen. Byggenæringen er valgt som strategisk 

case fordi rapporter og tidligere forskning kan fortelle at bruk av innleie har økt mye her. Caset 

kan derfor kalles «instrumentelt». Det vil si at det er et tydelig eksempel på det jeg vil studere 

og et godt utgangspunkt for å gi mer innsikt i fenomenet for så å kanskje kunne gi økt forståelse 

av eksisterende teori (Blaikie, 2010, s. 190-191).  

Mye av kritikken av case-studier handler om behovet og mulighetene for å generalisere funn 

fra en slik studie og om det er mulig å generere og teste teori. Når man ikke tar i bruk tilfeldige 

utvalgte data fra en stor populasjon har mange hevdet man ikke lenger kan generalisere funn 

fordi valg av utvalg og antall kilder og informanter ikke når standarden for generalisering 

(Blaikie, 2010, s, 192). Det er likevel mulig å hevde at det finnes flere måter å generalisere funn 

på. For eksempel kan tidligere utviklet teori brukes som sammenligningsgrunnlag for empiriske 

resultater (ibid., s. 194; Yin, 2003, s. 32-33). Gjennom dokumentanalysen kommer jeg som sagt 

frem til et strategisk case. Heller enn muligheter til å generalisere funnene herfra kan de si noe 

om en spesifikk del av arbeidslivet. Deretter kan man diskutere om dette har overføringsverdi 

til andre bransjer/ sektorer.   

Et problem med et slikt design er faren for å finne det man leter etter, og presentere funn som 

er «biased». Jeg forsøker å unngå dette ved å ha et bredt utgangspunkt i dokumentanalysen når 

jeg undersøker variasjoner i atypiske ansettelser. Deretter har jeg gått nærmere inn på graden 

av innleie i bransjer og yrker og gjort utvalg av case. Yrkene innad i byggenæringen er også et 

strategisk utvalg for å vise frem forskjellene innenfor bransjen.  

Et deduktiv design har ofte en streng oppbygning, med hypotesetesting gjennom falsifisering 

som har som mål å finne én sann forklaring. Blaikie beskriver også en mer pragmatisk versjon 

som kan konkludere med en forklaring som er en av mange mulige forklaringer, ikke én 

«sannhet». Oppgaven har på den måten en stegvis oppbygning i Blaikies versjon. Den starter 

med et teoretisk argument som inneholder antakelser om fenomenet. I mitt tilfelle handler det 

om antagelser om at globalisering fører til liberalisering som kommer til syne gjennom 

endringer i arbeidslivet. Konklusjonen må forklares. Derfor skriver Blaikie (2010, s. 86-87) at 

det andre steget innebærer å samle data om konseptene som forskes på og analysere forhold 

mellom dem. Det tredje steget handler om å relatere funnene til teorien og forklare 



37 
 

sammenhengen ut fra denne. Etter å ha samlet data om bemanningsbransjens utvikling og 

påvirkning på byggenæringen må jeg relatere dataene til teorien jeg hadde som utgangspunkt. 

Dette utgangspunktet er antagelsen om at liberalisering åpner for økt bruk av atypiske 

ansettelser og at dette slår ulikt ut mellom bransjer og fag. 

Denne type oppbygning gjør at designet på oppgaven kan kalles deduktiv. Likevel har 

tilnærmingen til temaet liberalisering av arbeidslivet hatt induktive aspekter, ved at jeg har 

startet med et bredt utgangspunkt som ser på norsk arbeidsliv overordnet. Deretter har jeg sett 

nærmere på bransjer der innleie brukes mye, for så å lete etter mekanismer som gjør seg 

gjeldende i byggebransjen.  

 

 Analyse del 1: sekundære kilder 

Innledningsvis stilte jeg spørsmål om i hvilke sektorer atypiske ansettelser vokser frem, og 

hvorfor. Det var derfor naturlig å se nærmere på utsatte bransjer for å forstå hva som er særegent 

ved dem. Jeg startet med å få oversikt over tidligere forskning og statistikk på feltet. Deretter 

satte jeg opp faktorer som jeg hevder er definerende for utviklingen til bransjer, basert på 

tidligere forskning. Jeg var også interessert i hvordan endringen i ansettelsesformer påvirker 

ulike fag/yrker i byggenæringen ulikt. For å komme nærmere en forståelse av hva som gjør en 

bransje og et fag sårbart for liberalisering av ansettelsesforhold, brukte jeg en 

komparasjonsmetode. Denne oversikten fungerte også som strukturering av data fra rapporter 

og forskning på norsk arbeidsliv i tillegg til bakteppe for videre analyser i del 2. Jeg skal nå 

presentere det metodiske utgangspunktet for komparasjonen jeg gjør i kapittel 5.  

Sammenligningen i kapittel 5 baserer jeg på Charles C. Ragins (2008) tilnærminger til 

komparativ metode kalt Qualitativ Comparativ Analysis (QCA). Her presenteres en metode for 

kvalitative case-studier som ikke skiller tydelig mellom kvalitative og kvantitative metoder. 

Målet mitt med denne analysen er å kartlegge ulike kombinasjoner av årsaksvariabler som kan 

påvirke grad av innleie i bransjer, deretter byggfag. Denne tilnærmingen er godt egnet for å se 

på fenomener som varierer i grad og omfang. Han hevder sammenligning og komparasjon kan 

gi kunnskap «som kan brukes til å undersøke komplekse mønstre av likheter og ulikheter i et 

utvalg case» (2008, s. 115). Dette kan bidra til bedre å skjønne, forklare og tolke ulike historiske 

utfall og prosesser og deres betydning for ulike institusjonelle utfall (Ragin, 1987, s. 6).  
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Utgangspunktet for en slik tilnærming er at casene er valgt ut med utgangspunkt i teori og 

forskning. I mitt tilfelle er casene bransjer i norsk arbeidsliv som er utsatt for liberalisering. 

Deretter ser jeg nærmere på ulike byggfag innenfor byggebransjen for å bedre forstå hva slags 

egenskaper og kjennetegn som er med på å påvirke bruken av atypiske ansettelser. 

Undersøkelsen av ulike kombinasjoner av årsaker og virkninger som kan påvirke grad av 

innleie gjøres for å få et overblikk over mulige forklaringer (tabell 5.1 og 5.2). «Å undersøke 

ulikheter og likheter i komparativ forskning går hånd i hånd med studie av årsaker» (Ragin & 

Amoroso, 2011, s. 114). Målet er å identifisere kausale sammenhenger og hvordan ulike 

kombinasjoner av årsaker produserer ulike utfall i casene som er med i studien. Til grunn for 

dette ligger en antagelse om kausal kompleksitet, det vil at det er avgjørende å undersøke 

kombinasjoner av ulike årsaksfaktorer for å forklare et bestemt utfall (Ragin, 2008, 23).  

Jeg gjennomfører ikke en formell strukturert QCA-analyse gjennom programvaren spesielt 

tilpasset slike analyser. Jeg må derfor understreke at jeg kun er inspirert av tilnærmingen 

presentert av Ragin og derfor ikke følger strengt alle stegene i metoden. Detaljene rundt 

fremgangsmåten kommer jeg nærmere inn på i kapittel 5.  

Jeg er altså interessert i hvilke prosesser som påvirker graden av innleie. Hvilke prosesser 

skaper utfallet, eventuelt forhindrer høy grad av innleie? Hvorfor ser det for eksempel ut til å 

være mye innleie i mannsdominerte bransjer? For å forstå dette kan man undersøke 

mekanismer, altså på hvilken måte årsaksfaktorer fører til bestemte utfall. På hvilken måte har 

for eksempel kravet til språkkunnskaper betydning for graden av innleie i ulikebransjer og fag. 

Alle faktorene jeg ser på i kapittel kan undersøkes nærmere på denne måten, men slike 

diskusjoner ligger utenfor rammene av dette arbeidet. Det er ikke rom for å gå i dybden på alle 

faktorene. I analysen av intervjumaterialet skal jeg likevel se nærmere på to av dem; 

organisasjonsgrad og yrkesbeskyttelse. Den komparative studien fungerer derfor som et 

grunnlag jeg kan basere den videre analysen på. 

 Data 

Kildene jeg bruker for å si noe om hva som kan påvirke graden av innleie stammer fra både 

politiske aktører og forskere. De må derfor vurderes og brukes ulikt. Data deles ofte inn i tre 

typer; primærkilder, sekundære kilder og tertiære kilder. Primære kilder er generert av 

forskeren som er ansvarlig for studiet, mens sekundære er data samlet og publisert av andre. 

Her kan den originale bruken av dataene være en helt annen enn den sekundære bruke. Mens i 
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tertiære kilder er dataene også blitt analysert av enten de som samlet de eller av noen som brukte 

de som sekundære kilder (Blaikie, 2010, s. 160-161). Med unntak av del 2 av analysen (kapittel 

6) baserer jeg meg på foreliggende forskning og sekundære kilder for å diskutere innleid 

arbeidskraft og hvor og hvordan den blir brukt. Jeg bruker altså både sekundære kilder og 

tertiære kilder i den første delen. Rapportene jeg bruker som grunnlag for å anta innleiegraden 

i de ulike fagene er basert på data samlet og presentert av andre. Som jeg kommer tilbake til i 

kapittel 5 er det tall og data jeg ikke har hatt tilgang på. Jeg har tatt i bruk det som finnes av 

relevante kilder og så godt som mulig prøvd å redegjøre for de beregningene som ligger i disse.    

I denne oppgaven er det spesielt disse sekundære kildene, rapporter og forskning, som må 

diskuteres i forhold til relabilitet. Reliabilitet handler om forskningsresultatenes troverdighet 

og pålitelighet. Data er reliable når de er pålitelige. En måte å vurdere dette på er å se om flere 

uavhengige observasjoner og målinger av samme fenomen gir omtrent likt resultat. Ved å 

benytte meg av flere typer sekundære kilder kan troverdigheten til konklusjonene jeg trekker 

fra dem styrkes. Om arbeidet er pålitelig handler også om repliserbarhet, om en annen forsker 

ved bruk av samme metode og materiale ville kommet frem til de samme resultatene (Thagaard, 

2013, s. 198). Da er det viktig å fortelle om forholdene og konteksten studien er gjort innenfor 

for å gi prosjektet pålitelighet (Tjora, 2010, s. 178). Jeg har derfor forsøkt å ha et bevisst forhold 

til fremgangsmåtene jeg har brukt, og gjøre tydelig hva slags valg jeg har gjort underveis i 

arbeidet. 

Diskusjonen rundt innleie av arbeidskraft er en politisert debatt der interessemotsetninger i 

norsk arbeidsliv blir svært tydelige. Jeg er i første del av analysen ikke først og fremst interessert 

i hvilke aktører som sier hva, men bruker dataene som kilde til kunnskap om arbeidslivet. Der 

det ikke finnes offentlig statistikk bruker jeg i stedet statistikk produsert av arbeidslivsaktører 

som NHO Service og Handel og en rapport produsert på bestilling av Elektromontørenes 

Forening Oslo og Akershus. Jeg tar også i bruk en Fafo-rapport og en rapport produsert av 

Manifest tankesmie, en venstreorientert tenketank. To av kildene, Elektromontørenes og 

Manifests rapport, er uttalt kritiske til bruk av innleie. NHO Service og Handel representerer 

bemanningsbransjen og publiserer statistikk fra medlemsorganisasjoner hvert kvartal. Fafo er 

en frittstående, uavhengig forskningsstiftelse, opprinnelig etablert av fagbevegelse og NHO. 

Jeg bruker dataene og tallene som presenteres i disse kildene for å bedre forstå hvor innleie 

brukes og hvordan.  
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Historiefaget skiller mellom levninger og beretninger. Beretninger skiller seg fra levninger ved 

å være beskrivende heller enn normative og fortidsrettet heller enn fremtidsrettet. Når man 

bruker en kilde som levning er det jeg som «trekker slutningen om hvordan noe var» (Kjelstadli, 

1999, s. 173). En beretning derimot har allerede trukket slutningen (s. 174). Jeg bruker kildene 

presentert nedenfor til noe mer enn å beskrive opphavsmannen eller opphavssituasjonen til 

kilden. Det vil si at jeg bruker de som beretninger om noe mer enn situasjonen kilden selv er en 

del av. Da er man avhengig av å vurdere om kildens påstander kan brukes som en beskrivelse 

av virkeligheten. Jeg bruker ikke konklusjonene de presenterer, men tallene. Det er gjort tydelig 

i rapportene hvordan de har kommet frem til disse, og på den måten vurdere jeg de som 

pålitelige. Det var for eksempel avgjørende at de skilte mellom underentreprise og innleie slik 

at tallene beskrev den samme gruppen arbeidstakere. Kildene jeg bruker for å si noe om hvor 

innleid arbeidskraft brukes, i hvilken grad det brukes og hvem som leier inn arbeidskraft er: 

Elstad (2017), Marsdal (2015), NHO Service og Handel (2018), Nergaard (2017). Jeg går 

nærmere gjennom de i analysen.  

 

 Analyse del 2: intervjumaterialet  

Gjennom det pågående forskningsprosjektet «Den moderne arbeiderklassen - Livssjanser, 

samhold, splittelse og anerkjennelse i migrasjonens tidsalder» har jeg fått tilgang på 

intervjudata fra tillitsvalgte fagarbeidere i Oslo-området. Høsten 2017 jobbet jeg som 

vitenskapelig assisten for prosjektet, med å intervjue tillitsvalgte og transkribere intervjuene.  

Intervjuene av tillitsvalgte ble gjort i forbindelse med et av prosjektets undertema, der vi 

snakket med tillitsvalgte i ulike yrkesfag. I jobben som vitenskapelig assistent gjorde jeg seks 

intervjuer med tillitsvalgte i byggenæringen, i tillegg til å delta på et gruppeintervju. Underveis 

i arbeidet fant jeg ut at intervjudataene var relevante for temaet jeg jobbet med. Informantene 

var engasjerte i temaer knyttet til endringer i arbeidslivet og snakket mye om den økte bruken 

av innleid arbeidskraft. Jeg fikk tillatelse til å bruke intervjudataene i mitt eget prosjekt ved å 

skrive en master tilknyttet prosjektet. Det betyr at det ikke er jeg som har utformet 

intervjuguide, men forskerne på prosjektet. Intervjuguiden var bred, noe som gjorde at 

intervjuene tok form som samtaler der informantene fikk snakke om det de var mest opptatt av. 

Jeg styrte samtalen innom temaene som var satt opp, men hadde en semi-strukturert form på 
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intervjuene (Blaikie, 2010, s. 207). Hvert intervju varte i omtrent en time og fant sted der det 

passet best for informantene. I de fleste tilfeller var dette på arbeidsplassen, enten i brakka eller 

i et kontorbygg. Et av intervjuene var hjemme hos informantene.   

 Det kvalitative intervjuet 

Formålet med intervjuene var å komme nærmere tillitsvalgte i håndverksyrkers synspunkter på 

arbeidslivet og deres erfaringer fra arbeidshverdagen. Som tillitsvalgte tilhører informantene en 

gruppe som har tatt på seg et verv for å representere andre. Det var derfor interessant for 

forskningsprosjektet jeg jobbet på å finne ut av hvordan de forholder seg til 

samfunnsinstitusjoner og vurderer situasjonen for yrkene og fagforeningenes rolle. 

Spørsmålene handlet i stor grad også om hva slags utfordringer de opplever yrket og i jobben, 

nå og i fremtiden.   

Intervjusituasjonen har blitt grundig diskutert og problematisert i metodelitteraturen. Et intervju 

avhenger av tillit i relasjonen mellom intervjuer og informant. Thagaard (2013, s. 113-114) 

trekker frem tillit og troverdighet i intervjusituasjonen som viktig, for å gi grunnlag til at 

informanten kan fortelle åpent om erfaringer. Forskjeller mellom forsker og informant på grunn 

av ulik klassebakgrunn, kjønn, alder eller etnisitet har blitt trukket frem som utfordringer som 

kan føre til en slik sosial avstand og på den måten påvirke intervjusituasjonen. Særlig kan dette 

komme til syne når intervjuer skal undersøke et ukjent felt. I mitt tilfelle var feltet jeg skulle 

inn i nytt, jeg hadde liten kjennskap til yrkesfagene eller tillitsvalgtes arbeidshverdag. I tillegg 

var det et åpenbart skille mellom meg og informanter i kjønn, alder og yrke som gjorde det 

tydelig at jeg ikke var innforstått med deres erfaringer. Denne avstanden gjorde det naturlig for 

meg å stille åpne, naive spørsmål. Men avstanden betydde også at jeg representerte Blindern og 

akademia i møte med informantene. Dette ble påpekt i noen av intervjuene. For eksempel når 

min kompetanse som sosiologi-student ble satt i kontrast til informantens kompetanse som 

fagarbeider. Ved å adressere denne forskjellen ble det kanskje lettere å fortelle og forklare ting 

til meg, fordi jeg ikke visste mye fra før.  

Kontakten mellom informant og intervjuer er ifølge Fog (2004) avgjørende for kvaliteten på 

intervjuet. Når den er god, legges den ikke merke til. Men hvis forskeren ikke reflekterer over 

relasjonen mellom dem, kan det føre til en for svak grensedragning mellom forsker og 

informant (2004, s. 86). For eksempel kan et behov for ikke å ha dårlig kontakt føre til et ønske 

om å minske avstanden mellom dem. Jeg kan i ettertid se at jeg under noen intervjuer ikke stilte 
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oppfølgingsspørsmål eller ikke stilte meg undrende nok til informanten, men heller forsterket 

likheter eller enighet rundt temaer. Særlig i intervjuer der informanten fortalte om opplevelser 

med trakassering på arbeidsplassen, vanskelige arbeidsforhold og bekymring for fremtiden til 

yrket og arbeidsplassen, var det naturlig for meg å respondere med interesse og engasjement.  

Dette ser Thagaard på som et bidrag til å utvikle meningsinnhold i intervjusamtalen (2013, s. 

97). Men som Fog (2004, s. 86-87) skriver kan en sterk sympati være en form for 

overinvolvering i informanten som fører til at intervjueren blir redd for å skape pinlige 

situasjoner eller stille vanskelige spørsmål. Intervjueren risikerer da å bli en slags 

mikrofonholder fordi spørsmålene ikke går forbi det som bevarer den gode stemningen. Selv 

om jeg kan kjenne igjen tegn til dette i materialet, ble jeg flinkere til å stille 

oppfølgingsspørsmål og være mer bevisst rollen som intervjuer etter et par samtaler, i tillegg til 

at jeg hele tiden forholdt meg til en intervjuguide som gjorde at jeg var innom de spørsmålene 

som var planlagt å ta opp.  

Intervjuguiden inneholdt spørsmål om bakgrunnen til den tillitsvalgte, hvorfor informanten 

hadde valgt yrket og tatt på seg vervet, hvordan en arbeidsdag så ut og forhold til kollegaer og 

klubbmedlemmer7. Deretter handlet intervjuene mer om yrket, hvem som jobber i det, medias 

fremstilling av det, status og utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og rekruttering. Jeg spurte 

også om hvordan de jobbet som tillitsvalgt og hva som var typiske saker og utfordringer knyttet 

til vervet. En del av intervjuet var også satt av til mer personlige spørsmål om familiesituasjon 

og bakgrunn.  

Som jeg diskuterte i forrige delkapittel kan man skille mellom levning og beretning. Mens de 

sekundære kildene blir brukt som beretninger som sier noe mer enn det som angår opphavsmann 

og opphavssituasjonen, er intervjudataene interessante nettopp på grunn av opphavsmann og 

opphavssituasjon. De brukes og fortolkes da som beretninger om informantenes opplevelser. 

Men beretningene deres er i noen tilfeller også opplysninger om mer enn opphavsmannen, 

fortellinger og informasjon om hvordan ting er og fungerer i byggebransjen. Jeg hevder derfor 

at det er mulig å bruke intervjudata også som levninger ved å sammen med sekundære kilder 

bruke de til å trekke slutninger om hvordan noe er (Kjelstadli, 1999). Denne vurderingen gjøres 

underveis i analysen av materialet. 

                                                 
7 Vedlegg 2: Intervjuguide 
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 Utvalg 

Intervjuene er basert på et strategisk utvalg. Det vil si at informantene er valgt ut fordi de har 

egenskaper og kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til forskningsprosjektet (Thagaard, 

2013, s. 55). Intervjuene ble som sagt gjort som en del av forskningsprosjektet om den moderne 

arbeiderklassen der tillitsvalgtes rolle var spesielt interessant fordi de er representanter for en 

gruppe som tilhører gruppen faglærte arbeidere. For å rekruttere informanter ble det rettet en 

formell henvendelse til fagorganisasjoner som tilrettela for at vi kunne ta videre kontakt med 

de som var interessert i å delta på intervju. De som tipset prosjektet om mulige informanter fikk 

ikke beskjed om hvem vi endte opp med å intervjue og anonymiteten ble sikret.  

For mitt prosjekt ble de tillitsvalgte også en del av et strategisk utvalg ved at de tilhører yrker 

som er eksponert for de tegnene til endring og liberalisering jeg var interessert i. Som 

tillitsvalgte har utvalget erfaringer med økt bruk av innleie og arbeidsinnvandring, i tillegg til 

kunnskap om arbeidslivet generelt, om politiske prosesser, arbeidsrett og arbeidslivshistorie. 

Det er naturlig å anta at tillitsvalgte i fagorganisasjoner har dette vervet mye på grunn av denne 

interessen, og at dette ofte skiller dem fra kolleger. I vervet skoleres man i forbundets 

arbeidslivspolitikk og posisjonen som valgt representant for arbeidstakere i en bedrift gir 

innflytelse og mulighet for å påvirke både arbeidsgiver og organisasjonen de er en del av. På 

den måten er de politiske aktører, og datamaterialet må ses i lys av også fagorganisasjonens 

politikk på feltet. Som jeg kommet tilbake til jobber de for eksempel for et forbud av innleie i 

Oslo-området.  

I tillegg til å kunne si noe om hvordan de selv opplever jobb og rollen som tillitsvalgt, så de 

arbeidslivet fra et analytisk nivå. Dette var nyttig for mitt prosjekt nettopp fordi det ikke dreier 

seg om opplevelsen av å leies inn eller jobbe på en byggeplass, men hvordan innleie blir brukt 

og responser på dette. Posisjonen deres plassere dem mellom ansatte, innleide og 

bedriftsledelsen, noe som gir dem en særegen tilgang til informasjon. De har et refleksivt 

forhold til egen rolle og en politisk bevissthet som gjør at de har et analytisk forhold til temaene 

som ble tatt opp. De snakket på vegne av seg selv og som tillitsvalgte i sin bedrift, i tillegg til å 

også trekke på ressurser fra fagorganisasjonen. Det er også på grunn av sin særegne rolle de 

utgjorde et strategisk utvalg, fordi posisjonen deres gir tilgang til kunnskap og erfaringer i 

arbeidslivet som ikke er tilgjengelig for alle. Målet har ikke vært å ha et generaliserbart utvalg, 

men å gi innblikk i noen tillitsvalgtes opplevelser. At de arbeidet i Oslo og omegn var 

avgjørende for denne oppgaven.   
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Informantenes rolle på arbeidsplassen og i organisasjonen gjør dem også vant med å snakke om 

og diskutere problemstillinger knyttet til arbeidsliv. Men det var ofte et synlig skille i 

intervjuene mellom spørsmål relatert til jobb og politikk og spørsmålene jeg stilte om bakgrunn, 

som opplevdes som mer personlige både av meg som intervjuer og av informantene. Disse 

temaene dukket ikke naturlig opp i samtalen og krevde mer direkte spørsmålsstilling. I de første 

intervjuene var jeg forsiktig med å stille direkte spørsmål om familie, bosted, utdanning osv. 

Trening gjorde det etter hvert lettere, men det var likevel et problem gjennom alle intervjuene 

at jeg ikke fikk nok tid til denne delen og at jeg var for forsiktig med å stille spørsmål som ikke 

handlet om jobb og fagforeningsarbeid. 

Utvalget av informanter består av til sammen seks intervjuer og et fokusgruppeintervju med tre 

informanter. Et av intervjuene er med en rørlegger, resten er elektrikere. Gruppeintervjuet ble 

gjort av Jørn Ljunggren, men jeg var tilstede og transkriberte det i etterkant. En av informantene 

jeg snakket med jobber som tillitsvalgt bygningsarbeider i bemanningsbyrå, og skilte seg på 

den måten ut fra resten av utvalget som hadde faste jobber i rør- og elektrikerfirma eller jobbet 

som tillitsvalgte på fulltid. Jeg har derfor primært tatt utgangspunkt i de fem intervjuene med 

rørleggeren og elektrikerne i analysen, med til sammen åtte informanter. Det er et relativt lite 

utvalg som kun kan gi innblikk i erfaringene til den spesifikke gruppen de representerer, nemlig 

et utvalg tillitsvalgte i Oslo og omegn. Jeg hevder likevel at intervjumaterialet kan bidra til å 

belyse fenomenet liberalisering og innleie av arbeidskraft på grunn av den kritiske posisjonen 

informantene befinner seg i. Jeg går nærmere inn på denne posisjonen i analysedelen. 

 Bearbeiding og analyse av materiale 

Bearbeiding og analyse av datamaterialet er noe som pågår gjennom hele arbeidsprosessen, mer 

eller mindre bevisst. Ideer til kategorier og diskusjoner av materialet dukker gjerne frem 

etterhvert som man arbeider med empirisk materiale (Thagaard, 2013). Som en del av jobben 

som vitenskapelig assisten for forskningsprosjektet transkriberte jeg intervjuene fortløpende. 

Ved å høre på egne intervjuer kunne jeg lære av feil og tenke over hvordan intervjuene kunne 

bli gjort bedre til neste gang. Jeg transkriberte intervjuene nøye og detaljert første gangen, og 

noterte ned tenkepauser og latter for å få med konteksten i samtalen (Tjora, 2012). Jeg utelot 

likevel noen fyllord og mindre pauser fordi formen på samtalen ikke skulle analyseres.  

Når alle intervjuene var samlet og det var klart at jeg fikk bruke materialet i masterprosjektet, 

gikk jeg tilbake og leste gjennom intervjuene på nytt. På dette stadiet hadde jeg allerede jobbet 
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med analyse av sekundære kilder til første del av analysen. Jeg laget derfor tematiske kategorier 

jeg sortere intervjudata inn i, basert på de sekundære kildene jeg hadde satt meg inn i, i tillegg 

til det informantene tok opp. Denne tilnærmingen ga et overblikk over materialet som gjorde 

det mulig å beskrive og til slutt analysere det (Blaikie, 2010, s. 26). De tematiske kategoriene 

jeg brukte var: rollen som tillitsvalgt, innleie, arbeidsinnvandring, yrkesbeskyttelse og 

anerkjennelse.  

Tidligere i kapittelet beskrev jeg oppgavens design som deduktivt. Jeg beholdt denne 

tilnærmingen under arbeidet med intervjumaterialet ved å gå inn i datamaterialet med et 

forhåndsdefinert spørsmål om hvordan de tillitsvalgte arbeidet mot og forholdt seg til økningen 

av atypiske ansettelser. Tjora (2012, s. 182) skriver at denne deduktive kategoriseringen er 

«sorteringsbasert koding». Han er kritisk til tilnærmingen fordi den ikke tar utgangspunkt i det 

informantene sier, men kun det de snakker om. Det er likevel viktig å påpeke at skille mellom 

deduktivt/induktivt er idealtypiske tilnærminger og at det er vanlig å kombinere disse 

(Thagaard, 2013). For å ikke overse noe i materialet eller risikere å bli låst til de kategoriene 

jeg hadde laget, gikk jeg tilbake og leste materialet på en mer induktiv måte. Så langt det er 

mulig, så jeg på det uten å ta utgangspunkt i kategoriene jeg allerede hadde laget og fant på den 

måten ting jeg hadde oversett tidligere. Denne lesningen skilte seg likevel ikke mye fra de 

kodingen jeg allerede hadde gjort og resulterte ikke nye. Kodene jeg beholdt er utviklet fra både 

datamaterialet og med utgangspunkt i teori og tidligere forskning. 

 Oppsummering 

Det empiriske datamaterialet for denne oppgaven består av sekundære kilder; statistikk og 

tidligere forskning, i tillegg til seks intervjuer med tillitsvalgte elektrikere og rørlegger i Oslo-

området og et fokusgruppeintervjuet med tre informanter. I dette kapittelet har jeg redegjort for 

fremgangsmåter og metodiske valg som er gjort underveis i arbeidet. Jeg har også diskutert 

begrepene reliabilitet og validitet underveis, og hvordan jeg forholder meg til ulike typer 

datamateriale. Jeg har også forsøkt å diskutere utfordringer jeg har forholdt meg til underveis, 

og kan oppsummere disse til tre hovedutfordringer; mangel på sekundære kilder, informantenes 

politiske rolle og lite utvalg. Informasjonsskriv og intervjuguide fra intervjuene er også lagt ved 

for å gi innsyn i forskningsprosessen. På den måten kan utenforstående få innsyn i hvordan 

prosjektet er bygget opp og gjennomført.  
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4 Kontekstkapittel 
Et av spørsmålene jeg stilte innledningsvis var hva som kjennetegner byggebransjen, og om 

sektorspesifikke kjennetegn ved denne delen av arbeidslivet kan være med å forklare hvorfor 

liberalisering har vært så synlige her. For å bedre forstå fremveksten av atypiske ansettelser i 

her, skal jeg se nærmere på bransjens oppbygning og organisering, i tillegg til den regulative, 

institusjonelle og politiske konteksten den befinner seg innenfor. Dette fungerer som et 

bakteppe for analysen i kapittel 5 og 6. 

 Bygg og konstruksjon som sektor 

Det er mange grunner til at byggenæringen er interessant å når det gjelder liberalisering av 

arbeidslivet og økte forskjeller mellom arbeidstakere. Først og fremst har næringen blitt kalt, 

av blant annet Bosch og Philips (2003), flyktig og uregelmessig på grunn av svingende 

etterspørsel og usikre arbeidsforhold. En grunn til dette er at varen som selges, bygg og 

konstruksjon, er såkalte «varige goder», som i begrenset grad kan oppbevares eller flyttes. Det 

gjør næringen ekstra konjunktursensitiv. Kunder er bedrifter og husholdninger som reagerer 

raskt på svingninger i markedet og renteendringer. At varen leveres direkte til kunden fører det 

til store regionale forskjeller, til forskjell fra industriproduksjon, som ikke trenger å flytte 

produksjonen etter etterspørselens lokasjon. Sånn sett ligner næringen på service-sektoren som 

også må oppsøke kunden der de er. Bygningsarbeideren må hele tiden flytte på seg, det er derfor 

en bransje med lang tradisjon for arbeidsmigrasjon (Baganha & Entzinger, 2004). I tillegg 

foregår mye av arbeidet utendørs, noe som gir sesongsvingninger. Et annet viktig kjennetegn 

ved bransjen er risikoen man er utsatt for ved å arbeide i den, spesielt på en byggeplass. Flytting 

av materialer, bruk av tungt utstyr, et arbeidsmiljø høyt over bakken, mye støy og fare for bli 

eksponert for elektrisk støt og giftstoffer er eksempler på hva arbeidet innebærer. Mye på grunn 

av dette er industrien preget av rask utskiftning av arbeidere og bedrifter (Bosch & Philips, 

2003, s. 1-7).  

Til tross for mye usikkerhet og svingninger utgjør næringen en viktig del av økonomien. Ikke 

alle land har stål- eller oljeindustri, men alle land har en byggenæring, ofte delt inn i 

kommersielle bygg, industribygg og boligbygg og infrastruktur. Bosch og Philips (2003, s. 2-

3) hevder rundt 5-10 prosent av ansatte i nesten alle lokale arbeidsmarkeder i verden består av 

bygningsarbeidere og andelen har holdt seg ganske stabil, i motsetning til i andre manuelle 
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yrker. De deler inn industrien i to retninger, enten «highway growth» eller «low-road growth 

path». Skillet mellom de to retningene er basert på hvordan, og om, langtidskostnader er betalt 

for. I «highway growth» er for eksempel utgifter til lærlinger, sikkerhet, helse og 

pensjonsordninger betalt for. «Low-road»-retningen derimot kjennetegnes av lavt 

ferdighetsnivå og lav arbeidsintensivitet, lave lønninger og stor utskiftning. Langtidskostnadene 

blir ikke tatt hånd om av staten og kjernen i arbeidsstyrken er liten.  

Norsk byggebransje tilhører derimot «highway growth»-retningen som er kapitalintensiv, 

humankapital-intensiv8 og teknisk omstillingsdyktig. Langtidskostnadene, opplæring av 

lærlinger, pensjon og kompensasjon for lav jobbsikkerhet, blir tatt hånd om gjennom kollektive 

forhandlinger og statlige reguleringer (Bosch & Philips, 2003, s. 3). Det er likevel en bransje 

som er basert på manuelle produksjonsmetoder og derfor ikke kan effektiviseres og 

automatiseres på samme måte som annen vareproduksjon på grunn av høye krav til arbeidskraft 

i forhold til produksjonsenhet. Bransjen kan derfor også kalles arbeidsintensiv.  

 

 Norsk byggenæring 

I norsk sammenheng har sektoren tradisjonelt blitt karakterisert som en del av arbeidslivet med 

«høy produktivitet, høy standard på ekspertise og ferdigheter knyttet til sterke 

håndverkstradisjoner» (Friberg & Haakestad, 2017, s. 3). Dette plasserer bransjen i en del av 

arbeidslivet som typisk har høye lønninger og stillingsbeskyttelse. Norske kontraktører er kjent 

for å ha høy organisasjonsgrad og stor grad av autonomi og deltakelse i beslutningstaking på 

arbeidsplassen, helt på linje med definisjonen av «den norske modellen» (ibid., s. 3). I norsk 

arbeidsliv er også normalen å være fast ansatt, noe som gir sikkerhet og reduserer risikoen til 

bygningsarbeidere. For å etablere dette er fagforeninger avhengig av et samarbeid og 

tillitsforhold til arbeidslivsorganisasjoner og staten, som alle har en interesse av høyt 

ferdighetsnivå. Fagbevegelsen for å beskytte arbeidere fra usikre jobbvilkår, og 

arbeidslivsorganisasjoner for å sikre avkastning på investeringer i opplæring. I Norge er 

arbeidslivsorganisasjonene sterke og det er lettere å opprettholde høy produktivitet og kvalitet 

(Bosch & Philips, 2003, s. 22). 

                                                 
8 Krav om høy kompetanse per produsert enhet i forhold til andre bransjer. 
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Det er likevel ingen tvil om at arbeidsmigrasjon og endringer i arbeidsmarkedet har ført til store 

forandringer i norsk byggebransje. Som nevnt tidligere er næringen uten tvil den viktigste for 

arbeidsmigranter fra Øst- og Sentral-Europa (Friberg, 2012). Sysselsettingen i bransjen økte 

med 18 prosent fra 2009 til 2014, og arbeidsinnvandrere har stått for det meste av denne 

økningen. I tillegg kommer innleid arbeidskraft, som er omfattende i denne bransjen (Alsos et 

al., 2016; Friberg, 2016a; NHO Service og Handel, 2018). Arbeidsinnvandringen har bidratt til 

å opprettholde et høyt produksjonsnivå og har blitt tatt godt imot av de fleste arbeidslivsaktører. 

Fordi bransjen er så konjunktursensitiv, er det behov for fleksibilitet og nødvendig med 

permittering eller oppsigelser i perioder med lav oppdragsdekning (Friberg & Haakestad, 2015, 

191). Dette er noen av grunnen til at byggenæringen har lang tradisjon for migrasjon og ofte er 

utsatt for atypisk ansettelsesformer og dårlige arbeidsforhold (Eldring et al., 2011, s. 22).  

Disse dårlige arbeidsforholdene og utnytting av billig, utenlands arbeidskraft blir ofte omtalt 

som sosial dumping9. Det formelle rammeverket som regulerer byggenæringen har gjennomgått 

omfattende endringer de siste ti årene som respons på økt arbeidsinnvandring og 

lavlønnskonkurranse, blant annet gjennom tre handlingsplaner mot sosial dumping (Alsos & 

Eldring, 2014). Utviklingen mot en «low-road»-retning har blitt pekt på i flere europeiske land, 

blant annet av Lillie og Greer (2007, s. 552), som hevder økt tilbud av arbeidskraft på grunn av 

arbeidsinnvandring har mye av skylden for at deler av byggenæringen dyttes ut i periferien. 

Bransjen blir da en del av arbeidslivet med svakere kollektive forhandlinger og innflytelse på 

arbeidsplassen.  

I tillegg har det vært mye snakk om en degradering av håndverksfag generelt det siste tiåret, 

med lavere rekrutering til fag, økt innleie av arbeidskraft og lavere status. Friberg og Haakestads 

(2017, s. 8-10) forskning på bransjen argumenterer for at dette blant annet kommer av et skifte 

i styringsideologi, fra en «håndverksentrert» til «ny-Tayloriansk» ideologi. Dette innebærer et 

skifte i arbeideres posisjon i produksjonsprosessen når det gjelder lønnsnivå, medbestemmelse 

og muligheter for karriere, i tillegg til forhold til kolleger og ledelse. De hevder skifte 

produksjonsregime, fra akkord-basert til innleie-basert system er en del av denne endringen 

(ibid., s. 3).  

                                                 
9 Begrepet «sosial dumping» blir blant annet brukt om kapitalinvesteringer gjort på grunnlag av lave lønninger, 
dårlige forhold og svake reguleringer. Fenomenet har derfor vært et viktig politisk tema, spesielt på grunn av de 
store forskjellene i lønn og arbeidsforhold innad i Europa og EU (Wills, 1998).  
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Det er altså en bransje som på mange måter har tilhørt det beskyttede arbeidsmarkedet med 

sterk stillingsbeskyttelse, høyt ferdighetsnivå og høye lønninger, men som har gjennomgått 

endringer det siste tiåret og i større grad enn før er utsatt for sosial dumping og dårlige 

arbeidsforhold. Jeg skal i kapittel 5 undersøke nærmere hvorfor bransjen ser ut til å være spesielt 

utsatt for usikre jobbforhold og liberalisering. Før det skal jeg i dette kapittelet se nærmere på 

de endringene i reguleringer som har påvirket norsk byggenæring de siste årene, i tillegg til å 

gå gjennom strukturene i ansettelsesforhold i bransjen. 

 

 Institusjonell kontekst 

 Endringer i arbeidsmiljøloven  

Det er alltid behov for en arbeidskraftreserve i bransjer med mye svingninger i etterspørsel og 

produksjon. Dette har tradisjonelt blitt løst med for eksempel sesongarbeid, variasjon i 

arbeidstid eller bruk av deltid- korttidsansatte, i tillegg til produksjonsinnleie. Innleie fra 

bemanning er imidlertid en enda mer fleksibel ansettelsesstrategi (Ødegård, 2014).  

I 2000 endret Stoltenbergs første regjering reglene for arbeidsformidling og gjorde kommersiell 

arbeidskraftutleie lovlig. Før dette var det forbudt å leie inn arbeidskraft fra bemannings- og 

vikarbyråer, et forbud som ble etablert i 197110 (Jordhus-Lier et al., 2015, s. 120). Dette gjaldt 

ikke kontorpersonalet, de kunne bare leies fra andre produksjonsbedrifter. Forbudet gjaldt heller 

ikke vikariater, sesongarbeid eller produksjonstopper (Ødegård, 2014, s. 100). Endringen var 

en oppheving av et statlig monopol på arbeidsformidling som var etablert for å hindre at «det 

utvikler seg en praksis der bedriftene i tillegg til en fast kjernestab har en stab som er løsere 

tilknyttet i ulike former for å løse de løpende og ordinære arbeidsoppgavene» (NOU 15: 1998, 

73). I NOU ’en som lå til grunn for endringen, ble målsetningen opprettholdt. Det ble presisert 

at lovendringen ikke måtte føre til at «ut- og innleie av personell utvikler seg til et omfattende 

marked hvor en stor andel av arbeidstakerne ikke har fast jobb, men er vikarer». Bakgrunnen 

                                                 
10 Forbudet i sysselsettingsloven fra 1947, nevnt i kapittel 2, gjaldt privat arbeidsformidling. Mange 
bemanningsbyråer falt utenfor denne kategorien, og fra 1971 ble det spesifisert at relasjonen mellom 
arbeidsgiver, arbeidstaker og oppdragsgiver var illegal (Hansen, 2018, 51).  
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for endringen var blant annet et komplisert regelverk som var vanskelig å håndheve, i tillegg til 

ønske om økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet (Jordhus-Lier, 2015, s. 121).  

Dereguleringen førte til vekst i bemanningsbransjen fra en «penetrasjonsgrad i markedet på 0,5 

prosent i 2000 til 0,9 prosent i 2011» (Jordhus-Lier et al., 2015, s. 121). Økningen skjedde først 

og fremst i sektorer der kommersiell innleie ikke var tillatt før. Virkningen av lovendringen var 

omstridt og kritikere av reformen hevder den førte til at «fast ansatte fortrenges av arbeidere 

som kan sendes vekk på en times varsel» (Manifest, 2015). Både dereguleringen av reglene 

rundt innleie i 2000 og åpningen for økt migrasjon har ført til vekst i antall årsverk i 

bemanningsbransjen. Til tross for deregulering påpeker Jordhus-Lier et al. (2015) at det 

fremdeles er en regulert bransje. Nasjonale reguleringer styrer foretakenes strategier og vekst. 

Mer overordnede retningslinjer og begrensninger for midlertidig ansettelse i norsk økonomi, 

som fastslår at midlertidig arbeidskraft er irregulært og midlertidig, er det som i størst grad 

påvirker bransjen. Det er også en bransje som er avhengig av og ønsker reguleringer. I Danmark 

er det for eksempel mulig for bedrifter å leie inn egne ansatte uten å gå gjennom 

bemanningsforetak. Reguleringer som hindrer dette er i bemanningsbransjens interesse (2015, 

s. 122-26). Jeg skal nå se nærmere på den europeisk påvirkningen av denne delen av 

arbeidslivet.  

 EU-utvidelse og EØS-direktiv 

Få år etter liberaliseringen av regelverket i 2000 skjedde det drastiske endringer i det europeiske 

arbeidsmarkedet som følge av utvidelsen av EU. I 2004 ble Polen, Litauen, Latvia, Estland, 

Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn medlemmer i EU og en del av det indre markedet i 

EU/EØS. Fra januar 2007 ble Romania og Bulgaria også med. Lave lønninger i de aktuelle 

landene gjør det attraktivt å jobbe i Norge. Som vi vet gjorde dette at tilbudet av arbeidskraft 

økte dramatisk, spesielt mye i byggenæringen (Ødegård, 2014; Friberg & Haakestad, 2017). 

Denne arbeidskraften er i utgangspunktet uorganisert og oppholder seg i Norge i korte perioder 

av gangen. I følge arbeidslivsforskning er utvidelsen en viktig forklaring på oppblomstring av 

bemanningsforetak og økt innleie av arbeidskraft i arbeidslivet generelt. Det er etter utvidelsen 

større muligheter for å ansette arbeidere som er villige til å jobbe under betingelsene 

bemanningsbyråene tilbyr (Friberg & Haakestad, 2015).  

I tillegg til økt tilbud av europeisk arbeidskraft ble EUs vikarbyrådirektiv implementert i 2013. 

Endringer i Arbeidsmiljølovens §14-12 ble innført fra januar 2013. Direktivet gjelder for hele 
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EØS og EU og hadde som formål å fjerne nasjonale begrensinger på adgang til arbeidsutleie og 

-innleie. I tillegg til å ha et liberaliserende formål hadde direktivet et mål om å beskytte 

arbeidstakere gjennom likestillingsprinsippet (Bergene & Ewing, 2015, s. 139). Fagbevegelsen 

var skeptisk til direktivet fordi det kunne legitimere bemanningsbransjen. Det skulle ikke lenger 

være mulig å hindre vikarbyråer å operere innenfor EØS. Reguleringer og restriksjoner fjernes 

og vikarbyråene blir befestet som arbeidsgiver. Det betyr at det etableres en relasjon mellom 

«arbeidstaker og vikarbyrå heller enn mellom arbeidstaker og innleiebedrift» (Vosko, 2009).  

Likestillingsprinsippet ble brukt som et viktig argument for innføring av direktivet. Prinsippet 

innebærer at: 

arbeid- og ansettelsesvilkårene til den utleide arbeidstakeren minst tilsvarer de vilkår som ville 
vært gjeldene dersom arbeidstaker hadde vært ansatt direkte i innleievirksomheten for å utføre 
samme oppdrag (…) Vurderingen skal gjøres ut i fra den tenkte situasjonen at arbeidstakeren 
ikke er innleid til virksomheten, men ansatt i den. Spørsmålet er da hvilke arbeids- og 
ansettelsesvilkår arbeidstakeren ville hatt krav på i den situasjonen (Prop. 74 L. 2011-2012). 

Direktivet er altså basert på det noen har kalt en hypotetisk sammenligning mellom direkte 

ansettelse med to parter og ansettelse gjennom innleie. Det er opp til hvert enkelt land å 

bestemme hva «arbeids- og ansettelsesvilkår» innebærer. I arbeidsmiljøloven er prinsippet tatt 

inn i §14-12 a), der det presiseres at arbeidstaker skal sikres minst de vilkår som han ville fått 

som ansatt hos innleier (Aml, 2005). Hva disse vilkårene innebærer finnes det ingen regler for. 

Bergene og Ewing (2015, s. 145) peker på at ansiennitetsbarrierer og pensjon ikke blir nevnt i 

disse reglene. Det kan hindre at innleide får samme tilgang til goder og tjenester som de med 

fast ansettelse. Direktivet inneholder heller ingen likebehandling hva angår jobbsikkerhet eller 

lønn mellom oppdrag.  

Direktivet kan også forstås som en måte å regulere fleksibilisering av arbeidslivet og gjøre 

endringene mer tålelige for fagforeninger. Prinsippet om likebehandling har også vist seg å 

sikre et høyrere lønnsnivå for innleide arbeidstakere, noe som også er i bemanningsbyråenes 

interesse (Gray, 2004). Men forskning på europeisk arbeidsliv peker i likhet med Bergene og 

Ewing (2015) på at mangel på overtidsbetaling, ansenitet, bonuser og velferdsgoder gjør at 

innleide fra byråer generelt ligger under gjennomsnittslønnen i Europa (Gray, 2004, s. 140). 

I tillegg til å ikke sikre reell likebehandling hevder Bergene og Ewing (2015, s. 154) direktivet 

har ført til en legitimering av markedsutsetting av ansettelsesforhold. Direktivet baserer seg på 

en forståelse av arbeidsmarkedet som et marked på lik linje med andre markeder ved «at 

overgangen fra innleid til direkte ansatt blir konstruert som en transaksjon mellom 
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innleiebedrift og vikarbyrå». Denne endringen kan ses på som en del av intensivering av 

varegjøringen av arbeid i Europa. Ved å hindre begrensninger for inn og utleie kan man anta at 

sjansene for å jobbe innenfor et standardansettelsesforhold minsker. Økningen i atypiske 

ansettelser som ikke garanterer jobbsikkerhet eller lønn mellom oppdrag kan, som diskutert i 

teorikapittelet, forstås som en intensivering av kommodifiseringen av arbeidstakere både i og 

utenfor arbeid. Når reguleringer er tilpasset arbeidsgivers ønske om fleksibilitet har de ifølge 

dette perspektivet en re-kommodifiserende effekt på arbeidstakerne ved å i enda større grad 

gjøre dem sårbare for markedskrefter (Papadopoulos, 2005).  

I Norge spådde mange at bestemmelsene om likebehandling av innleide ville føre til en nedgang 

i innleiepraksis fordi det ville bli mindre lønnsomt. I første omgang så det ut til å gi den ønskede 

effekten. Tall Fellesforbundet hentet inn, viste at andelen innleie hos de store entreprenørene 

sank fra 51 prosent i 2011 til 16 prosent i 2015. Samme tid øker bruken av underentreprise fra 

21 prosent til 56 prosent og det er nå i større grad her innleien skjer. Men i 2014 og 2015 gikk 

andelen innleide opp igjen, og etter dette har den sett ut til å ha økt ytterligere, helt opp mot 35 

prosent i Oslo-området (Elstad, 2017, Alsos et al., 2016). Effektene av direktivet og 

likebehandlingsprinsippet på byggebransjen er noe jeg kommer tilbake til i kapittel 6.  

 Fagbevegelsens respons 

Det er vanlig å anta at konkurranse fra billigere, utenlandsk arbeidskraft og sosial dumping truer 

fagbevegelsens representasjon i tillegg til lønns- og arbeidsforhold. Økonomisk globalisering 

kan derfor sies å ha ført til en generell svekkelse av organisert arbeid. Likevel er det viktig å 

også se den politiske agendaen i en slik virkelighetsbeskrivelse. Troen på at verden kontrolleres 

av uregulert og ukontrollerbar kapitalmakt tar bort aktørskapet hos de som er i en posisjon til å 

påvirke utviklingen og eventuelt utøve motstand (Wills, 1998, s. 113-114). I dette delkapittelet 

undersøkes fagbevegelses respons på arbeidsinnvandring i Norge, som en bakgrunn til 

analysekapitlene. Organisert arbeids responser på globalisering, liberalisering og migrasjon er 

et stort forskningsfelt, men jeg skal trekke frem litteratur som kan være relevant for 

problemstillingen jeg ønsker å besvare. 

Helt overordnet er det vanlig å skille mellom internasjonalisme eller nasjonalisme i organisert 

arbeids responser på globalisering. På den ene siden blir fagforeningene svekket og fremmer 

nasjonale interesser for å beskytte seg selv. På den andre siden ser noen svekkelsen av nasjonale 

skillelinjer og økt internasjonalisering i arbeidslivet som en styrke som kan gi mulighet for å 
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øke samarbeid på tvers av land. Wills (1998) argumenterer for at det ikke trenger være enten 

eller, men at det ofte finnes tegn til både økt konkurranse og til solidaritet med utenlands 

arbeidskraft i fagbevegelses respons på politiske og økonomiske endringer. Norsk 

fagbevegelses respons på arbeidsinnvandring er et godt eksempel på dette. Her har økonomisk 

oppgang- eller nedgangstid i Europa tradisjonelt påvirket og endret holdningen til innvandring 

hos både politikere og fagbevegelse. På 1970-tallet støttet LO kravet om en restriktiv 

innvandringspolitikk, mens økt behov for innvandring på 90-tallet førte til at organisasjonens 

forskrift om innvandringsstopp ble opphevet (Daae-Qvale, 2010, s. 268-269). 

Solidaritet med arbeidere i både inn- og utland har historisk vært en hovedsak for all 

fagbevegelse, sammen med krav om å regulere innflytelsen og markedsposisjonen til 

arbeidsgiveren. Disse to sakene har som regel utfylt hverandre, men kan potensielt bli 

motstridene i møte med arbeidsinnvandring. Migranter som er villige til å arbeide for mindre 

lønn og dårligere forhold styrker arbeidsgiverens posisjon (Eldring et al., 2011, s. 23). 

Fagbevegelse har generelt et ambivalent forhold til arbeidsinnvandring. Fra deres perspektiv er 

det på mange måter mer ideelt med individuell migrasjon der migranter blir integrert inn i 

arbeidsliv og samfunnet, heller enn korte, midlertidige opphold i landet (Krings, 2009  

Dette presset oppstår på et transnasjonalt nivå, mens fagforeningers respons er nasjonal og lokal 

(Eldring et al., 2011, s. 22). Tiltak som er gjort for å begrenset et slikt press i Norge er innføring 

av reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår for utleide arbeidstakere, i tillegg til 

likebehandlingsprinsippet. Noen bemanningsforetak er bundet av tariffavtaler som kan 

overkjøre likebehandlingsreglene (Alsos et al., 2016, s. 19). I tillegg er det i bygg og elektro 

inngått avtaler som gjør at tariffavtaler er allmenngjort. Loven om allmenngjøring av 

tariffavtaler var et av kravene LO stilte i forbindelse med EØS-avtalen (Daae-Qvale, 2010, s. 

269).  

I Norge er lønn regulert gjennom kollektive forhandlinger som er bindende for de som er dekket 

av tariffavtaler. Allmenngjøring betyr at minstelønnssatser og andre bestemmelser i avtalene 

blir gjeldende for en hel bransje. Arbeidstakere som ikke er dekket av en avtale får samme 

vilkår på en del områder som i tariffbundne bedrifter. Vanligvis fastsettes kollektiv lønn ved at 

et fagforbund krever tariffavtale i en bedrift der de har medlemmer. Allmenngjøring skiller seg 

fra den tradisjonelle måten å fastsette lønn på ved at den kan vedtas når «utenlandske 

arbeidstakere har lønns- og arbeidsbetingelser som er dårligere enn det som er vanlig» 

(Nergaard, 2015, s. 46). På den måten fungerer loven som en minstelønn i bransjene den gjelder 
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for. Satsene som gjelder for bransjen i 2018 er for eksempel 177,80 pr time for ufaglærte uten 

bransjeerfaring, 197,90 pr time for faglærte (Forskrift om tariffavtale for byggeplasser, 2016). 

Allmenngjøringen har ikke hatt store konsekvenser for norske lønninger, og satsene ligger 

under gjennomsnittslønnen i byggenæringen. Migranter som er villige til å jobbe under 

gjennomsnittet kan som sagt skape fragmentering, til tross for målet om å hindre lønnspress 

(Eldring et al., 2011, s. 25). 

Allmenngjøringen av tariffavtaler for byggeplasser i Norge gjelder alt bygningsarbeid i privat 

og offentlig regi (Forskrift om tariffavtale for byggeplasser, 2016). Det er oppdragsgiveres 

ansvar å følge opp at dette blir etterlevet. Allmenngjøringsforskrifter gjelder alle typer oppdrag, 

ikke bare innleie. Likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven vil derimot kun gjelde ved 

innleie fra bemanningsbyråer, ikke innleie via underentrepriser eller fra andre 

produksjonsbedrifter, såkalt produksjonsinnleie (Aml, 2005, §14-13; Alsos et al., 2016, s. 40). 

Å skille mellom de to typene kan være vanskelig og krever kunnskap om hva som pågår i 

utleievirksomhetens lokaler. Denne oppgaven ser i utgangspunktet kun på innleie fra 

bemanningsforetak, ikke fra andre produksjonsbedrifter.  

Allmenngjøring er en respons på endringer i arbeidsmarkedet som passer inn i det som kan 

beskrives som distribusjonssolidaritet eller «demand-side»-solidaritet. Ibsen og Thelen, (2017, 

s. 410) bruker modellen for å beskrive en respons der hovedfokuset er å jobbe for lønnsvilkår i 

kollektive forhandlinger, mens ansvaret for andre former for beskyttelse delegeres til staten.  

God fordelingsprofil, likelønn og solidarisk lønns- og fordelingspolitikk blir trukket frem i en 

uttalelse fra LO-kongressen som en viktig del av hovedfokuset til organisasjonen (LO, 2017). 

Likevel har en restriktive tilnærmingen til innvandring vært dominerende, for eksempel 

gjennom skepsis mot å åpne for innvandring av ufaglært arbeidskraft. I 2002 var begrunnelsen 

for dette «problemer med etnisk segregering, høy arbeidsledighet blant arbeidsinnvandrere samt 

mangel på virkemidler som skulle forhindre sosial dumping» (Daae-Qvale, 2010, s. 269-279). 

Her kommer skillet mellom nasjonalisme og internasjonalisme til syne. Tradisjonelt har norsk 

fagbevegelse respondert på dette med restriktive holdninger og krevd norske arbeidsbetingelser 

for utenlandske arbeidere for å unngå undergravingen av lønns- og arbeidsvilkårene (Kjelstadli, 

2000).  

Et annet aspekt ved responser på migrasjon er inkludering i selve organisasjonen. Eldring et al. 

(2011, s. 32) sin studie av fagbevegelsens respons på migrasjon i Norge, Danmark og 

Storbritannia hevder bygningsarbeidernes organisasjoner i Norge har vært mer suksessfulle enn 
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de to andre landene på å inkludere migrantarbeidere. Dette mye på grunn av Fellesforbundets 

lokale arbeid for å inkludere migranter.  

Fellesforbundet er hovedorganisasjonen for privat sektor, der byggfagene er organisert i ulike 

avdelinger. Bygningsarbeidere har tradisjonelt tilhørt fagorganisasjoner som har inkludert 

ufaglærte arbeidere og basert seg på klassesolidaritet. Håndverksorganisasjoner derimot har i 

større grad basert seg på en gruppesolidaritet knyttet til fagutdannelsen (Bull, 1968). 

Elektrikeryrket kan for eksempel sies å tilhøre en slik ferdighetsbasert unionisme. Det vil si at 

utdanning og opplæring blir sett på som veien til gode jobber. Heismontørene er også et 

eksempel på yrke med sterk yrkesbeskyttelse, med likheter til profesjonsyrker (Bjørnhaug, 

1989). Solidariteten er da ofte basert på gruppetilhørighet heller enn klasse. På den måten har 

elektrikere og spesielt heismontører noe til felles med «white collar»-fagforeninger, der 

forskjell i lønn basert på ferdigheter både aksepteres og omfavnes (Ibsen og Thelen, 2017, s. 

417). Rørleggere derimot har ikke like mye yrkesbeskyttelse som elektro, og passer kanskje 

bedre inn i klassesolidaritets-modellen. Inndelingen av ulike solidaritetsmodeller er nyttig for 

å forstå ulike responser på liberalisering av arbeidsmarkedet, som vi kommer tilbake til i del to 

av analysen.  

Til tross for tegn til inkluderingspolitikk og solidaritets-strategier kan man ikke overse 

forskjellsbehandling som hindrer arbeidsinnvandrere å oppnå like lønns- og arbeidsforhold, i 

tillegg til problemer med inkludering i arbeidslivsorganisasjoner. Diskriminering, rasisme og 

etnifisering av arbeidsmarkedet er også problematikk knyttet til arbeidsinnvandring. Daae-

Qvale (2010, s. 279) for eksempel har påpekt at LO «i stor grad har vært best tilpasset 

normalarbeidstakerne som jobber fulltid og i yrker med høy organisasjonsgrad». Hun hevder 

organiseringen av fagbevegelsen i hovedsak er sentrert rundt normalarbeidstakerens interesser, 

for eksempel gjennom yrkesinndelingen i forbund og arbeid for å bevare beskyttelsene 

fulltidsansatte med standardansettelseskontrakt har opparbeidet seg. Da faller grupper med 

svakere tilknytning til arbeidslivet utenfor og det kan oppstå interessekonflikter og skillelinjer 

mellom de som er innleid og de som er fast ansatt. I mange bransjer, blant annet byggebransjen, 

betyr dette et skille mellom norske arbeidstakere og arbeidsinnvandrere. Særlig er dette trukket 

frem som et problem i yrker med lave krav til kompetanse. Marginaliserte arbeidere er lettere 

å utnytte gjennom såkalt sosial dumping og dette igjen truer lønns- arbeidsvilkår for mindre 

sårbare og utnyttede grupper arbeidere. Arbeidsinnvandrere får skylden for arbeidsledighet og 

fall i anerkjennelse og dette igjen tar fokus bort fra og hindrer kritikk av politikken som ligger 

bak en slik utvikling. På den måten kan arbeidsgiverne dra fordel av en ekskludering av 
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arbeidsinnvandrere, gjennom lavere lønninger og svakere fagforeninger (Burgmann, 2016, s. 

136- 139). Denne problematikken blir også tatt opp igjen i del to av analysen, der jeg undersøker 

hvordan tillitsvalgte opplever og forholder seg til arbeidsinnvandring og prinsippet om 

likebehandling. 

 

 Politisk kontekst  

Jordhus-Lier et al. (2015, s. 113) hevder kontroversen rundt bemanningsbransjen de siste årene 

har handlet om hvordan bransjen er regulert i tillegg til bransjens rolle som arbeidsgiver. 

Motstandere av bransjen har brukt noen selskapers dårlige behandling av arbeidstakere som 

eksempel på at alle innleiebedrifter er en trussel mot det norske arbeidslivet. Bransjen på sin 

side hevder dette handler om noen useriøse aktører. I hovedsak har arbeidstakersiden ønsket et 

strengt regelverk, mens arbeidsgiversiden har tatt til orde for en liberalisering av 

bestemmelsene. Argumentene for et strengt regelverk handler blant annet om behovet for å 

beskytte arbeidstakerne mot usikkerhet og sikre faste stillinger. De som ønsker liberalisering 

legger vekt på bedrifters behov for fleksibilitet (Nergaard, 2016). 

I Oslo-området har fagbevegelsen protestert mot den økte innleien og lenge advart mot 

konsekvensene av utviklingen, spesielt fagorganisasjonene som representerer byggfag. LO var 

også motstandere av reformen i 2000 og innføring av direktivet i 2013 (Jordhus-Lier et al., s. 

125-26). Fellesforbundet, som organiserer de største gruppene av byggfag og 

bygningsarbeidere med 142 000 medlemmer, uttalte på landsmøte i 2015 at innleie «utfordrer 

den norske arbeidslivsmodellen» (Fellesforbundet, 2018). Temaet ble aktuelt under 

valgkampen 2017, og Arbeiderpartiet og SV lovet å bremse utviklingen om de kom til makten 

(Hellesnes, 2017b).  

Motstanden i fagbevegelsen har siden økt i takt med økt omfang av atypiske ansettelsesformer. 

En skepsis og et ønske om regulering av bemanningsbransjen har blitt til tydeligere krav om 

forbud mot innleie. 15. november 2017 arrangerte en rekke fagforeninger11 politisk streik for et 

forbud av innleie i Oslo-område, med støtte fra LO og Fellesforbundet. Oslo 

bygningsarbeiderforening mener bemanningsbyråenes virkning på hele bransjen i 

                                                 
11 El og IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus, Elektromontørenes Forening Oslo/Akershus, Fellesforbundet 
avdeling 601 Tømrer og Byggfagforening, Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, 
Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggerens Fagforening, Heismontørenes Fagforening  
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hovedstadsområdet er så negativ at resultatet kan bli en helt ny og uønsket måte å organisere 

arbeidslivet på (Lønnå, 2017). Det samme kravet ble også fremmet i en ny streik 6. mars 2018 

(Viggen, 2018). Direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn er på sin side ikke 

bekymret for utviklingen og mener bransjen kan dobles uten problemer for arbeidslivet 

(Hellesnes, 2017b). I forkant av hovedoppgjøret 2018 krevde NHO at det ikke skal innføres 

«nye bestemmelser i tariffavtaler som begrenser bedrifters adgang til å leie inn arbeidskraft 

eller bemanningsforetakenes mulighet til å leie ut» (NHO, 2018, s. 13).  

Også i partipolitikken er det stor uenighet rundt dette spørsmålet. Arbeids- og sosialkomiteen 

behandlet forslag angående innleie våren 2018 og stortingspartiene er splittet i saken. Stortinget 

mottok forslagene og vedtok i mars 2018 å be Regjeringen vurdere å fremme forslag som sikrer 

en tydeligere definisjon av faste ansettelser slik at arbeidstakere ikke kan være ansatt fast, men 

kun være sikret deltidsarbeid. Videre ble de bedt om å gjøre endringer slik at kun bedrifter med 

landsomfattende tariffavtaler med fagforeninger kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset 

innleie. I tillegg ble de bedt om å tette hullet som gjør det mulig å ansette folk i «deltidsstilling 

med gjennomsnittsberegning i vikarbyrå» (Stortinget, 2018a). Det vil si at arbeidstiden i en 

prosentstilling ikke blir beregnet ukesvis, men i løpet av en måned. Arbeidstakeren kan da 

risikere å «fylle opp» prosenten han er ansatt under i løpet av én uke og ikke ha rett på jobb 

resten av måneden. Disse lovendringene ble som sagt vedtatt i Stortinget 4. juni 2018. Det er 

fortsatt lov å leie inn arbeidskraft når det er midlertidig og ved vikariater, men ansatte i 

bemanningsbyråer skal ha en fast og forutsigbar arbeidstid. Det er nå spesifisert at fast 

ansettelse betyr «løpende og tidsubegrenset», og det blir vanskeligere å bruke såkalt 0-

timerskontrakter. Dette trer i kraft 1. januar 2019 (Stortinget, 2018b). Når jeg i de neste 

kapitlene går nærmere inn på innleie i norsk arbeidsliv er det derfor basert på en institusjonelle 

og politiske kontekst der endringene ikke ennå er synlige.   

 

 Tilknytningsformer i byggenæringen 

For å skjønne mer av hvordan innleie blir brukt i byggenæringen må man se nærmere på 

hvordan den er bygget opp. Byggefirmaer plasserer seg i ulike deler av bransjen ut i fra hvordan 

de forholder seg til underentreprenører og -entrepriser. Byggentreprenører konkurrerer 

vanligvis om å ta oppdrag på boliger og kommersielle bygg. De setter bort deler av arbeidet til 
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underentreprenører som er spesialisert på en del av bygningsarbeidet. Bruken av 

underentreprenører varierer. Det finnes også små firmaer som gjør mindre jobber utenfor 

systemet av underentreprenører. I tillegg gjør arkitekt- og ingeniørfirmaer planlegging og 

organisering av byggeprosjekter, hvis ikke hovedentreprenører står for dette selv (Bosch & 

Philips, 2003, s. 8-9). Denne oppgaven tar for seg ansettelsesforholdet og organisert arbeid, og 

jeg går derfor ikke videre inn i hvordan arbeidsgivere og entreprenører får og organiserer 

byggeprosjekter.    

Det er mulig å skille mellom to ytterpunkter for organisering av håndverksproduksjon: såkalt 

tariffert akkordarbeid og innleie. Akkord er en modell basert på fast pris på arbeidsstykker, et 

tradisjonelt avlønningssystem i entreprenørfirmaer. Fellesforbundet har støttet denne formen 

fordi de mener den gir høyere håndverkerlønn. Formen opphørte som hovedmodeller ved 

tariffoppgjør i 2012 etter ønske fra NHO, men blir fremdeles mye brukt i de store 

entreprenørfirmaene. Innleie bryter med den mer tradisjonelle akkord-formen ved å åpne for 

betaling per time i stedet for å skrive kontrakt med arbeidere per arbeidsstykke. Innleie ble 

vanligere etter EU-utvidelse i 2004 (Friberg & Haakestad, 2015, s. 188).  I tillegg til 

avlønningsformen, skiller innleie seg fra akkord ved å typisk innebære lavere lønn, 

jobbsikkerhet og karrieremuligheter. Det er ifølge Friberg og Haakestad (2017) få 

ansettelsesforhold som gir bedre betingelser for fagarbeidere enn fast ansettelse hos entreprenør 

med akkordproduksjon. Mellom disse ytterpunktene ligger fast timelønn, som også er svært 

vanlig. 

 Ulike typer innleie  

Friberg og Haakestads (2015) skiller mellom bedrifter med «håndverkssentrerte 

styringsprinsipper» og «ny-Tayloristiske styringsprinsipper». Begrepene blir brukt som 

idealtyper, men er nyttige for å forstå ansettelsesforhold i byggebransjen. Håndverkstradisjonen 

er basert på autonomien i håndverkeryrket og deltakelse fra arbeidere gjennom hele 

byggeprosessen. Denne type organisering blir ofte satt i kontrast til masseproduksjon basert på 

sentralisering, standardisering og spesialisering. Her er målet å bryte håndverkernes kunnskap 

opp i enklere, spesialiserte deler og selve utførelsen blir separert fra planlegging og 

koordinering. Innleie forekommer mest i sistnevnte, der virksomhetens kjerne ikke er det 

håndverksfaglige, men juss, økonomi og ledelse, for å kunne drive med kontrakthåndtering og 

økonomistyring. Disse bedriftene kan gjøre store byggeprosjekter uten å ha en egen fagstab. 
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Viktige oppgaver blir derfor å koordinere kontakt mellom ulike underentreprenører og innleid 

arbeidskraft. Håndverkerne blir ikke behandlet av personalavdeling, men «ligger under innkjøp 

og kontaktsoppfølging» (Friberg & Haakestad, 2017, s. 6).  

Denne type bedrifter har ikke vært dominerende i Skandinavia der forhandlinger og samarbeid 

mellom arbeidere og ledelse har stått sterkt. Likevel mener mange at «mer fleksible 

ansettelsesformer, redusert jobbsikkerhet og neoliberale styringsideologier har introdusert neo-

Taylorism til nye bransjer og yrker». Byggebransjen er en av disse. Friberg og Haakestad (2015) 

finner at denne type bedrifter ønsker mindre faglighet og mer lydighet av håndverkene, som 

oftere er innleid. Ytterpunktet for slike bedrifter er innleie gjennom en form for 0-

timerskontrakt bemanningsbyråene kaller «midlertidig arbeid uten garantilønn». 

Bemanningsforetaket er ikke forpliktet til å tilby jobb og en arbeider kan få oppdrag som varer 

et par timer eller flere måneder. Produksjonsselskapet inngår en kontrakt med 

bemanningsbyrået og kan når som helst kan be folk forlate jobb og erstatte dem med en annen. 

Dette blir ifølge forfatterne brukt som en strategi av produksjonsselskapene for å oppnå disiplin 

blant de som ikke sendes tilbake.   

Men hvordan en arbeidstaker blir innleid og ansatt kommer an på oppbygning av produksjonen. 

Noe arbeid gjøres som del av entreprenørens egenproduksjon, gjennom topartskontrakter. Dette 

er typisk riving, rigg og drift, betong- og tømrerarbeid. Totalentreprise betyr at entreprenøren i 

avtalen med byggherren har tatt på seg både prosjektering og utførelse. Da har du alle 

faggruppene internt, uten å hente inn arbeid fra underentrepriser. Hvis det skjer innleie her, er 

det direkte fra bemanningsbyråer for ekstra arbeidskraft (Elstad, 2017). I det som kalles 

delentreprise, som er mer vanlig, setter hovedentreprenør bort arbeid til underentrepriser (UE). 

Rør, elektro og heismontører tilhører vanligvis tekniske entrepriser, og utføres gjennom 

underentrepriser (Elstad, 2017, s. 12). Disse kan også være ansatt i bedrifter på standard og 

atypisk ansettelsesforhold med topartskontrakter. Denne type underentreprise utfører alle 

oppgaver innenfor fagområdet, i kontrast til de som utfører spesialiserte, spissede oppgaver. 

I delentreprise er det som regel ikke innleid arbeidskraft direkte fra bemanningsbyråer og 

innleie er ikke den foretrukne formen for fleksibel bemanning. Det er fordi det krever mye 

arbeidsledelse. Å organisere innleid arbeid er ineffektivt. Men for å håndtere 

produksjonstopper, vinne anbud og ha kostnadskontroll er det vanlig å sette bort deler av 

arbeidet til underentrepriser. Her har ikke lenger hovedentreprenøren arbeidslederansvar. 
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Organiseringen av arbeidet ligger på underentreprisen som kommer med egne folk. Disse kan 

være standard ansettelsesforhold eller atypisk via innleie.  

Figur 1 viser en oversikt over forholdet mellom mulige parter på en byggeplass. Det er som 

sagt en bransje med komplekse strukturer og dette er kun et forenklet kart for lettere å skjønne 

ulike versjoner av innleie. Jeg har det med for å vise frem kompleksiteten i bransjen, og går 

ikke nærmere inn på hvert enkelt ansettelsesforhold. Det er fire eksempler på innleie i figuren; 

innleie gjennom ulike underentrepriser (UE), gjennom teknisk entreprise eller direkte innleie 

via byrå til hovedentreprenør. Det kommer ikke med her at nivåene i et byggeprosjekt ofte også 

går sidelengs på nivå med underentreprisene, fordi rekken av underentreprenører kan være 

horisontal i tillegg til vertikal. I anbudsrunder er det ofte kun krav til begrensing av den vertikale 

rekken. Denne organisering via underentrepriser, i tillegg til stor utskiftning av ansatte, gjør det 

også komplisert å overføre kunnskap og akkumulere kapital (Bosch & Philips, 2003). I figuren 

har jeg ikke med produksjonsinnleie, kun innleie fra bemanningsbyråer.  

Figur 1: Aktører på byggeplass, forenklet kart 
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 Oppsummering 

Som vi så ovenfor har bruken av underentrepriser økt. Alsos et al. (2016) mener noe av 

forklaringen på dette er innføringen av vikarbyrådirektivet i 2013, som gjennom 

likebehandlingsprinsippet stilte høyere krav og økte utgiftene for mange aktører. Innleid 

arbeidskraft skyves derfor lenger ned i kontraktskjeden, der lønningene er lavere. Dette henger 

sammen med beskrivelsene av byggebransjen som «langt tøffere enn alle andre bransjer hva 

gjelder konkurranse og press på pris» (ibid., s. 37). Dette åpner for useriøse aktører blant 

underentrepriser, i tillegg til useriøse bemanningsbyråer (ibid., s. 37-40). Jeg går ikke nærmere 

inn på denne problematikken med ulovlige og useriøse aktører og hva som skiller dem fra 

seriøse i denne oppgaven. Men, som jeg har påpekt i dette kapittelet, er det et viktig poeng at 

bransjens oppbygning med mange ledd og aktører i seg selv åpner for kompliserte og 

uoversiktlige ansettelsesforhold. Det er nyttig å ha med seg når vi går videre til analysen der 

jeg skal sammenligne byggebransjen med andre bransjer som også tar i bruk innleid 

arbeidskraft.      



62 
 

5 Analyse del 1: komparativ kartlegging  

 Innledning  

Innledningsvis diskuterte jeg Thelens (2014) teori om økonomisk liberalisering i vestlige land 

de siste tiårene, og hvordan dette har preget relasjonen mellom private bedrifter og lønnstakere. 

Hun har vist hvordan denne generelle utviklingen i retning av liberalisering av arbeidslivet har 

antatt forskjellige former i ulike stater med ulike arbeidslivsregimer, og også innad i stater 

mellom ulike deler av arbeidslivet. Jeg var her inne på Thelens begrep om dualisering, en 

bestemt form en slik liberaliseringsprosess antar. Begreper viser til prosesser som gir økte 

skiller i arbeidslivet, mellom markedssektorer og bransjer og som derfor bidrar til økende 

forskjeller mellom arbeidstakere. Hun skiller i denne forbindelse om et økende skille mellom 

sentrum, bransjer og sektorer av arbeidsmarkedet der tidligere reguleringer videreføres, og en 

periferi, sektorer som i økende grad blir liberalisert, med store negative konsekvenser for 

arbeidstakerne i de aktuelle bransjene (Thelen, 2014, s. 6). Som nevnt er hun også inne på 

hvordan slike mekanismer kan være selvforsterkende og at sentrum, ved å beskytte seg selv, 

ofte er med på å forsterke avstanden til periferien i arbeidslivet.  

Problemstillingen min handler om i hvilken grad en slik dualisering har skjedd eller i ferd med 

å skje i norsk arbeidsliv, med fokus på ansettelsesforhold. Er det i ferd med å utvikle seg et klart 

skille mellom sektorer i sentrum med faste ansettelser og sektorer i periferien med såkalte 

atypiske ansettelsesforhold særlig i form av innleie12? Som vi allerede har sett er det mye som 

tyder på at det har foregått en slik utvikling i Norge de siste 20 årene, og at byggebransjen 

skiller seg ut med en rask økning i bruken av slike ansettelser. Det har her vokst fram en stor 

gruppe av innleide arbeidstakere som ikke får ta del i de godene det etablerte arbeidslivet tilbyr, 

med standard arbeidskontrakt og organisert arbeidsliv. 

Mange av de strukturelle/institusjonelle endringene som legger betingelser for norsk økonomi 

som jeg pekte på ovenfor (økt internasjonalt konkurranse, EØS-avtalen, mobilitet i arbeidskraft 

osv.) berører direkte eller indirekte hele arbeidslivet. Likevel har konsekvensene slått ulikt ut, 

                                                 
12 Jeg har begrenset meg til å bruke denne typen innleid arbeidskraft som kriterium på liberalisering av 

ansettelsesforhold, selv om dette (som vist) bare er en mange typer irregulære, atypiske ansettelsesformer. 
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særlig er noen bransjer mer utsatt enn andre. Det neste spørsmålet blir da hvorfor foregår innleie 

i bestemte bransjer og ikke i alle, og hva kan være mulige forklaringer på at noen bransjer 

forblir i en beskyttet kjerne, mens andre skyves ut i en liberalisert periferi? 

Som vi har sett har bruken av innleid arbeidskraft i Norge særlig skjedd i yrker og bransjer med 

lave krav til utdanning og kompetanse. Dette er grupper som typisk er utsatt for påvirkning fra 

globalisering og liberaliseringsprosesser (Thelen, 2014, s. 19). Byggebransjen er spesielt 

interessant fordi økningen i bruk av innleie har vært særlig stor her. Dette forklares ofte som en 

naturlig følge av EØS-utvidelse og arbeidsmigrasjon. Som vi skal se, er det imidlertid en rekke 

bransjer og yrker der det ikke har skjedd noen vekst i innleie. Det gjelder også for mange yrker 

der kravene til utdanning er lave, og der det kan tenkes å være et stort potensiale for høy 

arbeidsinnvandring og dermed også et press i retning av atypiske ansettelser. 

For å finne fram det til hva som gjør byggebransjen spesielt utsatt for økning av atypiske 

ansettelser, skal jeg først gjøre en komparativ kartlegging av ulike bransjer/yrker i norsk 

arbeidsliv (kap. 5.3). Jeg begrenser analysen til bransjer som har til felles at de kan tenkes å 

være utsatt for liknende prosesser som byggebransjen. Det kan være mange ulike årsaker til 

økning i bruk av innleid arbeidskraft her (f.eks. lav organisasjonsgrad, krav til språkferdigheter 

osv.). Sammenlikning på tvers av bransjer kan være en metode for å danne seg et nærmere bilde 

av hvilke faktorer eller kombinasjoner av faktorer som er de viktigste. På denne måten vil jeg 

forsøke å kartlegge hvilke mønstre av årsaksfaktorer som gjør byggebransjen særlig utsatt for 

økende bruk av innleie. Jeg velger å kalle dette en ekstern kontrastering av bransjer. 

Deretter (under kap. 5.4) skal jeg se nærmere på om det er vesentlige forskjeller mellom ulike 

yrker eller faggrupper innad i byggebransjen. Er det slik at noen fag preges av svært stort 

omfang av innleie, mens det innenfor andre fag er nærmest fraværende? Jeg skal derfor gjøre 

samme type analyse av forskjeller og likheter mellom ulike byggfag, for på den måten å forklare 

de enorme forskjellene mellom faggrupper innenfor byggenæringen. Jeg kaller dette en intern 

kontrastering av yrker i byggebransjen.  

Målet med disse komparative analysene, er mangesidig. Dels ønsker jeg å kartlegge mer 

konkret hvordan bruken innleie fordeler seg på ulike bransjer og yrker, og dels ønsker jeg å 

drøfte ulike mekanismer som kan ligge til grunn. Jeg vil antyde noen mulige forklaringer, som 

kan danne grunnlag for analysene av intervjumaterialet i neste kapittel. 
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 Litt om komparativ metode 

Som nevnt er det mye som tyder på at årsakene til at innleid arbeidskraft blir brukt i ulik grad i 

ulike bransjer er svært sammensatte. I kartleggingen tar jeg derfor utgangspunkt i Charles 

Ragins (2008) tilnærming til komparativ analyse. Denne ble presenter i metode-kapittelet, men 

hovedhensikten er altså å betrakte de enkelte casene som helheter. Fokus er rettet mot analyser 

av kombinasjoner eller konstellasjoner av årsaksfaktorer, ikke mot å undersøke én og én faktor 

separat. I stedet for å forsøke å isolere effekten av enkeltvariabler, undersøkes hvilke slike 

konstellasjoner av årsaker som kan forklare et bestemt utfall (Ragin & Amoroso, 2011, 118-

119). På den måten forstås sammenhengene som asymmetriske heller enn lineære og 

symmetriske. Ved å sette de opp ved siden av hverandre, i et såkalt «crisp-set»13, blir det lettere 

å sammenligne casene. 

I tråd med Ragins (2011, s. 119) tilnærming blir de ulike årsaksfaktorene så langt det er 

hensiktsmessig gjort om til dikotome variabler. Det vil si at årsaksfaktorer og utfall enten er 

tilstede eller ikke. Jeg bruker følgelig ikke presise kvantifiseringer eller prosentandeler, men 

«ja» eller «nei» og «høy» eller «lav» på hver faktor jeg går gjennom. Det er en målemåte som 

forholder seg til kontekstuelle forhold. Organisasjonsgrad måles derfor som «høy» eller «lav» 

i forhold til de øvrige bransjene som er valgt ut. En slik kalibrering er ikke basert på eksterne, 

kjente standarder, noe som gjør at det blir en grov og passiv form for kalibrering (Ragin, 2008, 

s. 72-77). I et slikt oppsett får jeg kun oversikt over hvor de teoretiske forankrede 

forklaringsfaktorene er til stede og ikke. Det er på den måten mulig å få et overblikk over 

forbindelsen mellom faktorene og utfallet man studerer, en forenklet kartlegging.  

Spørsmålet jeg stiller er altså hvilke kombinasjoner av årsaksfaktorer som skiller bransjer og 

yrker med høy innleiegrad fra de med lavere. På den måten kan jeg si noe om hva som kan 

«beskytte» mot innleie og påvirker utfallsvariabelen i den ene eller andre retningen. 

Når det gjelder tilgang til kilder, har det gjennomgående vært et stort problem å finne pålitelige 

data knyttet til helt avgjørende faktorer, slik som omfanget av utleie i ulike bransjer og yrker, 

                                                 
13 «Fuzzy-set» er en tabell der casene får graderte verdier, mens «crisp-sets» gir dikotome verdier. I de tilfellene 

der det er hensiktsmessig, avviker jeg imidlertid litt fra dette opplegget, og skiller mellom tre verdier 

(høy/middels/lav) (Ragin, 2011). Siden dette er en foreløpig kartleggende analyse er det ikke i konflikt med 

prinsippene for QCA.  
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bemanningsbransjen rolle i ulike sektorer osv. Jeg har derfor vært henvist til å kombinere ulike 

datakilder, dels forskningsarbeider og utredninger om de aktuelle bransjene basert på 

kvalitative og kvantitative metoder, dels på offentlig statistikk og dels statistikk publisert av 

bransjen selv. Selv om kildegrunnlaget enkelte steder kan være mangelfullt, mener jeg likevel 

det er tilstrekkelig, gitt formålet med dette kapitlet, å gi et overordnet bilde av situasjonen i 

byggebransjen relativt til andre bransjer. 

 

 Ekstern kontrastering: byggebransjen og private 
tjenestesektor  

Som nevnt vil jeg begrense analysen til bransjer innenfor privat sektor med lave krav til 

utdanning og mer generell enn spesifikk kompetanse. Ifølge Thelens teori om dualisering av 

arbeidslivet (2014, s. 27-28), har alle disse til felles at de kan være særlig eksponert for 

liberalisering, blant annet på grunn av lavere organisasjonsgrad og mindre oppslutning rundt 

trepartssamarbeid. Jeg skal også se på sektorer som har til felles med byggebransjen at de er 

arbeidsintensive. Det er mye som tyder på at den kapitalintensive norske industrisektoren er 

mer avhengig av faste ansatte med høy kompetanse enn i mer arbeidsintensive tjenestebransjer. 

Bygg kategoriseres ofte som vareproduksjon, men har mye til felles med service og 

tjenesteyting (jf. kapittel 4).  

Ved å gjøre et utvalg av bransjer/yrker som skiller seg minst mulig fra hverandre i andre på 

andre måter, er det lettere å se hva slags konstellasjoner av årsaksforhold som kan påvirke 

graden av innleie gjennom bemanningsbyråer. Bransjene jeg derfor skal se nærmere på er i 

tillegg til byggebransjen, sikkerhetsbransjen, renholdsbransjen, privat helse, detaljhandel og 

lager. Jeg kunne ha inkludert en hel rekke andre bransjer, slik som overnatting og servering, 

jordbruk osv. Poenget er imidlertid på ingen måte å lage en fullstendig oversikt, men å få fram 

noen kontraster som kan bidra til å forklare den høye graden av atypiske arbeidsforhold i 

byggebransjen.   

Det finnes også deler av arbeidslivet som i enda større grad er eksponert for liberalisering, 

særlig i de bransjene med mye svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Eksempelvis landbruk, 

skipsfart, kabinpersonell, bilservice, der det også er vanlig med atypiske ansettelser. I tillegg 
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forekommer det også ulovlig arbeid. Et eksempel er Statoils14 innleie av tjenester fra 

nederlandske Heerema som igjen leier inn asiatisk arbeidskraft på skipene sine. Disse skal 

angivelig ha fått lønn helt ned i 29 kroner i timen (Haugan, 19. mars). Grov utnyttelse og brudd 

på arbeidsmiljøloven skjer også i de bransjene jeg har valgt å se nærmere på, for eksempel 

gjennom ulovlig innleie på byggeplasser i Oslo og Akershus-området (Elstad, 2017). I denne 

oppgaven tar jeg først og fremst for meg lovlig bruk av innleie, atypiske ansettelser som ikke 

er i strid med norsk lov. Det er likevel vanskelig å skille lovlig og ulovlig innleie fra hverandre, 

uten å gå i detalj på kontrakt, avtale mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver og andel innleie i hvert 

enkelt selskap.  

 Valg av årsaksfaktorer 

Jeg tar utgangspunkt i årsaksfaktorene jeg mener er relevante for å kunne gjøre en utforskende 

komparativ analyse. Disse faktorene/egenskapene er i tråd med Ragins tilnærming (Ragin, 

2011, s. 116) basert på tidligere forskning, og på grunnlag av foreløpige undersøkelser av feltet. 

Jeg bygger også på faktorer som Thelen (2014, s. 51-54) er inne på sin analyse av dualisering, 

først og fremst korporatisme gjennom organisasjonsgrad og om det er forskjeller i 

ordninger/reguleringer mellom bransje og yrker.  

 

a) Er norske språkkunnskaper viktig for å kunne utføre/få jobben? 

Det er åpenbart store forskjeller i mellom yrker når det gjelder krav til norskkunnskaper. 

Ettersom arbeidsmigrasjon innenfor EØS-området er en viktig strukturell bakgrunn for økt bruk 

av innleie, er det grunn til å tro at de yrkene med lavest krav til norsk språk vil være mindre 

aktuelle for innleie fra denne gruppen av arbeidstakere. Det er med andre ord grunn til å tro at 

krav til norskkunnskaper «beskytter» mot innleie.  

 

b) Er bransjen regulert av særskilt offentlig godkjenningsordning? 

Her skiller sikkerhetsbransjen seg ut ved at de dominerende virksomhetene her, private 

vaktselskap, er regulert av en egen særlov (Vaktvirksomhetsloven, 2001). Denne inneholder 

                                                 
14 Nå Equinor 
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bestemmelser om at slike selskaper bare kan operere med særlig offentlig godkjenning, tildelt 

av politiet, og med personale som har gjennomgått særskilt opplæring (med regodkjenning 

hvert fjerde år)15. 

 

c) Hvor stort er tilbudet av innleid arbeidskraft fra utleie- og vikarbyråer? 

Dette er et viktig punkt. Innleie er ikke noe som utelukkende oppstår spontant på grunnlag av 

funksjonelle behov i bransjen. Som diskutert under delkapittel 2.6 krever innleie 

bemanningsbyråer som har utnyttet marked og rettet seg mot en bransje. De fungerer som 

«market makers», som i seg selv bidrar til å øke bruke av innleie (Jordhus-Lier et al., 2015). 

Arbeidskraften som vare blir solgt gjennom markedsføring. Og det er store variasjoner mellom 

bransjer mht. tilbud fra disse bedriftene. 

 

d) Hvor stor andel av lønnstakerne er fagorganisert? 

I forskning på arbeidslivet har organisert arbeid og makro-korporatisme vært viktig for å forstå 

og forklare endringer. Samarbeid og stabilitet blir ofte knyttet til koordinerte 

markedsøkonomier, regimer med sterke organisasjoner og sentraliserte, koordinerte 

forhandlinger (Hall & Soskice, 2001). Norsk arbeidsliv kjennetegnes både av sterke 

arbeidslivsorganisasjoner og trepartssamarbeid. Thelen (2014) hevder dette ofte betyr at begge 

parter investerer i og jobber for sentraliserte forhandlinger, at utdanning og lærlingeordninger 

fremmer spesifikke ferdigheter i tillegg til sterk yrkesbeskyttelse. Men ikke alle bransjer har 

sterke organisasjoner på arbeidstakersiden. Som vi så innledningsvis er det vanlig å anta at 

tradisjonell produksjonsindustri fremdeles tilhører kjernen av arbeidslivet gjennom sterke 

organisasjoner som jobber mot tegn til liberalisering. Deler av den private tjenestesektoren (og 

andre bransjer med lavere organisasjonsgrad) opplever ofte en større risiko i møte med 

liberalisering. Dette blir ikke nødvendigvis adressert av det etablerte arbeidslivet, som er 

tilpasset de sterke organisasjonene (ibid., s. 26- 27).  

Norge har tradisjonelt hatt en høy organisasjonsgrad, og fra 2007 til 2017 har den ligget på 49 

prosent (Nergaard, 2018, s. 10). Men forskjellene mellom sektorer er svært store. Et påfallende 

                                                 
15 Slike særlover gjelder også for andre bransjer og yrker, men kun for sikkerhetsbransjen i mitt utvalg.  
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trekk er at organisasjonsgraden er dobbelt så høy i offentlig sektor (79 %) som i privat sektor 

(38 %). Generelt har de med utdanning fra kun grunnskole- eller videregående skole lavere 

organisasjonsgrad enn de med høyere utdanning. Innenfor privat sektor, har også industri og 

vareproduksjon (inkl. olje, bygg og bergverk) generelt langt høyere organisasjonsgrad (49 %) 

enn bransjene innenfor privat tjenesteyting (34 %) (Nergaard, 2018) Organisasjonsgraden blir 

også påvirket av liberalisering og atypiske ansettelser. «Tilbøyeligheten til å organisere seg 

øker når en arbeidstaker har fast og forutsigbar tilknytning til arbeidsplassen» (Steen, Nergaard 

& Drange, 2017, s. 11). Høyt organisasjonsnivå betyr heller ikke nødvendigvis at man vil finne 

sterke fagforeninger med kollektiv kraft til å påvirke.  

Når det gjelder de ulike bransjene som inngår i oversikten nedenfor, er forskjellene store. I 

byggebransjen har fagbevegelsen tradisjonelt stått sterkt. Organisasjonsgraden i «bygg og 

anlegg» (39 %) er mye høyere enn i mange av de andre sektorene som behandles her (Nergaard, 

2018, s. 22). Likevel har den også her falt det siste tiåret. Dette kan forklares med den høye 

andelen arbeidsinnvandrere i bransjen - organisasjonsgraden er lavere blant innvandrere enn 

blant personer som ikke er innvandrere. Innvandrere fra de nye EØS-landene i Øst-Europa har 

lavest organisasjonsgrad, selv om den ser ut til å øke med botid (NOU, 2016, 118). 

 

e) Er bransjen sensitiv for konjunktursvingninger? 

En viktig grunn til liberalisering og bruk av innleie, er at det gjør det billigere for bedrifter å 

håndtere svingninger i etterspørsel, og tilgang til oppdrag. Slike krav til fleksibilitet er i seg selv 

et viktig trekk ved den type nyliberal kapitalisme Thelen studerer (se f.eks Harvey, 2007, 75-

76). Det er likevel sannsynlig at press i retning av liberalisering i form av økt bruk av innleie 

vil være størst i bransjer som i sin natur er mest konjunktursensitive. 

I følge NHO Service og Handel oppgir 52 prosent av bedrifter som benytter innleid arbeidskraft 

at de gjør det for å håndtere konjunkturstopper eller sesongvariasjon. Sammen med dekning av 

vikariater er konjunktursvingninger altså den rapporterte hovedgrunnen til at en bedrift leier inn 

arbeidskraft bra bemanningsbyråer (NHO Service og Handel, 2016). Bygg- og anleggsbransjen 

i Oslo-regionen har vært særlig preget av konjunkturoppgang de siste 8-9 årene, og veksten i 

atypiske ansettelser må ses i lys av dette. «Mye tyder på at store svingninger er et fellestrekk 

for mange av de viktigste næringene som bruker mye østeuropeisk arbeidskraft» (Ødegård, 

2014, s. 100). I tillegg kommer det av at bransjen alltid er preget av anbudskonkurranse og store 
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svingninger i ordreinngangen i de enkelte foretakene. Disse svingningene har som sagt 

tradisjonelt blitt løst ved produksjonsinnleie og permittering av fast ansatte i rolige perioder. 

I tillegg til disse faktorene kunne jeg også ha sett på om kjønnssammensetningen i ulike bransjer 

spiller noen rolle for bruka av innleie. Det faktum at kvinner i større grad enn menn jobber 

deltid, skulle tale for at bruk av innleid arbeidskraft vil være større. Men når det gjelder 

arbeidssøkere fra EØS-området, er det grunn til å tro at yrkesdeltakelsen fordelt på kjønn i de 

aktuelle EØS-landene spiller en rolle, og at man derfor særlig er tradisjonelle mannsyrker at det 

tilgang på arbeidskraft fra EØS. Men på den annen side har det i perioder vært utstrakt 

rekruttering av svenske kvinner i mange ulike bransjer. Det har også vært et visst omfang fra 

innleie av helsearbeidere sykepleiere fra baltiske land. Begrenset informasjon på 

kjønnssammensetning i yrker gjorde det vanskelig å ta med dette som en egen faktor.  

 Datakilder for omfanget av innleie 

Som sagt er det vanskelig å vurdere innleiegraden i bransjer og tallene som finnes er forbundet 

med usikkerhet. Jeg skal derfor redegjøre for kildene jeg baserer meg på. I rapporter som har 

anslått graden av utleie fra bemanningsbransjen som helhet er det tatt i bruk statistikkilder som 

SSBs strukturstatistikk for forretningsmessig tjenesteyting og sysselsettingsstatistikk. Dette er 

bearbeidet statistikk som publiseres 1-2 år etter at data er registrert (Nergaard et al., 2011; 

Nergaard, 2017). For å kunne si noe om hvor disse leies ut, til hvilke bransjer og næringer, kan 

man bruke NHO Service og Handels (2017) egen kvartalsoversikt over fakturerte timer etter 

bransje/område. Denne viser kun oversikt over medlemsbedriftene i organisasjonen. «Bygg og 

anlegg»-sektoren er ifølge NHOs egne tall den største sektoren blant medlemsbedriftene, der 

de selv anslår at medlemsbedriftene utgjør om lag 80 prosent av markedet (NHO, 2017). For 

de andre bransjene er medlemsorganisasjonenes penetrasjonsgrad i markedet usikkert.   

 

Kildene gir ikke oversikt over hvor stor andelen av innleie via bemanning utgjør av 

sysselsettingen innenfor bransjer (Nergaard, 2011). Men ved å sammenligne NHOs tall med 

andelen sysselsatte i befolkningen har arbeidslivsforskere beregnet hvor stor andel utleie utgjør 

i hele befolkningen. Tall fra 2010 viste at av både bosatte og ikke bosatte var andelen innleide 

i Norge 1.9 prosent. Av ikke-bosatte var den 17 prosent (2011). En annen kilde som kan si noe 

om andelen per bransje er SSBs næringslivsundersøkelse, årlig publisert i Næringslivstjenester, 
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omsetning etter tjenestetype (SSB, 2018). Virksomheter som ikke er registrert i Norge blir ikke 

fanget opp av denne statistikken.  

 

Bygg og elektro inngår ofte i bransjestatistikk i den bredere gruppen «bygg- og 

anleggsvirksomhet», og det er derfor vanskelig å finne tall for kun «bygg». Tall fra 2017 viser 

at utleie til denne sektoren utgjorde den største andelen av utleie fra NHOs bedrifter, med 33 

prosent (NHO Service og Handel, 2017). NHO Service og Handel hevder deres medlemmer 

står for det meste av utleien i bransjen. Men i Fafos sammenligning av SSBs tall for omsetning 

i bemanningsbedrifter ser det ut til at bedriftene organisert i NHO står for kun 50 prosent av 

utleien i bygg og anlegg (Nergaard, 2017, s. 14). Her blir tallene fra NHO derfor ganget med 2 

for å gi et estimat av andelen innleide arbeidstakere i bransjen. I «bygg og anlegg» blir dette 

tallet 5,8 prosent og i kun «bygg»16 estimeres det til 6,4 prosent for 2016 (2017, s. 17). Ved å 

se på SSBs tall på utleide arbeidstakere (basert på antall årsverk) og sammenligne de med antall 

lønnstakere i bygg og anlegg generelt, gir Fafo et estimat på at andel lønnstakere i bransjen som 

er knyttet til bemanningsforetak er på 8,6 prosent. I Oslo og Akershus antar man at tallene er 4 

- 7 prosentpoeng høyere, det vil si at rundt 15 prosent av lønnstakere i byggenæringen er innleid 

(Nergaard, 2011, s. 16-17; 2017). Også her er det uenighet om hvilke tall som bør brukes. 

Manifest gjorde en undersøkelse av byggeplasser i Oslo-området i 2015 og fant enda høyere 

tall, én av fire ansatte som var med i undersøkelsen var innleid (Marsdal, 2015). Ujevne tall kan 

komme av at det på noen byggeplasser kan være stor overvekt av innleie, mens færre på andre.  

For å estimere andel innleie for bygg er det altså mange tall man kan basere seg på. I bransjene 

jeg skal sammenligne bygg med er det færre. For å få til en reel sammenligning har jeg derfor 

valgt å basere meg på NHO Service og Handels tall på andel sysselsatte i bemanningsfirmaer 

som er medlem i NHO, fordelt på bransjer. For å holde meg til en og samme kilde, bruker jeg 

tallene de oppgir for «bygg og anlegg» (selv om byggebransjen utgjør hoveddelen av de 

innleide).  

 Bygg og anlegg: Av sysselsatte i bemanningsbedriftene i NHO jobber 33 prosent 

innenfor kategorien «bygg og anlegg» (2017).  

 Helse og omsorg: 6 prosent av sysselsatte i NHO Service og Handels medlemsbedrifter 

(2017). 

                                                 
16 Ved å ta utgangspunkt i at anlegg står for 11 prosent av bransjen kan man estimere tall for bygg alene. 
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 Lager, logistikk og transport: 13 prosent av sysselsatte i NHO Service og Handels 

medlemsbedrifter (2017). 

 Handel: Denne kategorien omfatter i hovedsak detaljhandel. Andelen innleie ligger på 

2 prosent (NHO, 2017). 

 Sikkerhet: Innleie i denne bransjen framgår ikke av bransjestatistikken. Men det er mye 

som tyder på dette andelen er ubetydelig. (Se mulige forklaringer nedenfor.) 

 Renhold: Innleie i denne bransjen framgår ikke av bransjestatistikken. Men det er mye 
som tyder på dette andelen også her er ubetydelig.  
 

Det er med andre ord de to bransjen bygg, og lager, logistikk og transport som skiller seg ut 

med høy grad utleie blant medlemsorganisasjonene i NHO. De øvrige ligger lavt, med unntak 

av privat helse og omsorg, som er i en mellomposisjon. Men siden fordelingen spriker sterkt, 

har jeg valgt å avvike fra bruk av dikotome verdier på denne variabelen, og skiller mellom lav, 

middels, høy og svært høy. Igjen vil jeg påpeke at dette ikke sier noe om andelen innleide blant 

alle sysselsatte i Norge eller størrelses på markedet for utleiebedrifter innenfor ulike sektorer. 

Tallene kan kun gi oss et estimat på hvor vanlig innleie er innenfor utvalgte bransjer. 

 Tabelloversikt og analyse 

I tabell 5.1 nedenfor har jeg framstilt forskjeller og likheter i fem ulike bransjer i tillegg til 

byggebransjen. De seks kolonnene til venstre viser de fem utvalgte årsaksfaktorene (a-e 

ovenfor) som kan forklare grad av innleie, og som vises i kolonnen helt til høyre. Målet er få 

fram kombinasjoner av faktorer som skiller de ulike bransjene fra hverandre. Dette er funn jeg 

skal se nærmere på i de videre analysene. 
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 Norsk språk 
avgjørende 

Særskilt 
offentlig 
godkjenning 
av foretak 

Tilbud fra 
bemannings-
bedrifter 

Organisasjons-
grad 

Konjunktur-
sensitivitet 

Andel 
innleid 
arbeids-
kraft17 

Bygg og anlegg nei nei høyt høy høy svært høy 

Sikkerhet ja ja lavt lav lav lav  

Renhold nei nei lavt lav lav lav  

Privat helse ja nei middels middels lav middels 

Detaljhandel ja nei lavt lav lav lav 

Lager ja nei høyt lav høy høy  

 

Tabell 5.1: Sammenlikning av utvalgte bransjer innenfor den private tjenestektoren, mht. 
faktorer som er relevante for å forklare andel innleid arbeidskraft. 

For det første er denne oppstillingen et tegn på hovedpoeng i teori om dualisering. Som nevnt 

er det åpenbart at høyt bruk av innleid arbeidskraft er et eksempel bruk av atypiske ansettelser 

og et tegn på liberalisering (Thelen, 2014, 14; 134). Dette har hatt negative konsekvenser for 

store grupper av arbeidstakere. Og som vi ser i tabellen rammer dette svært ulikt mellom ulike 

bransjer, også innenfor kategorien privat tjenesteyting (i tillegg til bygg) som alle har til felles 

at de i seg selv er særlig utsatt. 

Når det gjelder det andre spørsmålet, hvorfor bestemte bransje er mer utsatte for liberalisering 

og skyves ut i periferien, gir analysen også noe interessante funn. Hvorfor er det i særlig grad 

byggebransjen at bruken av atypiske ansettelser øker? Vi kan starte med å se på tre bransjene 

sikkerhet, renhold og detaljhandel som skiller seg mest fra byggebransjen, med liten bruk av 

innleid arbeidskraft. Hva kan denne oversikten fortelle om hvilke faktorer som «beskytter mot 

innleie»? Et interessant funn er at ingen av disse bransjene er konjunktursensitive. Det er grunn 

til å tro at det derfor ikke har vært samme svingninger i behov for arbeidskraft i disse sektorene 

som i både lager og «bygg og anlegg», slik at fordelen ved kortsiktig innleie er mindre. Mye 

tyder på at de i mindre grad enn lager og «bygg og anlegg» er utsatt for en «nyliberal logikk» 

med stadig større krav til fleksibilitet og markedstilpasning.  

                                                 
17 Basert på andel sysselsatte i bemanningsforetak medlem i NHO. Jeg har ikke tall på andel innleide av totalt 
antall sysselsatte i bransje. 
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Når det gjelder sikkerhet og detaljhandel, kan funnene tyde på at kravet til å beherske norsk 

språk kan være en «beskyttelsesfaktor», i og med at det gjør det mindre aktuelt å rekruttere 

arbeidsmigranter i disse jobbene gjennom bemanningsbyråer. Dette kan også føre til tilbudet 

fra bemanningsbedrifter vil være lavere. Når det gjelder sikkerhetsbransjen, synes det klart at 

ordningen med offentlig godkjenning av vaktselskaper, med krav om godkjente kurs for alle 

ansatte, vil gjøre at bruk av bemanningsbyråer vil være marginal.  

Dette kravet om språk gjelder imidlertid ikke ubetinget, ettersom kategoriene privat helse og 

lager i stor grad krever norsk språk. Innfor lagerarbeid (til forskjell fra bygg og anlegg) blir for 

eksempel norsk språkkompetanse sett på som viktig for sikkerhets- og arbeidsmiljømessige 

grunner. Bemanningsbyråene som spesialiserer seg på utleie til lager, har derfor først og fremst 

rekruttert svenske og norske arbeidstakere. Det er blitt påpekt at bemanningsbyråene også har 

spesialisert seg på enkelte bransjer, og med rekruttering av arbeidere med samme språk. Dette 

gjør at språk blir mindre viktig, fordi de som jobber sammen kan kommunisere. Det gjelder 

bl.a. yrker innenfor helsefag, der for eksempel «Konstali Helsenor» spesialiserer seg på svenske 

sykepleiere på midlertidige kontrakter i Norge. Når det gjelder «bygg og anlegg» kan det også 

hevdes språkkunnskaper er viktige i enkelte av de fagene som inngår der, men ikke alle. Men 

dette behovet har blitt møtt av bemanningsselskaper, som kan tilby hele team med østeuropeiske 

arbeidere med samme språkbakgrunn til byggeplasser (Jordhus-Lier et al., 2015, s. 124). 

Hvis vi ser på de bransjene som har høy grad av innleie, i første rekke bygg og lager, hva har 

de til felles? Et viktigs fellestrekk ser ut til å være at de er konjunktursensitive og utsatte for 

raske svingninger i etterspørsel i bransjen og i enkeltbedrifter. Vi vet allerede fra kapittel 4 at 

særlig byggebransjen er spesielt sensitiv for konjunktursvingninger (Bosch & Philips, 2003). 

Det er verdt å merke seg renhold ligger lavt i bruk av bemanning, til tross for at det ligner lager 

og bygg på mange andre måter, men sannsynligvis er preget av mer stabil ordreinngang. Men 

et annet forhold som kjennetegner denne bransjen, er at arbeids- og lønnsbetingelsene generelt 

er lave, og at det derfor er mindre marginer for bemanningsbyråer når det gjelder både å kunne 

rekruttere arbeidere, og å kunne tilby konkurransedyktige priser til renholdsbedriftene. En 

annen viktig faktor som kan forklare den høye bruken av innleie i byggebransjen, er at det fins 

en stor sektor av bemanningsselskaper som har spesialisert seg på å forsyne byggebransjen med 

personale, som diskutert under delkapittel 2.6. På grunn av den høye innleiegraden kan man 

argumentere for at bygg og lager har vært utsatt for liberalisering av ansettelsesforhold, og at 

deler av den kan plasseres i periferien av norsk arbeidsliv. 
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Et interessant funn er at organisasjonsgrad ser ut til å ha begrenset effekt på graden av innleie, 

i hvert fall på dette nivået av ulike bransjer. Til tross for relativt høy organisasjonsgrad har de 

fagorganiserte i byggebransjen i liten grad klart å begrense bruken av innleie (hvis man ser på 

tall fra medlemsorganisasjoner i NHO som indikasjon på dette). Her er det åpenbart forskjeller 

mellom de ulike yrkene som kan påvirke fagene ulikt. Dette kommer jeg nærmere inn på 

nedenfor, i neste delkapittel.  

 Intern kontrastering av fag innenfor 
byggebransjen 

Dualiseringsprosessene fører ikke bare til økende forskjeller mellom sektorer og bransjer i 

økonomien. Hvis vi fortsatt holder oss til omfanget av innleie som indikator på dette, ser vi 

enorme forskjeller mellom regioner og mellom ulike yrker. Jeg skal derfor se nærmere på 

hvordan det også har skjedd en dramatisk dualisering innad i byggebransjen, prosesser som 

ikke kommer tydelig fram i sammenlikningen av bransjer ovenfor. For det første har det vært 

en mye større vekt i atypiske ansettelser i Oslo-regionen enn i andre deler av landet (Elstad, 

2017; Nergaard, 2017). For det andre er det også store variasjoner innenfor byggebransjen 

mellom de ulike byggfagene. Jeg skal særlig se nærmere på denne siste av disse prosessene. 

Mens jeg ovenfor har plassert bygg i periferien av norsk arbeidsliv, vil jeg her nærmere på om 

bygg som bransje har blitt skjøvet ut i periferien av norsk arbeidsliv eller om det er kun er deler 

av bransjen?  

Mens byggebransjen i delkapitlet ovenfor ble analysert som ett case, skal jeg her splitte det opp 

i en rekke ulike case, i form av ulike fag og yrker. Blant de fagene som inngår i bransjen skal 

jeg, i lys av problemstilling, særlig se på de som skiller seg mest fra hverandre mht. grad av 

innleie. I denne interne kontrasteringen skal jeg ta utgangspunkt i mange av de samme 

årsaksfaktorene som i den eksterne kontrasteringen ovenfor. Jeg stiller de samme to 

spørsmålene som i forrige delkapittel. For det første, vil jeg se på i hvilken grad det foregår en 

dualisering innenfor bransjen. Har enkelte yrkesgrupper vært særlig utsatt gjennom 

liberalisering av ansettelsesforhold, og i hvilken grad har de blitt skjøvet ut i arbeidslivets 

uregulerte periferi? For det andre, hvordan kan vi forklare at noen yrker er mer utsatt for å bli 

liberalisert gjennom økning av atypiske ansettelser. Jeg vil også her bruke omfanget av innleid 
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arbeidskraft som kriterium på liberalisering av ansettelsesforhold, selv om dette som sagt bare 

er en mange atypiske ansettelsesformer. 

 Valg av årsaksfaktorer 

Utvalget av faktorer er også gjort basert på gjennomgang av tidligere forskning, presentert i 

kapittel 2 og 4. Når det gjelder to av faktorene, er det små forskjeller mellom fagene/yrkene, og 

de bestemmelsene som er angitt i tabell 5.1 ovenfor, dekker ikke interne forskjeller. Dette 

gjelder faktorene a) språkkrav og e) konjunktursensitivitet. De er likevel tatt med i tabell 5.2 

nedenfor for oversiktens skyld. Jeg skal kommentere de andre årsaksfaktorene mer inngående. 

 

b) Er det krav om norsk fagbrev og sertifisering for å kunne jobbe i bransjen?  

Forklaringsfaktoren «særskilt offentlig godkjenning av foretak» diskutert ovenfor, er her utelatt 

fordi det ikke gjelder for noen av de aktuelle fagene. Når det gjelder forskjellene mellom yrker 

intern i byggebransjen er det andre reguleringer som kan være viktig, nemlig kravene til fagbrev 

og sertifisering. Det dreier seg om det vi kan kalle ulike former for sosial lukning av tilgangen 

til bestemte yrker og bestemte arbeidsoppgaver. Det er grunn til å tro at dette legger sterke 

begrensinger på bruk av innleie. Det dreier seg her om et komplisert regelverk, med store 

forskjeller internt i ulike bransjer, ikke minst i byggebransjen der praktiseringen av regelverket 

gjenstand for uenighet og interessekamp. Dette er derfor problemstillinger jeg kommer 

nærmere tilbake til analysen av intervjudata neste delkapittel. Jeg skal her først se nærmere på 

betydning av ulike typer yrkesregulering, hvordan disse kan bidra til det vi kan kalle sosial 

lukning av byggfagene, og til slutt relevansen for mitt materiale. 

Yrkesregulering: Ulik type regulering av hvem som kan jobbe som hva og hvor ser ved første 

øyekast ut til å være en faktor som skaper store forskjeller i tilgangen til innleid arbeidskraft. 

Det var derfor nødvendig å bruke mer plass på en gjennomgang av ulike typer beskyttelse og 

betydningen av disse.  

I Norge er det hele 163 lovregulerte yrker. Når man regner yrkesgrupper, ikke yrkestitler, er det 

80 lisensierte yrker (Alecu & Drange, 2016). Det vil si at man for å kunne praktisere yrket må 

oppfylle noen minimumskvalifikasjoner. Kravene reguleres av lover og forskrifter, til forskjell 

fra yrker som ikke er lovregulerte. En form for lovreguleringer gjelder retten til å bruke en 
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bestemt tittel, eksempelvis lege, sivilingeniør, eiendomsmegler og de fleste yrker med en 

yrkestittel. Hvert yrke godkjennes av egne godkjenningskontorer (NOKUT). Da handler ikke 

beskyttelsen kun om hvilke oppgaver som faller inn under yrket, men hvem som kan kalle seg 

det. Den andre formen for lovregulering handler om retten til å utføre funksjoner innenfor et 

yrke, uten å omfatte hele yrket. Da gjelder reguleringen bransjen eller arbeidsplassen. For 

eksempel kreves en til to fagutdannede mekanikere med erfaring på et bilverksted for at det 

skal være lovlig (ibid., s. 102).  

Den første formen for lovregulering kalles ofte lisensiering. Det er da ulovlig å ta yrkestittelen 

og utøve yrket uten lisensen. Lisensen kan ta form som krav til utdanning, fagutdanning eller 

yrkesrettede kurs, og er en form for lukningsmekanisme som øker inngangskostnaden til et 

yrke. Det kan gjelde påbud om lisens for å praktisere yrket eller yrker der formelle 

kvalifikasjoner er pålagt ved lov, men at det går an å praktisere i begrenset utstrekning uten 

kvalifikasjonskravet. Denne definisjonen av lisens handler om godkjenning gitt til personer, 

ikke bedrifter. I følge Alecu og Dranges (2016) oversikt over regulerte yrker i Norge var cirka 

20 prosent av arbeidstakere i et lisensiert yrke i 2007. Oversikten viser også at denne type 

regulering først og fremst gjelder yrker med krav til høyere utdanning, de klassiske 

profesjonene og håndverksyrker. I håndverksyrker er 13 prosent i lisensierte yrker, nesten 55 

prosent av disse i næringer knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet.  

I motsetning til lisens er sertifisering en form for godkjenning som er frivillig, gjerne insitert 

av yrkes- og bransjeorganisasjoner. Et eksempel er våtromsertifikat i byggfag (Alecu & Drange, 

2016, s. 102). Etter denne inndelingen gis sertifisering gjerne etter kurs, ofte kortere enn 6 

måneder. Kravene er altså mye lavere til sertifisering enn til lisensiering. Det er ikke vanlig å 

kombinere krav til sertifikat i tillegg til lisens, men bygge- og anleggsnæringen er gruppen der 

er flest muligheter for å ta et sertifikat i et yrke som krever lisens. 

Perspektiver på sosial lukning: I forskning på yrkesregulering er det i hovedsak to 

hovedretninger. Det ene perspektivet fremhever hvordan disse ordningene fremmer kvalitet for 

kunden og trygghet for arbeidstaker (Alecu & Drange, 2016, s. 104). På arbeidsmarkedet er 

dette gunstig for de som vil ha høy kvalitet, men ikke for de som befinner seg i markeder med 

lavere kvalitet (Kleiner & Krueger, 2010, s. 677-678). Det andre perspektivet forstår disse 

institusjonene som en måte å begrense adgangen til yrket og skape et monopol i markedet, der 

kun de høyt kvalifiserte arbeidstakerne kan tilby arbeidet som er beskyttet. Yrkesbeskyttelse 

blir da en institusjon som fungerer som en lukningsmekanisme. I teorier om sosial lukning er 



77 
 

formålet med lisensiering å oppnå og holde på privilegier ved å beholde monopolet (2016, s. 

105).  

Studier av yrkesbeskyttelses effekt på lønn har vist at lisensierte yrker har gjennomsnittlig 

høyere lønnsnivå enn ikke-lisensierte (Bol & Drange, 2016; Alecu & Drange, 2016). 

Yrkesbeskyttelse kan også påvirke arbeidskraftsmobilitet, grad av arbeidsinnvandring og valg 

av yrke. I europeiske sammenheng er man derfor opptatt av å begrense reguleringer for å ikke 

redusere bevegelsen av arbeidskraft i EU og EØS, mens det i Norge i liten grad har vært 

deregulering av yrker i etterkrigstiden (Alecu & Drange, 2016, s. 104). 

Spesifikt om byggebransjen: Elektriker og heismontør er begge yrker i kategorien 

elektrofagarbeider, som ifølge DSB består av ti elektrofagyrker (DSB, 2018). Disse er alle 

lovregulerte. Det vil si at man for å kunne jobbe som elektrofagarbeider i Norge må man 

godkjennes av Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dette er en form for 

lisensiering. EU og EØS-borgere kan også søke om godkjenning til å jobbe som for eksempel 

elektriker i Norge gjennom egne regler for godkjenning av lovregulerte yrker innenfor 

EU/EØS-området. Dette reguleres gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Direktivet 

omhandler retten til å praktisere yrket ditt i et annet EU/EØS-land. Utdanning fra hjemland skal 

også gjelde i andre EU/EØS-stater (NOKUT, 2018). Det er selvfølgelig forskjell på om det i 

tillegg stilles krav til norskkunnskaper eller andre kunnskaper spesifikt for landet. Et generelt 

krav til godkjenning er å oppfylle de norske kravene til elektro-yrket. Hvis yrket ikke er 

lovregulert i hjemlandet er kravet to år med arbeidserfaring etter endt lærlingperiode (Directive 

2005/36/EU, Forskrift om elektroforetak mv., 2013, §11). Dette har vakt oppsikt og jeg skal i 

neste kapittel skal se nærmere på informantenes reaksjoner på dette. I tillegg til å diskutere 

hvordan reglene følges og effekten av disse på elektriker-faget.  

De andre byggfagene i utvalget, tømrer, riv/rigg og rørlegger, er ikke lovregulerte. Det vil si at 

det ikke er regelverk som sier noe om hva slags minimumskvalifikasjoner for å utøve arbeidet 

i Norge, hverken for utenlandsk arbeidskraft eller norsk. Men det finnes reguleringer som 

krever at ledelsen er sertifisert. 

 

c) Hvor stort er tilbudet av innleid arbeidskraft fra utleie- og vikarbyråer? 
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Det finnes ikke offisielle tall på dette, men Fri Fagbevegelse har gjort en kartlegging av samtlige 

utlyste jobber innenfor byggebransjen, og hvor stor andel av disse som ble utlyst av 

utleiefirmaer innenfor ulike byggfag. Selv om det her er mange feilkilder og kun for et gitt 

tidsrom, viser resultatet hvor overaskende sterkt bemanningsbransjen står innenfor 

byggebransjen. Undersøkelsen gir også en god indikasjon på bemanningsfirmaenes relative 

styrke innenfor ulike bransjer, som er som følger: tømrer: 41 prosent, elektro: 83 prosent, 

heismontør: 0 prosent, betongarbeider: 95 prosent, rørlegger: 75 prosent (Hasås, 2018). 

Oversikten viser altså prosent av utlyste jobber som er utlyst av ulike utleiefirmaer. 

 

d) Organisasjonsgrad:  

Det finnes gode og pålitelige data om de enkelte fagorganisasjonenes medlemstall. Når det 

gjelder de enkelte fagene og yrkene som behandles her, er imidlertid ingen tilgjengelig nasjonal 

statistikk. Variasjonene mellom fagene i tabell 5.2 må derfor baseres på mer eller mindre 

kvalifiserte gjetninger, basert på forskning om fagorganisering i Norge mer generelt. Et 

hovedfunn her er at organisasjonsprosenten er høyere jo høyere de formelle kompetansekravene 

er innenfor den aktuelle faggruppen (Nergaard, 2018). Den gjennomsnittlige 

organisasjonsgraden i operatør/håndverkeryrker (slik som rørlegger, elektriker) er 41 prosent, 

mens den i yrker uten krav til utdanning ligger på 28 prosent (slik som riv og rigg) (Nergaard 

2018, s. 19). Det er derfor god grunn til å anta at organisasjonsgraden er langt høyere blant 

rørleggere og elektrikere enn innenfor riv og rigg. Tømrere befinner seg sannsynligvis et sted 

midt imellom. Dette bekreftes av mine egne intervjudata med tillitsvalgte blant rørleggere og 

elektrikere. Det er også dokumentert at heismontøryrket skiller seg ut som et yrke som har hatt 

svært høy andel fagorganiserte (se f.eks. Bjørnhaug, 1989) og fortsatt står i en særstilling med 

en sterk forening tilknyttet LO-forbundet El & IT. Selv antar de at organisasjonsgraden er helt 

opp mot 90 prosent.  

 Tabelloversikt og analyse 

Tabell 5.2 gir en forsøksvis oversikt over forskjeller internt i byggenæringen. Når det gjelder 

det avgjørende spørsmålet om andelen innleie i ulike yrker, er det enda vanskeligere å finne 

pålitelig kilder enn for de enkelte bransjene ovenfor. I mangel på mer sikre og fullstendige 

kilder jeg må derfor nøye meg med den dokumentasjonen som er tilgjengelige fra 
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fagbevegelsen og fra enkelte undersøkelser. Kartleggingen nevnt ovenfor (Hasås, 2018) viser 

at etterspørselen av innleie er svært omfattende innenfor alle fag, med unntak av heismontører. 

En kartlegging Fellesforbundet i Oslo og Akershus gjorde i 201518 viste at andelen innleie 

fordelt på yrker hos utvalgets entreprenører var som følger: riv, rigg og drift: 42 prosent, 

betongarbeid: 21 prosent, tømrerarbeid: 22 prosent og rørleggerarbeid: 27 prosent (Marsdal, 

2015).  

Det ble også gjort en stor undersøkelse av omfanget av innleie på byggeplasser i Oslo-området 

i 2017 (Elstad, 2017). Til sammen gir disse et bilde av det generelle omfanget som kan brukes 

som indikasjoner på de relative forskjellene. I tabellen baserer jeg meg på de nyeste tallene. 

Heismontør er ikke med i disse rapportene. Dette handler om, i tillegg til at det er liten bruk av 

innleie her, at yrket er mindre og derfor ikke representert/tilstede på byggeplasser i like stor 

grad som de andre byggfagene. Denne yrkesgruppen skiller seg fra utvalget, men er tatt med 

nettopp for å vise frem kontrastene i bransjen. Jeg kunne også hatt med murere, malere og 

betong-arbeidere, men jeg anså det ikke som hensiktsmessig å gjøre utvalget større. Yrkene er 

også valgt basert på tilgjengelig data.   

 

 Norsk 
språk 
av-
gjørende 

Lovregulert 
profesjons- 
beskyttelse 

Bemannings-
foretaks 
markeds-
posisjon     

Organisasjons-
grad 

Konjunktur-
sensitivitet 

Andel 
innleie 

Andel 
innleie, 
Oslo (19) 

Elektriker Nei Ja Høy Middels Ja Høy 44% 

Heis-
montør 

Nei Ja Lav Høy Ja Lav 0? 

Riving, 
rigg 

Nei Nei Høy Lav Ja Svært 
høy 

70% 

Tømrer Nei Nei Høy lav/middels Ja Høy 37% 

Rørlegger Nei Nei Høy Middels Ja Høy 35% 

 

Tabell 5.2. Sammenlikning av yrker/fag innenfor byggebransjen, mht. faktorer som er relevante 
for å forklare andel innleid arbeidskraft. 

                                                 
18 Av et utvalg på 63 arbeidsplasser med 1659 ansatte. 
19 Prosenttall hentet fra Elstad (2017). 
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Denne oversikten gir interessante svar på begge spørsmålene stilt innledningsvis. Den viser for 

det første at det er store variasjoner internt i byggebransjen når det gjelder bruk av innleie. Det 

ene ytterpunktet er representert av heismontørene, der innleie forekommer i svært liten grad. 

Det andre ytterpunktet er representert av yrkesgruppen riving og rigg, med svært høy andel, i 

Oslo i 2017 anslått til hele 70 prosent av arbeidsstyrken. Det er samtidig klart at Oslo-regionen 

skiller seg veldig mye fra resten av Norge når det gjelder bruk av innleie på byggeplassene. Og 

det ser ikke ut til å være tilgjengelig statistikk for hele landet. Analysen ovenfor bekrefter 

likevel at vi kan snakke om dualiseringsprosesser også innenfor byggebransjen, både regionalt 

og mellom fagene representer på byggeplasser.  

Når det gjelder det andre spørsmålet om hvilke årsaksfaktorer om forklarer graden av innleie, 

hva kan vi lese ut av den kartleggingen som er gjengitt i tabellen? Et interessant funn, er at 

organisasjonsgrad ser ut til å ha betydning, ettersom det yrket med lavest organisering (riv og 

rigg) har høyest grad av innleie og det med høyest organisasjonsgrad (heismontører) her lavest 

innleie. Dette stemmer med Thelens teori om dualisering, og at liberalisering særlig rammet de 

delene av arbeidslivet som er svakest organisert og derfor svakest beskyttet av korporative 

ordninger. Det som likevel taler mot en slik sammenheng, er at elektrikere og rørlegger, til tross 

for relativ sterke organisasjoner, ikke har lykkes med å forhindre svært omfattende bruk av 

innleie. Dette kan sies å være i strid med maktressursteori som ser på organisering som 

beskyttelse mot liberalisering. Det kan her være viktig å se på samspillet mellom ulike 

årsaksfaktorer20. 

I forlengelse av dette, er det interessant å se nærmere på heismontørene, som skiller seg fra alle 

andre yrkene med lav grad av innleie. Hvilke faktorer kan forklare dette? Som vi vet står yrket 

i en særstilling blant håndverkerfag. Heismontørene skiller seg for det første ut ved 

bemanningsbransjen ikke tilbyr sine tjenester her. Det er imidlertid lite sannsynlig at dette er 

en hovedårsak til lav innleie, det kan like gjerne ses som en effekt av at innleie er uaktuelt. Det 

andre punktet der heismontørene skiller seg fra de fleste andre yrkene, er høy grad av 

profesjonsbeskyttelse. Denne særstillingen handler også om historiske forhold som har gitt 

svært tette bånd mellom utdanning og yrke. At heismontør er et eget fag har muliggjort et 

monopol på en eksklusiv kunnskap og gitt en sterk markedsposisjon (Bjørnhaug, 1989, s. 10). 

I tillegg til lovbeskyttet sertifisering, som presentert ovenfor, forbyr tariffavtalen deres at 

innleie fra bedrifter som driver med innleie. På den måten har den sterke organisasjonsgraden 

                                                 
20 Det Ragin kaller konstellasjoner. 
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gitt utslag i sterk forhandlingsmakt og en overenskomst mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 

som beskytter mot bruk av innleie fra bemanningsbyråer.  

Også elektrikerne har krav til lisensiering, men har like fullt høy grad av innleie i Oslo-området. 

Elektrikerne har altså til tross for profesjonsbeskyttelse og relativ høy organisasjonsgrad ikke 

vært bedre beskyttet mot innleie. En mulig forklaring er at heismontørenes har en enda høyrere 

organisasjonsgrad og at det er dette, i kombinasjon med profesjonsbeskyttelse, som gjør dette 

yrket ikke har liberaliserte ansettelsesforhold. Mye tyder på at dette samspillet mellom 

fagorganisering og profesjonsbeskyttelse har gjort at heismontørene ikke på samme måte berørt 

av de liberaliseringsprosessene som har rammet byggebransjen for øvrig.  

Det er likevel viktig å påpeke at krav til ferdigheter fremdeles utgjør et viktig skille mellom 

faglærte og ufaglærte håndverkere. Fagene med en form for yrkesbeskyttelse tilhører fremdeles 

en mer beskyttet del av arbeidslivet, som gjør det vanskeligere å få adgang til yrket både for 

norske og utenlandske arbeidssøkere. Som yrkesbeskyttelse kan forstås som 

lukningsmekanisme, kan organisering og allmengjøring ses på som en form for 

inkluderingsstrategi av innleide og innvandre, som ofte tilhører samme gruppe. Denne 

kombinasjonen av inkludering og lukning er ikke nødvendigvis motstridene, begge kan forstås 

som motstand mot innleie og liberalisering. Både spørsmålet om mulige effekter av 

organisasjonsgrad og av profesjonsbeskyttelse må undersøkes nærmere på andre måter med 

andre datakilder og metoder, Jeg skal derfor komme nærmere inn på begge disse spørsmålene 

i neste kapittel, i analysene av intervjuene med tillitsvalgte i elektro- og rørfag i Oslo. 

 

 Oppsummering 

Som vist i tidligere kapitler, har veksten i atypiske ansettelser skjedd i svært ulik takt innenfor 

ulike segmenter av arbeidslivet. I dette kapitlet har jeg gitt utfyllende analyser av omfanget på 

denne utviklingen. Det bekrefter at omfanget av atypiske ansettelser i form av innleie er langt 

større i byggebransjen, og at det også internt i denne bransjen er svært store forskjeller. Funnene 

i dette kapitlet stemmer overens med tidligere forskning på næringen. Fag som ofte tilhører 

teknisk entreprise utføres gjennom underentrepriser, og er mindre utsatt for å bli leid inn direkte 

gjennom bemanningsselskaper. Innleien skjer i så fall gjennom underentreprisen som står for 

arbeidskraften. Fag med lavere krav til kompetanse kan hentes inn direkte fra 
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bemanningsselskaper for ekstra arbeidskraft ved totalentreprise i tillegg til å kunne leies inn av 

delentrepriser (jf. figur 1 i kapittel 4). I tillegg til at arbeidsinnvandringen også er lavere til fag 

med krav til sertifisering (Friberg & Haakestad, 2015, 187-188). Dette bekrefter noen viktige 

poenger hos Thelen om at liberaliseringsprosessene i vestlige demokratier, knyttet til økt 

konkurransepress, arbeidsmigrasjon og svekket fagorganisering de siste tiårene, kan gi svært 

forskjellige utslag, ikke bare mellom land, men også i forskjellige sektorer og bransjer (Thelen, 

2014). Dualisering har derfor vært et nyttig begrep for å beskrive det som ser ut til å være en 

voksende gruppe med svakere tilknytning til arbeidslivet. Det er også viktig å påpeke at funnet 

om at organisasjonsgrad alene har begrenset effekt viker fra teori presenter i kapittel to. 

I dette kapitlet har jeg også analysert mulige årsaker til at nettopp byggebransjen har vært særlig 

utsatt for liberalisering av ansettelsesforhold, sammenliknet med bransjer innenfor privat 

tjenesteproduksjon. Jeg konkluderer med at dette særlig ser ut til å skyldes at bransjen er 

konjunkturutsatt, at det er lave krav til norske språkferdigheter, at bransjen er regulert av 

særlover, og at det er etablert en bemanningsbransje som gir tilgang til personale. Når det 

gjelder omfanget av innleie innenfor byggebransjen, ser vi at graden av fagorganisering spiller 

en viss rolle, særlig i kombinasjon med profesjonsbeskyttelse.  

Denne analysen viser altså prosesser i retning av dualisering i norsk arbeidsliv. Den kan 

imidlertid ikke brukes som belegg for at det norske arbeidsliv stemmer overens med Thelens 

modell for et dualisert marked. For det første har jeg bare sett på graden av innleie og ikke på 

alle de andre konsekvensene av liberalisering, slik som lønnsnivå, tariffdekning, 

arbeidsbetingelser osv. For det andre har jeg vært inne på at økningen i innleie særlig har skjedd 

i Oslo, og ikke i andre deler av landet, noe som i første rekke bekrefter en tendens til en 

«regional dualisering». For det tredje er det viktig på understreke at jeg kun har pekt på 

prosesser, og ikke at etablering av nytt arbeidslivsregime, der høy grad innleie er akseptert, 

heller ikke i byggebransjen. Endringene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2019, kommentert 

i kapittel 4, viser også at det er stor motstand mot en slik utvikling av arbeidsmarkedet. Kanskje 

kan byggebransjen, særlig i Oslo, kalles en «kampsone», der særlig fagbevegelsen er i konflikt 

med bemanningsbransjen og byggentreprenørene for å hindre liberalisering og sikre at den 

etablerte «norske arbeidslivsmodellen» basert på faste ansettelser skal gjelde. I neste kapittel 

skal jeg derfor se nærmere på at det i dag foregår en kamp knyttet bruk av innleie i 

byggebransjen, og hvordan tillitsvalgte arbeider med bekjempe liberaliseringen av bransjen. 
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6 Analyse del 2: Fagbevegelsens opplevelse av og 
respons på liberalisering  

 Innledning 

Som vist tidligere i oppgaven har endringer i arbeidslivspolitikk ført til en eksplosiv økning av 

innleid arbeidskraft i deler av arbeidslivet. Jeg har brukt dette atypiske ansettelsesforholdet til 

å skille mellom de arbeidstakere innenfor og utenfor det etablerte arbeidslivet, og knyttet bruken 

av innleie i ulike bransjer til teorier om liberalisering og dualisering av arbeidsmarkedet. 

Ansettelsesforhold er selvfølgelig bare én av flere mulig indikatorer på dette, i tillegg til lønns- 

og arbeidsbetingelser og organisering av arbeidslivet generelt. Etter å ha sett på ulike bransjer 

vil jeg hevde at byggebransjen befinner seg i en slags mellomposisjon i norsk arbeidsliv mellom 

regulert kjerne og liberalisert periferi. I sammenligningen av byggfag i kapittel 5 så vi 

eksempler i begge retninger, heismontører i den ene enden og rigg/riv i den andre. De andre 

fagene i tabell 2, elektro og rørlegger, befinner seg hverken i den beskyttede kjernen, ei heller 

i den liberaliserte periferien med spesielt høy innleiegrad. Kanskje kan disse fagene plasseres i 

skjæringspunktet for dualisering i norsk arbeidsliv? Dette kommer jeg tilbake til i 

diskusjonsdelen. Fagorganisering og sertifisering så ut til å være avgjørende årsaksfaktorer for 

å forklare hvordan liberaliseringsprosesser påvirker sektor, bransje og fag ulikt. I 

sammenligningen jeg gjorde av bransjer og fag, skilte disse faktorene seg ut som 

betydningsfulle for ulik grad av innleie.   

Jeg skal i dette kapittelet gå nærmere inn på disse fagene ved å analysere intervjumateriale fra 

samtaler med tillitsvalgte i bygg- og elektro-fag i Oslo-området. Det er i Oslo og Akershus 

innleiegraden i bygg er høyest, med en tredel av fakturerte timer blant bedriftene organisert i 

NHO Service og Handel. Disse fylkene utgjør også, ifølge tall fra 2017, 22-23 prosent av 

lønnstakerne i hele bemanningsbransjen (Nergaard, 2017, s. 17). I analysen av intervjudataene 

er jeg spesielt interesser i informantenes opplevelse av endringer og håper jeg også å kunne gi 

en nærmere beskrivelse av betydningen av fagbeskyttelse og organisasjonsgrad, faktorene som 

ble diskutert og trukket frem som viktig i kapittel 5. Hva slags muligheter gir høy 

organisasjonsgrad, og hvilke begrensninger ligger i lav? Hvordan forholder bransjen seg til 

sertifiseringsordninger og hvordan fungerer de i praksis?  
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De andre årsaksfaktorene jeg diskuterte i forrige kapittel, konjunktursensitivitet, språk og 

bemanningsbyråers markedsposisjon, er faktorer som ikke så ut til å skille byggfag fra 

hverandre. Fagene som ble sammenlignet i kapittel 5 tilhører alle privat sektor, er alle 

mannsdominerte, konjunktursensitive, arbeidsintensive i tillegg til at bemanningsbyråer tilbyr 

arbeidskraft i de aller fleste fag, bortsett fra heismontører. Intervjumaterialet som er 

utgangspunkt for dette kapittelet, tar disse faktorene for gitt, de blir ikke tatt opp til diskusjon 

på samme måte. Min konklusjon om at det i hovedsak er organisasjonsgrad og sertifisering som 

skiller fagene i utvalget fra hverandre gjør det interessant å se nærmere på disse.  

 Analytisk tilnærming  

Å undersøke endringer gjennom analyse basert på to ulike datamaterialer gjør det mulig å styrke 

og utfordre funnene i del 1. Denne delen av analysen hadde et distansert, analytisk ståsted, mens 

jeg i del 2 nærmer meg temaet ved å knytte meg til én gruppe aktører, tillitsvalgte i 

byggebransjen i Oslo-området. Å få tilgang til deres erfaringer og perspektiver gir innblikk i 

opplevelsen av endringene beskrevet tidligere i oppgaven. Datamaterialet er primærkilder som 

sier noe om subjektive erfaringene til denne spesifikke gruppen i norsk arbeidsliv. Som jeg 

diskuterte i metodekapittelet innehar tillitsvalgte en sentral rolle i de aktuelle bransjene, ved å 

representere arbeidstakere, arbeide for å beskytte og styrke organisasjonen de er en del av, i 

tillegg til å inneha rollen som fagbevegelsens representant i det lokale trepartssamarbeidet. 

Denne rollen er i dag under press som en følge av de endringstendensene jeg har analysert 

ovenfor. Arbeidslivsforskning har pekt på at utviklingen mot økt fleksibilitet og bruk av 

atypiske ansettelser har endret vilkår for medvirkning, fagorganisering og partssamarbeid. 

«Selv om den samlede organisasjonsgraden og avtaledekningen fortsatt er høy i Norden har 

disse endringene gjort de tillitsvalgtes oppgaver mer kompliserte, og de mangler ofte verktøy, 

kompetanse og maktgrunnlag til å delta på likeverdig grunnlag i det lokale samarbeidet» 

(Dølvik et al., 2015, s. 63). Konsekvensene av bruk av atypiske ansettelser er størst på 

bedriftsnivå, ikke kun for de som leies inn, men også for arbeidsplasser, fag og bransje. På 

mange måter målbærer tillitsvalgte i byggenæringen opplevelsen av disse endringene. De 

tilhører selv det man kan kalle en beskyttet «kjerne» av norsk arbeidsliv, men observerer økt 

bruk av atypiske ansettelser på nært hold. Dette gjør de til en interessant gruppe å snakke med 

når man skal undersøke bemanningsbransjens fremvekst.  
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Analysekapittelet består av to deler. I kapittel 5 fant jeg to forhold som er viktige for å forklare 

dualiseringsprosesser, for det første organisasjonsgrad og for det andre sertifisering. Jeg har 

derfor valgt å la disse to forholdene være tema for hver sin del av dette kapittelet. Den første 

delen ser på hva slags muligheter som ligger innenfor organisasjonsgrad og styrke. Her ser jeg 

på informantenes opplevelse av endring i arbeidslivet og hanglindsrom til å utøve motstand mot 

deregulering og innleie. I den andre delen tar jeg for meg diskusjoner knyttet til 

yrkesbeskyttelse og lukningsmekanismer i rørlegger- og elektrikerfaget. Denne delen 

undersøker strategier for å opprettholde status og beskyttelse i det informantene opplever som 

et arbeidsmarked i endring.  

 

 Del 1: Lokal motstand mot atypiske ansettelser  

Noe av det mest spennende med datamaterialet er at den politiske konteksten og situasjonen 

kommer så tydelig frem i intervjuene. Informantene er politiske aktører som forholder seg til 

og posisjonerer seg i forhold til andre aktører, strategier og politiske oppfatninger i feltet. 

Informantenes egen analyse av norsk arbeidsliv, status for yrket, og deres egen situasjon må 

leses som en del av en pågående debatt. Materialet gir innsikt i hvordan representanter for 

fagarbeidere jobber med politikk og hvordan endringer i arbeidsmarkedet oppleves på lokalt og 

regionalt nivå. Det er jobben deres, enten gjennom frivillig verv eller frikjøpt tid, å arbeide for 

bedre rettigheter og forhold for sine medlemmer. Beskrivelsene deres av norsk arbeidsliv kan 

derfor ikke ses som «objektive beskrivelser», men også som en del av dette politiske arbeidet. 

Dette henger sammen med forståelsen av arbeidslivsinstitusjoner som kontinuerlig i endring og 

tillitsvalgte som aktører i posisjon til å påvirke utviklingen og eventuelt utøve motstand i disse 

prosessene.  

Et tema som gikk igjen i intervjuene var frustrasjon og bekymring over fagenes fremtid. Mange 

tegnet et krisebilde av situasjonen for håndverksfag generelt, på grunn av økt innleie, færre 

lærlinger og lavere status for yrkesfag. En sier at «man er redd for framtida til yrket. Det er ikke 

noe å lure på. Det ser ikke så lyst ut i forhold til hva som skjer i bransjen» (elektriker C). Han 

forteller videre om den høye innleiegraden på byggeplasser i Oslo og Akershus og bekymring 

for dalende rekrutering til yrket. Han mener det ikke tas inn nok lærlinger i bedrifter, men leies 

inn arbeidskraft i stedet. Elektrofaget og rørleggerfaget er ikke de mest utsatte gruppene 
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byggfag. Som vist tidligere ser bruken av innleie ut til å være mye høyere innenfor mer ufaglært 

arbeid som rigg/riv. Likevel tegnes det i nesten alle intervjuene et krisebilde av situasjonen. 

Den politiske streiken for forbud av innleie som ble avhold 15. november 2017 blir nevnt av 

flere som en nødvendig reaksjon på utviklingen i bransjen. I sitatet nedenfor forklarer 

informanten, en tillitsvalgt elektriker, hvorfor de valgte å gå til streik: 

C: Vi har jobba veldig hardt i denne klubben og i denne fagforeninga for å få det på 
dagsorden. (…). Å snakke om forbud var jo ikke et tema for to år siden en gang. "Nei, 
ikke noe problem, innleie fra bemanningsbransjen er kjempebra".  

For det er jo liksom, man sier at man ikke skal ha midlertidig ansettelser, men 
bemanningsbransjen er jo det samme, det er én og samme ting. Det er faktisk bedre å 
være midlertidig ansatt i en bedrift, for da er du en del av selskapet. (…). Og 
sannsynligheten er der for at du også kan få overført det til fast jobb. Ikke sant, hvis det 
er, "ja, nå er det litt lite å gjøre, vi har lyst til å ansette deg midlertidig". Men da kan jo 
tillitsvalgte presse på og si "hallo, nå er det på tide å ansette fast her". Mens med 
bemanningsforetak så er det ikke like lett da!  

Å kunne snakke om forbud og arrangere politisk streik fremstilles som en seier som ikke var 

mulig for noen år siden. Sitatet sier også noe om hvorfor informanten mener økt bruk av innleie 

er problematisk. Uten fast tilknytning til en arbeidsplass mister arbeidstakere innflytelse og 

mulighet for karrieremuligheter, slik forskning også har vist (Olsen, 2006). Informanten 

forklarer videre hvordan innleide heller ikke kan dra nytte av å ha en organisasjon i ryggen eller 

en tillitsvalgt som kan kreve fast ansettelse på deres vegne. Det er informanten som 

representerer denne organisasjonen, og han uttrykker bekymring for forskjellsbehandling av de 

to gruppene arbeidstakere. Det å ha et ansettelsesforhold, selv om det kun er midlertidig, blir 

fremstilt som avgjørende for å kunne være en del av en arbeidsplass og få tilgang på beskyttelse 

og forutsigbarhet. Som tillitsvalgt er informanten en del av denne beskyttelsen. Det er bred 

enighet i materialet om at det arbeidet tillitsvalgte utfører lokalt på hver enkelt arbeidsplass 

minsker risikoen for at de ansatte opplever urett eller dårlig behandling. De følger med på at 

ting gjøres riktig og går i konflikt om det trengs.  

Organisasjonsgrad ble trukket frem som en viktig faktor for å forstå forskjeller mellom sektor 

og fag i kapittel 5, mye basert på teori om at overordnet samarbeid mellom arbeidslivsaktører 

og sterke organisasjoner er avgjørende for å sikre stabilitet og hindre liberalisering (se f.eks 

Thelen, 2014, 195). Sitatet ovenfor er med på å utype hva denne faktoren innebærer i praksis, 

nemlig samarbeid og forhandlinger med arbeidsgiver, beskyttelse og forsvar av fast ansettelse. 

Informantenes arbeid for å beskytte og representere medlemmer blir hindret når kollegaer ikke 
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er ansatt, men innleid. Selv om informantene uttrykker et ønske om å hindre fragmentering, er 

arbeidstakere med svakere tilknytning til bedriften på mange måter utenfor deres innflytelse. 

I samtalene blir innleie derfor trukket frem som noe som truer grunnleggende kvaliteter ved 

forhold i byggebransjen, men av ulike grunner. For elektriker C er det viktig å begrense innleie 

fordi de innleide ikke har samme tilgang på rettigheter og goder i arbeidslivet, og på grunn av 

lavere rekruttering. Informant F mener det «forslummer» bransjen, mens elektriker D ikke har 

merket så mye til det, men hørt at folk har mista jobben på grunn av konkurranse. Elektriker B 

mener tilbudet av innleid arbeidskraft gjør at firmaer ikke lenger gidder å ansette fast, mens 

elektriker A er opptatt av at det truer det organiserte arbeidslivet. De har imidlertid til felles at 

de oppfatter innleie som en svært alvorlig utfordring for medlemmene i fagforeningen og fag 

generelt. Jeg skal nå se nærmere på eksempler på hvordan de jobber mot bruk av innleie i sin 

egen bedrift.  

 Motstand mot innleie på bedriftsnivå  

Rørlegger F er tillitsvalgt for en klubb i en bedrift der alle er organisert. På spørsmål om hvordan 

han forholder seg til at bedriftsledelsen leier inn arbeidskraft svarer han: «Ja, så da går vi til 

ledelsen og sier "hvorfor i helvete leier du fra [bemanningsbedrift] når [annen 

produksjonsbedrift] har ledige folk?". Han viser her til den tradisjonelle måten å løse 

konjunktursvingninger på, produksjonsinnleie fra andre bedrifter. Informanten hevder de 

tillitsvalgte ofte har bedre oversikt over hvor det er ledig arbeidskraft enn sjefene, og at en del 

av jobben deres er å si ifra og minne om dette. 

Elektriker D forteller at han jobber i en liten bedrift som ledes av tidligere elektrikere, og som 

ikke leier inn fra bemanningsforetak. I stedet henter de inn elektrikere fra andre firmaer, slik 

informant F ber sine sjefer gjøre. En gruppe firmaer deler på overflødig arbeidskraft og leier av 

de med overflødig arbeidskraft når de selv trenger ekstra. Han beskriver det som en smart 

løsning for å oppnå fleksibilitet, men også et bevisst valg av sjefene som har vært elektrikere 

før, «så de veit hvordan det er».  

Det er stor enighet om at byggenæringen i Oslo-området har endret seg dramatisk, men det er 

store forskjeller på effekten av dette på bedriftsnivå. De fleste tillitsvalgte jobber i bedrifter der 

innleie brukes mye, unntatt hos elektriker D sin bedrift som kun bruker faste ansatte eller innleie 

fra andre produksjonsbedrifter. Dette eksempelet viser oss at det finnes et handlingsrom for 
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elektro og rørleggerbedrifter til å fremdeles velge å basere seg på standardansettelsesforhold 

heller enn atypiske. En elektriker beskriver her en strategi han mener kunne gjort arbeidet mot 

innleie mer vellykket:  

G: Og der går de tillitsvalgte i klartekst før de satt i gang prosjektet, og sier "ja, denne 
flyplassen skal vi selvfølgelig ta, men alle som skal jobbe på denne flyplassen skal være 
ansatt i ett av disse tre selskapene. De brydde seg selvfølgelig ikke om de var utlendinger 
eller ikke. Men det var føringene man la. De tjente penger hele gjengen og flyplassen, 
ja. Det finnes noen solskinnshistorier, og den muligheten har man her også. Men da er 
det holdninger også til ledere i selskaper og ikke minst blant våre egne tillitsvalgte. Det 
lar seg gjøre, det verktøyet er til stede. Men vi klarer bare ikke ta det i bruk.  

Et krav om ansettelse for alle involverte i et prosjekt har altså blitt gjort andre steder i landet, 

og fremstilles her som «solskinnshistorier». Selv om de ikke har klart å ta dette «verktøyet» i 

bruk, er det et eksempel på at de tillitsvalgte ser muligheter for å utøve innflytelse på 

organisering av arbeidet og arbeidsplassen. Posisjonen deres gir også tilgang på nettverk og 

kontakter i bransjen som er nyttige for å kunne samarbeide og for eksempel tipse hverandre om 

ledig arbeidskapasitet. Rørlegger F forklarer det slik: «(…) innleieproblematikk, lønns- og 

arbeidsvilkår, det er ting vi snakker oss imellom om. Ja (slår i bordet), vi som tillitsvalgte 

snakker sammen akkurat som bedriftseierne snakker sammen!».  

Rørlegger F sitert ovenfor representerer nesten alle de ansatte på arbeidsplass, og sitter på den 

måten med selvtillit og tro på at det organiserte arbeidslivet fungerer. Tabell 5.2 i forrige 

kapittel plasserte organisasjonsgraden i rør og elektro som middels, men dette sier ikke noe om 

en klubb og organisasjonens styrke og gjennomslagskraft. Informantene med mange 

medlemmer uttrykker at de opplever et handlingsrom der det er mulig å påvirke bedriften og på 

den måten utviklingen i bransjen.  

 Utfordringer for arbeidet til de tillitsvalgte 

Jeg har til nå vist eksempler på hvordan informantene forholder seg til økt bruk av atypiske 

ansettelsesforhold og arbeider mot denne formen for liberalisering. Dette bidrar til å bedre forstå 

hvordan organisasjonsgrad og fagbevegelse er med på å påvirke graden av innleie på bedrift- 

og bransjenivå. Dette delkapittelet går nærmere inn på hvordan arbeidet deres er påvirket av 

internasjonale og nasjonale forhold. Tre faktorer utpekte seg som utfordringer for tillitsvalgte 

og fagarbeidere. For det første har endringer i arbeidsmarkedet ført til økt konkurranse (a), både 

mellom bedrifter og arbeidere. For det andre skaper arbeidsinnvandring (b) mer spesifikke 
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utfordringer for de tillitsvalgtes arbeid på grunn av økte forskjeller i kultur, språk og 

arbeidsforhold blant de ansatte i og utenfor klubben. For det tredje dreier det seg om selve 

betingelsene for å gjøre motstand gjennom fagforeningsarbeid (c). Informantene hevder 

regelbrudd og ulovlig innleie er et stort problem. Som sagt ligger innholdet i dette utenfor 

rammene av dette arbeidet, men det er en del av utfordringene som skaper usikkerhet i bransje 

og på arbeidsplass. Alle tre forhold henger nært sammen med de strukturelle endringene i norsk 

arbeidsliv jeg var inne på i kapittel 4. Jeg hevder de er resultat av liberaliseringsprosessene 

diskutert tidligere i oppgaven, som deregulering av regelverk, internasjonalisering av 

arbeidsmarkedet og økt bruk av atypisk ansettelser. Som sagt gir dette ulike utslag på bransje- 

og bedriftsnivå og datamaterialet kan kun gi eksempler på konsekvenser av liberalisering i en 

spesifikk del av norsk arbeidsliv. Disse tre problemfeltene dreier seg om tendenser som på ulike 

måter er utfordringer i arbeidshverdagen til de tillitsvalgte og som informantene naturlig nok 

har stor kunnskap om og klare oppfatninger av. 

 

a) Økt konkurranse 

Mange av informantene jobber i bedrifter med mange ansatte og tilhører yrker som ofte er en 

del av teknisk entreprise. Det vil si at de hentes inn som underentrepriser for å gjøre alle 

oppgavene på en byggeplass som tilhører deres fagområde (jf. kapittel 4). Noen uttrykket 

frustrasjon over entreprenører som driver uten egne ansatte og henter inn all arbeidskraft via 

underentrepriser som igjen har mye innleie. Dette passer inn i Friberg og Haakestads (2017) 

idealtypiske virksomhet med «ny-Taylorianske»-styringsprinsipper.  

Elektriker C: Altså de kjører arbeidsledere og så kjører de masse innleie. (…) du kan 
gå til et prosjekt og leie inn 100 mennesker som ikke har noe tilknytning til firma og er 
midlertidig ansatt. Tas ikke inn lærlinger, ingenting. Det er veldig kortsiktig. og så sier 
man at byggeplassen varer bare i to år eller no da. Men hvis du er et selskap som tar 
byggeplasser så tar du noe nye og nye byggeplasser! 

I tillegg til å beskrive denne type virksomheter som kortsiktig, er informanten skeptisk til måten 

å drive på, fordi den løse tilknytningen til et firma og byggeprosjekter ikke gir trygghet og 

stabilitet for de ansatte. Å ikke ta inn lærlinger blir også sett på som ansvarsløst. Denne type 

selskap med få ansatte kan ta på seg store oppdrag og basere seg på innleid arbeidskraft. 

Virksomheten handler da mer om å administrere underentrepriser og innleid arbeidskraft enn 

det håndverksfaglige (Friberg & Haakestad, 2017). Risikoen, ifølge informanten, «skyves over 



90 
 

på de ansatte». På spørsmål om dette er noe informanten har merket noe til i hans bedrift, sier 

han at de har merket mye til dette skiftet i produksjonen ved at de ikke får jobber fordi 

konkurransen er så hard. Informantene er bevisst sin egen bedrifts posisjon i markedet og er 

bekymret for konkurranse fra denne type innleie-bedrifter som spesialiserer seg på å ta store 

byggeprosjekter. Også Rørlegger F merker konkurransen fra bedrifter som kan ta store oppdrag 

for lite penger: «(…) Altfor mange av de store bedriftene har solgt jobber billigere enn de skulle. 

Og altfor mange bedrifter har mye mer oppdrag enn de har egne mannskap til. Og det gjør jo at 

hele bransjen egentlig lider både pris og ressursmessig (…)».  

 

I tillegg til bekymring for konkurranse fra bedrifter som driver med storstilt innleie, er mange 

urolige for konkurransen den innleide arbeidskraften skaper for fagarbeidere med fast stilling. 

Informantene mener norsk arbeidskraft står i fare for å bli utkonkurrert av utenlandsk, blant 

annet på grunn av lønnskonkurranse: 

 
- A: (…) Norsk arbeidskraft har blitt for dyr i forhold til utenlandsk arbeidskraft fordi de 

du leier inn skal jo ha samma lønnsbetingelsene som oss, men det får dem ikke. 
- I: Skjer mye ulovlig? 
- A: Masse ulovlig i bransjen. Det kan du se på alle de rundt LO, bare i Oslo. 

 
Endringene i arbeidsmiljøloven i 2000 og implementeringen av vikarbyrådirektivet i 2013 

trekkes frem som viktige endringer i norsk arbeidsliv. Som nevnt i kapittel 4 var direktivet 

omstridt på grunn av mål om både liberalisering og likebehandling som anses som innbyrdes 

uforenelige (Bergene & Ewing, 2015). Som elektriker A ovenfor mener mange prinsippet om 

likebehandling i dag ikke blir overholdt og at målene er motstridene. For eksempel sier 

elektriker C at:    

C: (…) en av de få tinga som er bra med vikardirektivet er jo det 
likebehandlingsprinsippet, de skal ha de samma som oss. Det er bra prinsipp. Det 
negativet med vikarbyrådirektivet er jo, det snakker man aldri om. Men det er noe som 
heter at du kan ikke forhindre arbeidsinnleie. Det er rett og slett fri flyt av 
bemanningsforetak og du kan ikke gjøre noe med det. Det ligger jo i EØS-avtalen. Det 
er litt av problemet. Og det glemte de å si når de innførte det. 

Her peker informanten på motsetningene som ligger i vikarbyrådirektivets mål om 

likebehandling i tillegg til opphøring av reguleringer og restriksjoner. Bred og detaljert 

kunnskap om arbeidslivpoltikk var gjennomgående i intervjuene. Her forklarer en annen 

informant hvorfor allmenngjøring av tariff ikke har ført til likebehandling:  
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G: (…) Poenget er at likebehandling, det synes jeg ikke blir ivaretatt. 
Likebehandlingsprinsippet blir overhodet ikke ivaretatt. Men allmenngjøringen, i og 
med at vi har allmenngjøringen så forholder dem seg til det. Og det er 210. Men hvis du 
går på en bedrift i Oslo som har en gjennomsnittslønn på 260 i timen, så er det jo 
forskjell! Det er 50 kr timen det. Dem skal jo i prinsippet også ha likebehandling, men 
den blir ikke ivaretatt. Det er jeg 100 prosent sikker på.  

Som diskutert i kapittel 4 er allmenngjøringen av tariff for bygningsarbeid innført for å hindre 

lønnskonkurranse i bransjen. Men som i sitatet ovenfor hevder flere informanter at dette ikke 

blir overholdt når de allmenngjorte satsene ligger langt under den reelle gjennomsnittslønnen. 

Som vi så i kapittel 4 stemmer dette med forskning som er gjort på feltet (Eldring et al., 2011, 

s. 25). Implementeringen av direktivet har ifølge informanten overkjørt vedtaket om 

allmenngjøring av tariffavtalen. Det er vanlig å se allmenngjøringen av tariffavtalen som en 

respons til de deregulerende effektene som ligger i direktivet i tillegg til EU-utvidelse (2011, s. 

26). Det faktum at det ikke er likebehandling i lønn er et eksempel på at en strategi tilgjengelig 

for fagbevegelsen ikke har fungert. Handlingsrommet er på den måten snevret inn. Beslutninger 

som tidligere var styrt av partene i arbeidslivet er nå utenfor deres kontroll.  

 

b) Arbeidsinnvandring  

Frustrasjonen over EU og EØS dukker opp mange steder i løpet av intervjuene. Bekymring og 

frykt for hva som skjer med faget handler ikke kun om arbeidsinnvandring. Skylden rettes mot 

de med penger, makt og innflytelse i de politiske partiene og arbeidslivsorganisasjoner. 

Eksemplene i forrige avsnitt gir et bilde av detaljkunnskapene informantene har om politiske 

prosesser. Dette gjør de i stand til å peke ut det de mener er ansvarspersoner i norsk politikk, 

enten det er regjeringen, Arbeiderpartiet eller LO. Elektriker B peker for eksempel her på 

endringene i arbeidsmiljøloven i 2000: «(…) det var det jo det «rosepartiet» som klarte å få til. 

Og det var også de som klarte å skrive under på den åpningen for at man kunne ha 

bemanningsbyråer og ikke bare Manpower». Mange av informantene gjør også et poeng ut av 

å påpeke at det ikke er arbeidsinnvandring som er problemet, men det faktum at utenlandsk 

arbeidskraft ikke blir behandlet likt og skaper et lønns- og arbeidspress, i byggfag generelt:  

C: (…) vi må ikke gå i den fella at vi mener at det er arbeidsinnvandringa sin feil. Ja, vi 
har et problem med EØS-avtalen og hvordan den fungerer. Men vi må aldri skylde på 
de som kommer hit. De ønsker et bedre liv, de ønsker å forsørge familiene sine. Det er 



92 
 

helt legitimt. De skal få de samme lønns- og arbeidsvilkårene som oss. Det er helt greit. 
Det er arbeidsgiverne som dumper og skaper lønnskonkurransen da. Som er problemet 
(…). 

Her peker informanten ut EØS-avtalen og implementeringen av den i Norge som årsak til 

lønnskonkurranse og sosial dumping. Informanten mener man må kritisere selve 

ansettelsespraksisen, ikke arbeiderne som inngår i den. Å «gå i fella» kan her bety å ta den 

enkleste utveien, fremfor å skjønne det informanten har skjønt, som kan forstås som mer 

komplekst.  

Det finnes mange eksempler på at arbeidsmigrasjon i europeiske land har ført til fremmedfrykt 

og etnisk diskriminering fra fagarbeidere som er redd for å miste jobber til billigere, utenlandsk 

arbeidskraft (Burgmann, 2016; Krings, 2009). I tillegg til økt konkurranse betyr 

arbeidsinnvandring også økte forskjeller blant arbeidere i språk og kulturforskjeller. Det finnes 

også forskning på dette i Norge, for eksempel Fribergs (2012) arbeid på etniske skillelinjer i 

norsk arbeidsliv og statusforskjell mellom «polske» og «norske» jobber innad i byggenæringen.  

I et oppfølgingsspørsmål til sitatet ovenfor lurte jeg på om det også er vanlig blant kollegaene 

til informant C å ikke skylde på arbeidsinnvandrerne. Informanten reagerer med å le før han 

utdyper: 

C: Nei, det er nok veldig mange som går i den såkalte FrP-fella dessverre. At man ja, 
mange som mener at de kommer og tar jobbene våre og ja. (...). Jeg bruker mye tid på å 
snakke, altså omvende de da. (…). Og si at det er ikke dem sin feil, det er arbeidsgiver‘n 
vår! Så, dette selskapet har vært flinke på det. Vi har vært veldig nøye på språk og alt 
sånt. Språk er jo veldig viktig med tanke på sikkerhet. Vi må kunne kommunisere med 
hverandre når vi jobber sammen da. 

«Fella» som ble beskrevet ovenfor knyttes nå til Frp. Det er tydelige politiske skillelinjer som 

ligger under konflikten rundt arbeidsinnvandring. Også informanten ser utfordringer med 

migranter, men trekker frem språkopplæring som respons på dette. Flere av informantene sier 

at dette er en viktig del av tillitsvervet deres, å skolere og informere medlemmer og kollegaer 

om fagforeningens politikk på anti-rasisme og anti-sexisme. Informant B sier at mange 

kollegaer er redde for folk med «mer pigmenter og annen religion». Disse kaller han «Frp-

rasister». Dette henger sammen med uenigheter i arbeidslivspolitikk og de stemmer i 

motsetning til Informant B blått, og prioriterer innvandringspolitikk fremfor arbeidspolitikk 

fordi:  
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- B: (…) de mener at det er roten til at hele landet kan kollapse i stedet for at vi taper 
jobbene våre og alle rettighetene vi har fått i arbeidsmiljøloven i alle de åra den har 
eksistert.  

- I: Ja. Så det er også en del av vervet ditt, diskutere med dem?  
- B: Ja, diskutere med folk generelt egentlig (ler). 
- I: Ganske mye jobb? 
- B: Men det er det jo for meg egentlig uansett hva jeg har drivi med i livet mitt da, enten 

det har vært skolekorps eller det har vært hip-hop-miljø eller om det har vært 
fagbevegelsen, alt handler om solidaritet ikke sant. Å ta vare på hverandre. (…). 

 

Informant C beskriver en skeptisk holdning til arbeidsinnvandring, mens informant B ser 

rasisme blant kollegaer. Begge ser på det som sin jobb å korrigere, distansere seg fra rasisme. 

Fagbevegelsen i den industrielle delen av verden har tradisjon for å basere seg på internasjonal 

solidaritet, men organisasjoners respons på immigrasjon varierer veldig mellom land. Mye 

tyder på at norsk fagbevegelse har gått for strategien om å godta den frie flyten av arbeid, og 

heller fokusere på å bevare arbeid- og ansettelsesforhold i tillegg til å kreve at de får lik lønn 

og like arbeidsvilkår (Krings, 2009). Kravet om like lønns- og arbeidsvilkår for 

arbeidsinnvandrere passer også inn i kategorien «distribusjonssolidaritet», presentert i kapittel 

4 (Ibsen & Thelen, 2017). Heller enn å gi ansvaret for de mer sårbare arbeiderne over til staten 

jobbes det for inkludering og likt utfall heller enn like muligheter.  

 

c) Betingelser for fagforeningsarbeid 

Innleie truer ikke bare arbeidsbetingelser for de utsatte yrkene, men også muligheten til og 

handlingsrommet for å gjøre motstand mot liberaliseringen. Dette kommer blant annet frem i 

fortellinger om at man kan gjøre som man vil i byggebransjen uten å bli tatt. Spesielt i forhold 

til innleie: 

C: Bemanningsforetakene setter rett og slett press på. Og det er jo ingen som følger 
arbeidsmiljøloven. Det er jo brudd på brudd, det er ingen som følger 
arbeidstidsbestemmelsene. (…). Hadde du gått inn i et bemanningsforetak så hadde du 
funnet masse lovbrudd med en gang, hadde ikke vært noe problem. 

 
Det er ingen som passer på, som bryr seg. Det er jo det med tilknytninga, 
bemanningsforetaket leier ut til selskapet og så er det selskapet sitt ansvar da (…). 
  

Slik jeg forstår informanten, antyder han at det ikke er noen som har ordentlig 

arbeidsgiveransvar for innleide arbeidstakere, slik også forskning har pekt på som et problem 
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med ansettelsesforhold med tre parter (Alsos & Jensen, 2013; Jordhus-Lier et al., 2015).  

 

Vervet som tillitsvalgt er i de fleste tilfeller knyttet til den lokale bedriften, mens noen 

informanter er frikjøpt og jobber som tillitsvalgt fulltid. De representerer arbeidstakerne som er 

organisert i klubben og skal sikre at deres interesser blir ivaretatt. Dette innebærer å si ifra og 

hindre at det skjer lovbrudd eller feil på arbeidsplassen. Av saker de jobber med, nevnes for 

eksempel utbetaling av riktig lønn og reisepenger, standard på brakke og arbeidsmiljø, rett til 

nytt arbeidstøy, medbestemmelse på arbeidsplassen.  

 

I følge arbeidsmiljøloven kan bedrifter som er bundet av tariffavtale gjøre avtaler med 

tillitsvalgt om å leie inn arbeidskraft fra bemanning «uten hinder av bestemmelsene for 

midlertidig og innleid arbeidskraft» (Aml, §14-12). Det blir ifølge noen av informantene gjort 

innleie som bryter med bestemmelsene uten at det blir gjort avtaler med dem. Da er det opp til 

tillitsvalgt å ta det opp. Vervet innebærer generelt konfrontasjon og konflikt og mange trekker 

frem evnen til å samarbeide til tross for uenigheter som grunnen til at nettopp de kan gjøre 

jobben: «Jeg tror egentlig kanskje at altfor mange unge ikke ser viktigheten av å organisere seg. 

For de gjør det og møter motstand, og så gidder de ikke» (Elektriker A).  

 

Elektriker A sier han er tillitsvalgt fordi ingen andre orket eller klarte det. Hans erfaringer skiller 

seg ut fra de andre intervjuene ved at han blir aktivt motarbeidet av sjefer. Selv om 

konfliktnivået alltid har vært høyt, opplever han det verre enn før fordi ledelsen ikke skiller 

mellom sak og person. Han hevder han ikke lenger blir hørt eller har innflytelse på 

arbeidsplassen på grunn av en for stor konflikt med ledelsen. Når informanten vil ta opp ting 

med sjefen, bruker han av tiden som er satt av til tillitsvalgtarbeid. Dette er ifølge hovedavtalen 

§5-6 «nødvendig tid» (LO, 2018). Så det er opp til tillitsvalgt og arbeidsgiver å finne ut hvor 

mange timer det er i uka eller måneden. For de andre informantene var ikke dette et problem, 

de fikk bruke den tiden de trengte og fikk ingen kommentarer på det. Samarbeidet med bedriften 

fungerer fint, til tross for uenigheter og konflikt. Særlig informantene som jobber i bedrifter 

med høy organisasjonsgrad og mange medlemmer i klubben beskriver situasjoner der de har 

gått inn i diskusjoner med arbeidsgiveren uten å motta trusler om oppsigelse. Informant A 

opplevelser skiller seg ut ved at arbeidsgiveren hele tiden ba han på å bruke mindre tid på 

fagforeningsarbeid. Et eksempel på saker han brukte mye tid på var konflikt rundt lønnsoppgjør 

og utbetaling av lønn. Men på spørsmål om det er lønn som er hovedkonflikten mellom han og 
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sjefen sier han nei: 

     
A: Hovedkonflikten tror jeg dreier seg om at det er ingenting som kan fortelle 
administrasjonen eller ledelsen at hvis de ikke gjør sånn og sånn så får det konsekvenser 
for dere for dere bryter norsk lov. De bryter loven hele tida, de veit det. Full forståelse 
for det. Men som de sier til meg, "hva får du gjort med det?". Og jeg stiller jo helt 
maktesløs da, ikke sant. Og da hvis jeg ikke skal bruke en time i måneden en gang da, 
på å løse sånne ting. Hvis du går inn i en sånn sak så er jeg jeg sikker på at det raser på 
en tre, fire timer på bare på å begynne å nøste tak i ting og få løst detta. Og da hjelper 
det ikke at det står nødvendig tid. For hvem er det som bestemmer hva som er 
nødvendig? 

 
Ledelsen vet de kan gjøre som de vil og komme unna med det og informanten føler seg 

maktesløs. Han beskriver en situasjon der han må passe på å ikke bruke opp tillitsvalgts-tid i 

konflikter og forhandlinger der han ikke får noe igjen for det. Når han først tar opp noe må han 

krangle «hver dag i en måned» for å komme frem til en løsning. Sjefen har også prøvd å sparke 

han, men i møtet fant de ut at ingen av sakene stemte, og det hele ble henlagt. Han beskriver 

dette som en tung prosess der bevisbyrden alltid er på han, ikke på sjefen. Maktfordelingen 

mellom arbeidstaker og arbeidsgiver oppleves som skjev i arbeidsgiverens favør. 

Utgangspunktet for fagforeningsarbeid er et organisert arbeidsliv med samarbeid mellom 

partene. Når dette blir motarbeidet mister den tillitsvalgte handlingsrom. Informant A opplevde 

at endringene i arbeidslivet ikke bare truer arbeidsvilkår, men også muligheten til å jobbe som 

tillitsvalgt. 

 

 Del 2: Yrkesbeskyttelse  

I gjennomgangen av sertifiseringsordninger i kapittel 5 viste jeg frem noen eksempler på ulike 

lisens- og sertifiseringsordninger i byggenæringen. Som jeg var inne på har dette stor betydning 

for regulering av de aktuelle fagene og yrkesgruppene. Lisens- og sertifiseringsordninger setter 

klare grenser for liberalisering og innleie i de aktuelle sektorene. Det viser seg også at dette 

spørsmålet er viktig for de tillitsvalgte i datamaterialet. Jeg skal ikke gå nærmere inn på hvordan 

de forskjellige ordningene fungerer, men se på diskusjoner som kom opp i datamaterialet rundt 

temaet og kanskje på den måten si noe om hvilken betydningen de har på lokalt nivå. 
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 Betydningen av fagbeskyttelse 

Alle informantene er opptatt av yrkesstolthet og se legger vekt på at det krever lang trening og 

lære for å bli god i faget. Ikke alle klarer eller kan bli elektriker eller rørlegger. Informantene 

beskriver seg selv som fagfolk, og setter fagbrevet høyt: 

C: (…) Vi er veldig opptatt av, den generelle elektrikeren, at det skal gjøres av fagfolk. 
Vi har jo en kvalifikasjonsforskrift, som sier at du må ha et fagbrev for å få lov til å 
jobbe på elektriske anlegg. Og det er det mange som har et bevisst forhold til da. Så selv 
om folk kanskje, det er ikke alle som ikke har så sterkt forhold til det å være organisert 
da. (…). Men fagbrevet sitt og yrket sitt, det er folk veldig. Det hegner folk veldig om 
da. Det føler jeg er veldig bra, hvert fall blant mine medlemmer. Der er opptatt av 
fagstoltheten sin. 

Dette passer inn i en ferdighetsbasert unionisme («skill-based unionism») (Ibsen og Thelen, 

2017, 417). Utdanningen og ferdighetene som ligger i fagbrevet blir trukket frem som en viktig 

del av identiteten som elektriker. På spørsmål om hvem som jobber som og hvem som blir 

elektrikere, vektla flere informanter lengde på utdanningen og kompleksiteten i yrket. Ikke alle 

kan og har evnene som skal til. Fagene uten fagbeskyttelse blir omtalt som «raserte» og med 

lavere status: «Det er rart for murer har jo liksom vært, ikke høystatus, men liksom oppe der 

blant yrkesfagene da. Men det er rett og slett, de har ikke fagbeskyttelsen. Det er fagbeskyttelsen 

som har gjort at det faget har rasert» (Elektriker C).  

Rørleggeren jeg snakket med trekker ikke frem lisensieringsordninger. Som vi så i kapittel 5 er 

det regler til sertifisering knyttet til ledere og bedrifter, men ikke til enkelte rørleggere. 

Kompetansen som kreves for å være en god rørlegger trekkes likevel frem. Informant F mener 

at det «å kunne et fag» er hovedgrunnen til at han kunne anbefalt til andre å bli rørlegger. Det 

er et komplekst fag som «man aldri blir utlært i». Han fremhever også kunnskapen rørleggere 

eller andre håndverkerfag sitter på som noe helt annet enn kunnskapen akademikere har, med 

henvisning til min utdannelse: «(…) du egner deg faen så dårlig som rørlegger med 

sosialantropologien din». Dette ble sagt i en sammenheng der vi allerede hadde gjort narr av at 

jeg som student ikke vet hva jeg skal bli, og det ble foreslått at jeg jo kunne bli rørlegger. Sagt 

på en annen måte, yrkesfaglig og akademisk kompetanse kan ikke sammenlignes. Et viktig 

poeng som går igjen i alle intervjuene på spørsmålet om yrkesstatus er nettopp at ulik 

kompetanse og kunnskap ikke kan rangeres, men er «nyttig til hvert sitt bruk».  
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Rørlegger F sammenligner selv maleryrket med rørleggerfaget i samtalen om yrkesstatus og 

erkjenner å ha sett ned på det han trodde var en simpel jobb. Etter å ha blitt kjent med en maler 

fant han ut at det krevde avansert kunnskap og derfor var et «fag».  

Å kunne et fag innebærer for informantene å sitte på både bred og spesifikk kunnskap som gjør 

deg i stand til å utføre komplekse arbeidsoppgaver. I kontrast til egen yrkesstolthet mener de 

fleste informantene at samfunnet generelt ser ned på yrket deres og at det har sunket i status. 

For elektrikerne knyttes dette til lavere krav til lisensiering. 

A: (…) kan søke om å få midlertidig lov til å være elektriker. Men det får du, det får du 
alltid. For dem som sitter der, de har jo ikke peiling. De har aldri vært elektriker. Dem 
har kontorjobb, sender du papirer dit, ha du vært elektriker i Polen i tre måneder så kan 
du komme hit og være elektriker. Men norsk lærling skal gå fire år i lære her altså, fire 
og et halvt år. For å bli elektriker. Jeg mener det er et hån mot de gutta som tar på seg 
den jobben og er læregutt. Tjener så dårlig over så lang tid for så å bli elektriker. Og når 
du er ferdig som elektriker så skal du ikke en gang likestilles med de som kommer fra 
et annet land? (…). 

For å bli elektriker i Norge må du gå yrkeslinje på videregående i to år og deretter gå to og et 

halvt år som lærling i bedrift. Bedriften har da ansvar for å lære deg opp så du består 

opplæringen og kan motta fagbrev som gir tittelen elektriker. Fordi rørlegger ikke har krav til 

lisens er det elektrikerne jeg intervjuer som er mest bekymret for at kravet til kompetanse er 

lavere hos arbeidsinnvandrere enn for norske elektrikere. Elektriker D sier det er rykter om at 

det kan kjøpes falske papirer som gir deg godkjenning til å jobbe i Norge og beskriver 

søknadsprosessen slik: «(…) dette er bare en bunke papirer som blir sendt til et kontor i 

Tønsberg og så får de et brev tilbake om at det er i orden. Ingenting annet, han har ikke sett 

hvem det er, han vet ikke om han kan holde en skrutrekker eller noen ting. Det er bare de 

papirene. (…)». Elektriker C er også opprørt over dereguleringen: «du trenger faktisk ikke være 

elektriker, du trenger bare å dokumentere så så mange år i elektrobransjen! Så hvis du har flydd 

rundt da og delt ut noe skrutrekkere og trekt i noen ledninger og ja». Det er et 

motsetningsforhold mellom det elektrikerne selv mener kreves for å jobbe i yrket, og de kravene 

som stilles gjennom lisensiering. Inngangskostnaden har sunket, noe som senker verdien på 

opparbeidede rettigheter.  

I tillegg til å uttrykke frustrasjon over forskjellsbehandling gjennom ulike krav til kompetanse 

for norske statsborgere og EØS-borgere, brukes sikkerhet som argument for yrkesbeskyttelse. 

«Det er rett og slett farlig å ikke vite hva du driver med. Så vi kommer jo til å kjempe hardt for 
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å beholde den fagbeskyttelsen da» (Elektriker C). De strenge reglene til fagbrev fremheves som 

viktige for både yrket som fagområde og for sikkerheten til arbeidsfolk og kunder.  

Lukningsmekanismer i arbeidsmarkedet er ifølge Streeck (2011) et resultat av politisk uenighet 

og markedsforhold. Hvem som har beskyttelse og hvilken status den har, er et resultat av 

interessekonflikt. De som har oppnådd slike beskyttelser har ofte «hatt kapasitet gjennom sterke 

organisasjoner i fagbevegelsen» (s. 28). Denne konflikten blir henvist til når informanten 

snakket om å «kjempe for» beskyttelsen. Og at de har den i utgangspunktet har, som vi har sett, 

gjort elektrikeryrket til mindre åpent for innleid arbeidskraft enn andre byggfag. Yrkesgrupper 

med strenge krav til kompetanse kjennetegnes av sterke organisasjoner og høyere lønn enn 

yrkesgrupper uten (Bol & Drange, 2017). Informantene representerer en organisasjon som 

arbeider mot denne type oppløsning av krav om beskyttelse. Krav om beskyttelse og frykt for 

endringer er en del av fagbevegelsens politikk. Men utvidelsen av arbeidsmarkedet og 

implementering av EU-direktiver blir her eksempler på endringer som begrenser 

handlingsrommet til de tillitsvalgte og utsetter yrkesgruppen for økt risiko gjennom tap av 

opparbeidede goder. Elektrikeryrket ble i kapittel 5 plassert som relativt beskyttet yrke, 

sammenlignet med andre byggfag som er mindre beskyttet og har lavere organiseringsgrad. 

Opplevelsen deres av fall i krav til kompetanse, uansett de faktiske konsekvensene av dette, er 

et eksempel på at endringer i arbeidslivet oppleves som truende også for elektrikere, et yrkesfag 

med krav til sertifisering. 

I kapittel 5 trakk jeg frem yrkesbeskyttelse som en faktor som påvirker graden av innleid 

arbeidskraft. Heismontør-yrket ble brukt som eksempel på fag som effektivt har hindret adgang 

til yrket, i tillegg til å i lav grad være berørt av liberalisering. Endringene i bestemmelsene for 

hvem som kan søke og få tillatelse til å arbeide som elektriker ser ut til å åpne elektrikeryrket 

og gjøre det mer sårbart for liberalisering og endring. Det er likevel en kamp om opprettholdelse 

av kompetansekrav. Denne kampen er sentralt knyttet til dualisering ved at elektro-faget 

arbeider for å ikke «skyves ut» i det jeg har kalt den uregulerte periferien av arbeidslivet.  

 Anerkjennelse av fagkompetanse  

Informantene opplever at kompetanse de sitter på ikke blir anerkjent like høyt lenger, men er 

likevel stolte av yrket sitt. Denne kontrasten kommer frem når informantene ble bedt om å 

plassere yrket sitt på en skala fra 1 til 10 i et hierarki, slik samfunnet ser dem. En mener yrket 

ligger på 8, men at samfunnet rundt dem ser på yrket som 5. En sier at elektrikeryrket ligger 
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midt på treet, mens ufaglærte kan plasseres på bunn. Svarene handler i alle intervjuene om at 

de ikke får like mye anerkjennelse fra samfunnet rundt som de ønsker eller har fått før. 

Elektriker C og A uttrykker dette i sitatene nedenfor:  

C: Men de som er i bransjen selv opplever jeg er veldig, veldig stolte. Så det er en veldig 
stor forskjell på hva storsamfunnet og media fremstiller yrkesfag som. Og egentlig 
myndigheten og, for myndighetene snakker også om detta som om det er verdens. At 
det ikke finnes problemer. Det finnes problemer. Altså rekrutering, bemanningsforetak, 
alt detta her. (…) Det er mye skyer på himmelen.  

A: Sånn som det har utvikla seg, kanskje fire? (…) Tror ikke det er noe veldig mer hvert 
fall. Før var vi jo 8. 

I tillegg til å bli fremstilt i media og i samfunnet generelt på en måte informanten ikke kjenner 

seg igjen i, opplever informant A at politikere ikke tar problemene de opplever i yrkesfag på 

alvor. Jeg har tidligere i kapittelet analysert materialet der informantene trekker frem det vi kan 

kalle økonomiske konsekvenser av økt bruk av atypiske ansettelser, forstått som konsekvenser 

for lønn, arbeidsforhold, jobbsikkerhet. Det er også andre forhold, det vi kan kalle ikke-

økonomiske konsekvenser, som kommer frem. Informanten vektlegger at økt bruk av innleie 

også har konsekvenser for de berørte fagenes relative status. På spørsmålet om å plassere 

statusen til elektrikere på en skala på 1-10 svarer mange at det har høyere status enn andre 

byggfag, for eksempel rørleggere. De er bevisste yrkes relative status, sammenlignet med andre 

yrkesgrupper, og mener forskjellene mellom byggfag har økt. 

 

Det er ikke noe nytt at det er forskjeller mellom yrker innad i bransjen. Men liberaliseringen og 

bemanningsbransjens vekst har også konsekvenser for yrker og fags plassering i status-

hierarkier i samfunnet. De økonomiske konsekvensene symboliserer at arbeidet er av mindre 

verdi. Flere har hevdet at dette har endret bildet av byggfag fra kvalifiserte jobber til dårligere 

betale jobber for arbeidsinnvandrere (Rasmussen & Mjønes, 2015, s. 170). Spørsmålet om 

forholdet mellom økonomiske og ikke-økonomiske/kulturelle faktorer er som kjent helt sentralt 

i teoretiske diskusjoner om klasse- og lagdelingsteorier (jf. Weber, 1978). Blant dem som særlig 

har lagt vekt på at sosial klasse-/lagdelingshierarkier ikke kan reduseres til fordeling av 

økonomiske ressurser, er Nancy Fraser (2000). I sin normative teori om rettferdighet, kalt 

statusmodellen, hevder hun i stedet at kulturell anerkjennelse bør ses om en selvstendig faktor 

i tillegg til økonomisk fordeling og politisk deltakelse. Kamp for sosial rettferdighet handler 

ikke bare om lønn (og andre økonomiske goder), men også om anerkjennelse av 
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gruppeidentiteter. Det dreier seg om en kamp mot institusjonaliserte mønstre som gjør noen 

gruppespesifikke identiteter til mindre verdifulle og respektert, eller sett ned på som mindre 

verdifulle.  

 

En slik mangel på anerkjennelse kan bety en opplevelse av sosial underordning. Bekjempelse 

av underordning handler om å gjøre den som mangler anerkjennelse til et medlem av samfunnet, 

på lik linje som andre (Fraser, 2000, s. 113). Frasers teori er først og fremst en normativ teori 

om betingelser for sosial rettferdighet, og ikke en empirisk teori om grunnlaget for sosiale 

bevegelser. Men hovedpoenget hennes om at kulturell status/anerkjennelse kan spille en relativt 

selvstendig rolle, bekreftes i stor grad av mine funn. Det kan virke som den synkende status til 

og anerkjennelsen av faglige kvalifikasjoner, i dette tilfellet spesielt knyttet til fagbrev og 

sertifisering, oppleves som et like stort problem som de økonomiske konsekvensene som følge 

av liberaliseringen. Når informantene snakker om en «rasering av fagene» handler det ikke bare 

om lønns- og arbeidsbetingelser men også om en manglende erkjennelse av faget og 

yrkesgruppen.  

 

 Oppsummering 

I dette kapittelet har intervjuer med tillitsvalgte elektrikere og en rørlegger i Oslo-området gitt 

innblikk i hvordan de opplever arbeidslivet og utfordringer de møter i jobben. De tilhører en 

bransje og et yrke som på mange måter opplever en trussel om å bli skjøvet ut i periferien av 

arbeidslivet. Endringene i arbeidslivet jeg diskuterte i begynnelsen av oppgaven; liberalisering 

og dualisering, har synlige konsekvenser i byggenæringen, særlig i Stor-Oslo. For å 

oppsummere og svare på spørsmålet jeg stilte innledningsvis, fremhever jeg tre ting som står 

på spill for de tillitsvalgte som representerer fagarbeidere i denne gruppen: Større forskjeller 

innad i bransje og fag, tap av handlingsrom og tap av anerkjennelse. 

Fremvekst av en gruppe arbeidstakere med en løsere tilknytning til arbeidslivet og 

arbeidsplassen utfordrer det organiserte arbeidslivet og skaper et skille mellom innleide og fast 

ansatt. Dette er et fenomen som er skrevet om og diskutert av forskere, media og politikere og 

representere en generell utvikling mot et mer delt arbeidsliv. Denne overordnede utviklingen 

får mer spesifikke utslag på det lokalet nivået informantene befinner seg på. De har beskrevet 

tendenser til at arbeidet de gjør for å hindre innleie blir vanskeligere å gjennomføre på grunn 
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av høyere konkurranse og en mer fragmentert arbeidsplass. Handlingsrommet kan bli mindre, 

noe jeg har beskrevet som en avmakt i møte med liberaliseringsprosesser. Dårligere 

arbeidsvilkår gjør det også vanskeligere å arbeide som tillitsvalgt, og på den måten utøve 

motstand. Utviklingen har på den måten en selvforsterkende effekt. 

Intervjuene har også vist at det er motstand mot disse endringene og at det til tross for 

innsnevring av handlingsrom fremdeles finnes muligheter for fagbevegelsen til å arbeide for å 

beskytte yrker mot innleie i tillegg til å forsøke å inkludere de innleide arbeidstakerne i 

organisasjonene. Informantene uttrykker en tro på den organiserte, regulerte norske 

arbeidslivet. Det er ikke kun endringer i arbeidslivspolitikk (Direktiv-implementering og aml 

2000) som er problemet, men også håndheving av reglene som allerede finnes der. 

Informantene er frustrasjonen over at reglene ikke blir fulgt, men har likevel en tro på at norsk 

arbeidsliv kan beskytte deres interesser. Løsningen de presenterer er ikke ekskludering av 

arbeidsinnvandrere og innleide, men inkludering i organisasjonene og likebehandling. 

Utfordringene organisert arbeid møter i liberalisert arbeidsliv gjør at de må inkludere 

arbeidsinnvandrere og innleide. Tillitsvalgte fremhever viktigheten av å inkludere og organisere 

flest mulig. Likebehandling blir sett på som viktig for å ikke bli utkonkurrert.  

I tillegg til at lønns- og arbeidsvilkår i bransjen trues, erfares utviklingen som tap av status og 

anerkjennelse, for yrket, bransjen og deres eget syn på arbeidet de gjør. I kapittelet plasserer 

jeg denne effekten som ikke-materielle konsekvenser, som kanskje er minst like viktige som de 

materielle.  

Informantene tilhører gruppe som er grunnleggende imot liberalisering av arbeidslivet. Deres 

rolle som tillitsvalgte innebærer mandat om å jobbe mot dette. De representerer også det 

organiserte arbeidslivet og er på mange måter beskyttet av eksisterende ordninger. Ved å snakke 

med innleide arbeidstakere som ikke er beskyttet av standardansettelsesforhold og 

fagbevegelsen ville jeg hørt andre opplevelser og responser. I tillegg til at det kanskje kunne 

utfordret funnene mine på den inkluderende holdningen organisasjonene har til innvandring.  
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7 Diskusjon og avslutning 
 

I dette kapittelet skal jeg kort oppsummere funnene mine og knytte dem til det teoretiske 

rammeverket. Utgangspunktet mitt var en interesse for hvordan liberalisering har endret 

arbeidslivet de siste tiårene. Liberalisering av arbeidslivet er en overordnet, global tendens som 

innebærer et skifte til nyliberal politikk og ideologi, og målet har vært å vise at det også har 

synlige og dramatiske konsekvenser for bestemte sektorer og yrker. For Norges del dreier dette 

særlig om effekten av de nyliberale tiltakene som innføres gjennom medlemskapet i EØS.  Jeg 

har nærmere bestemt sett på framveksten av bemanningsbyråer og økt bruk av innleid 

arbeidskraft, altså en type ansettelser med en annen kontraktsform enn fast ansettelse mellom 

to parter. Dette er en form for liberalisering som kan ha store konsekvenser, fordi nettopp dette 

standardansettelsesforholdet er en sentral del av «den norske modellen», med organisert 

arbeidsliv og høy grad av beskyttelse av arbeidstakere. Selv om graden av innleide 

arbeidstakere fortsatt omfatter en liten av norske arbeidstakere har jeg argumentert for at 

konsekvensene likevel er store for det enkelte ansettelsesforholdet, og for bransjene der innleie 

blir brukt. Jeg har pekt på at det store konsekvenser for fordeling av risiko og maktfordeling 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og for graden av kommodifisering av arbeidslivet.  

Et viktig trekk ved den liberalisering av ansettelsesforhold som har skjedd i Norge de siste 

tiårene, er at den i så stor grad er konsentrert om byggebransjen. Jeg tok derfor utgangspunkt i 

Thelens teori om dualisering som en bestemt form for liberalisering, der effekten er økende 

forskjeller mellom en regulert kjerne og en liberalisert periferi i arbeidslivet. Det dreier seg med 

andre ord om prosesser i retning av større forskjeller mellom ulike sektorer av økonomien (og 

ikke primært mellom enkelte arbeidstakere). I forlengelsen av dette har jeg undersøkt hvordan 

byggebransjen endres på måter som avviker radikalt fra sentrale trekk ved den norske modellen. 

I forlengelsen av dette, stilte jeg spørsmålet: Hva som årsakene til at liberalisering utvikler seg 

ulikt i ulike deler av arbeidslivet, og skiller hvorfor nettopp byggebransjen seg ut med høy bruk 

av innleid arbeidskraft? For å kunne svare på dette spørsmålet var det nødvendig å gjøre en 

omfattende dokumentanalyse for å bedre forstå hvor og hvordan de atypiske ansettelser har 

vokst fram. Oppgaven har sett den kraftig økningen av innleie dels er et direkte resultat av en 

villet politikk (bemanningsdirektivet, lovendring) og dels en indirekte, uintenderte konsekvens 

av endringer som arbeidsmigrasjon, konkurransepress på grunn av anbudsregler, 
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internasjonalisering osv. I en komparativ analyse av byggebransjen og norske tjenestesektorer 

undersøkte jeg mulige årsaker til hvorfor det nettopp var i byggebransjen dette ga seg utslag. 

Jeg fant her at byggebransjen er spesielt utsatt for liberalisering av ansettelsesforhold, i første 

rekke fordi den er konjunkturutsatt, at det er lave krav til norske språkferdigheter og at det er 

etablert en bemanningsbransje som gir tilgang til personale, spesielt arbeidsinnvandrere fra Øst-

Europa. Når det gjelder omfanget av innleie mellom ulike fag innenfor byggebransjen, viste jeg 

også at graden av fagorganisering spiller en rolle, særlig i kombinasjon med 

profesjonsbeskyttelse.  

Det andre forskningsspørsmålet jeg stilte var: Hvordan erfares denne endringen av tillitsvalgte 

i byggfag i Oslo-området, og hva er deres respons på denne type liberalisering. For å svare på 

dette, har intervjuet tillitsvalgte i byggebransjen i Oslo om opplevelsen av og reaksjoner på den 

kraftige veksten i innleie. Intervjuene tok utgangspunkt i den institusjonelle og politiske 

konteksten for spørsmålet om innleie som var etablert i de tidligere kapitlene. Jeg tok også 

utgangspunkt i den komparative analysen av bransjer og fag om betydningen av 

organisasjonsgrad og profesjonsbeskyttelse, og hvordan dette var bestemmende for de ansatte 

og fagorganiserte handlingsrom. Analysen ga viktige funn om hvordan tillitsvalgte arbeider 

lokalt for å hindre innleie og hva som hindrer dem fra innflytelse og påvirkning. Jeg konkluderte 

med at de forsvarer og har tro på at det organiserte arbeidslivet de er en del av kan beskytte dem 

i tillegg til å inkludere flere. Samtidig opplever de avmakt i møte med liberalisering, og tre ting 

står på spill: større forskjeller innad i bransje og fag, tap av handlingsrom og tap av 

anerkjennelse.  

Avslutningsvis vil jeg vende tilbake til den teoretiske rammen, og konsekvensene av et globalt 

press i retning av liberalisering av nasjonale økonomier. Dette spørsmålet handler om nasjonale 

forskjeller i institusjonelle reguleringer av arbeidslivet lar seg opprettholde, eller om 

liberalisering fører i retning av konvergens. I tråd med Thelen har jeg forsøkt å vise at begge 

posisjonene gir et alt for entydig og forenklet bilde. Jeg argumenterer for at nasjonale 

arbeidslivsinstitusjoner nettopp er avgjørende for hvordan globalisering og liberalisering 

påvirker et marked, og utviklingen gir ulike effekter mellom land, men også mellom bransjer 

og fag. Et hovedpoeng har vært å vise at presset i retning av liberalisering ikke truer det særegne 

ved den norske modellen som helhet, og at dette heller ikke gjelder for spørsmålet om atypiske 

ansettelser. Norge har et robust arbeidsmarked som i liten grad er utsatt for 

liberaliseringsprosesser, økningen i innleie har generelt vært lav og norsk arbeidsliv har vært 
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motstandsdyktig for endring. Men likevel er norsk arbeidsliv på ingen måte upåvirket av 

liberalisering. Den kraftige økningen av innleie i bygg i Oslo-området viser klare svakheter i 

eksisterende ordninger i møte med en ny sosial og politisk kontekst. Opparbeidede rettigheter 

og ordninger som er ment for å beskytte standardarbeidstakeren i bygg, er under press, i 

hovedsak på grunn av passivitet eller mangel på tilpasning i møte med blant annet EU-utvidelse 

og innføring av bemanningsdirektiv. Denne utviklingen passer godt med den endringsform som 

Thelen kaller drifts, liberalisering som resultat av passivitet i møte med endrede 

omstendigheter, heller enn aktiv endring eller bevisst deregulering (Thelen, 2014, 14).  

Det har med andre ord skjedd en dramatisk endring som passer godt med de prosessene som 

Thelen kaller dualisering. Det norske arbeidslivet kan likevel ikke kalles dualisert, til det har 

endringene fortsatt skjedd i for lite omfang, innenfor begrenset deler av økonomien, knytte til 

byggenæringen i Oslo-regionen. Vi kan derfor heller snakke om en dualiseringsprosess. Jeg har 

også vist at denne utviklingen møter kraftig mostand og at den norske modellen, ikke minst 

ideen om denne som universell standard, står sterkt i fagbevegelsen.  
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Vedlegg 1: Forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjekt 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt: anerkjennelse og 

framtidsutsikter blant tillitsvalgte 

Bakgrunn og formål  

I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Institutt for samfunnsforskning gjennomfører 

Universitet i Oslo et forskningsprosjekt om folk i arbeideryrker og hvordan disse opplever 

tilstanden til yrkene; forholdet til større samfunnsinstitusjoner; politiske holdninger og 

utsikter for framtiden. Ved hjelp av statistiske data vil også en rekke andre aspekter knyttet til 

utvikling over tid undersøkes. For eksempel lønnsutvikling innenfor spesifikke yrkesgrupper, 

og i hvilken grad sammensetningen innenfor disse har endret karakter (for eksempel med 

tanke på minoritetsbakgrunn eller kjønnssammensetning). Prosjektet vil spesielt fokusere på 

fagutdannete personer som jobber innenfor håndverk og helse.  

Denne spesifikke delundersøkelsen har som formål å undersøke hvordan personer som har 

engasjert seg på vegne av andre gjennom å påta seg verv som tillitsvalgte vurderer yrkene, 

fagforeningens rolle og hvilke utfordringer en står overfor. Både nå og i framtiden.    

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Vi ønsker å gjennomfør et intervju på ca. 1 time. Spørsmålene vil være knyttet til prosjektets 

formål, for eksempel om hvordan du opplever det å jobbe i dette yrket, hvordan det er å være 

tillitsvalgt og om hva du tenker om framtidsutsiktene til yrket.   

Hva skjer med informasjonen om deg?   

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Etter intervjuet er transkribert, vil 

lydfilen slettes og det vil kun være prosjektgruppen som vil ha til tilgang til utskriften av 

intervjuet. Samtlige involverte har taushetsplikt. For å sikre anonymitet vil ditt navn ikke 

kunne kobles til denne utskriften uten en koblingsnøkkel, og denne oppbevares på en kryptert 
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mappe på Universitetet i Oslo sin server. Alle personopplysninger vil slettes ved prosjektets 

slutt (1/8-2020).   

Du vil ikke kunne gjenkjennes av andre i publikasjonene som kommer fra prosjektet. Studien 

er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.  

Frivillig deltakelse  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du 

har spørsmål til studien, ta gjerne kontakt med Jørn Ljunggren, på telefon xxxxxxxx eller e-

post: jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no    

Med hilsen  

Jørn Ljunggren  

Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO  

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt: Anerkjennelse og framtidsutsikter blant 

tillitsvalgte  

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide  
Enkelte deler er naturligvis kun til de som er tillitsvalgte 

Informasjon om prosjektet, anonymitet, frivillighet og reservasjonsrett  
 
 
Tillitsvalgt – person 
 
Kan du fortelle helt kort om deg selv og ditt verv som tillitsvalgt? 
Hva innebærer det å være tillitsvalgt her? 

Hvor lenge har du vært tillitsvalgt? 

Hvorfor ble du tillitsvalgt? (en spesiell hendelse?) 

Har du vært tillitsvalgt andre steder, tidligere? 

Kjente du andre som var tillitsvalgte fra før? 

Hva tenker du er grunnen til at du ble valgt? Hvilke egenskaper har du som gjorde at du fikk den, tror 
du? 
 

Hva slags tilbakemeldinger får du?  

‐ av dine kolleger? 
o Kan du beskrive en situasjon hvor du fikk en spesielt positiv tilbakemelding? 
o Og en negativ? 

‐ av din(e) sjef(er)? 
o Kan du beskrive en situasjon hvor du fikk en spesielt positiv tilbakemelding? 
o Og en negativ? 

‐ av andre (høyere opp) i fagforeningen? 
o Kan du beskrive en situasjon hvor du fikk en spesielt positiv tilbakemelding? 
o Og en negativ? 

Innebærer det mye arbeid å være tillitsvalgt her? (deltid/heltid/kveld?) 

 

Yrke - person 

Hva er din nåværende stilling? 
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Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 
 
Hvorfor valgte du akkurat dette yrket? 
 
Hvorfor valgte du akkurat denne arbeidsplassen? 
 
Hva er det jobben går ut på? 
 
Hva er dine primære arbeidsoppgaver her? Hva er det du driver med? 
 
Hva slags utdannelse har du? 
 

‐ Føler du at du får bruk for denne her? 
 
Hva gjorde du før du kom hit? 

 

Om yrket og folkene 

Hva slags folk er det som jobber her/i dette yrket? (kjønn, migrasjon, etnistitet, andre 
kategorier) 

Tror du folk her er stolte over jobben de gjør? 

‐ Har dette endret seg? 
‐ Er du selv stolt av yrket ditt? 

Hvordan opplever du at andre ser på yrket? 

Hvordan synes du media fremstiller yrket? 

 Er det noen aviser som er spesielt gode/dårlige på å formidle situasjonen for faglærte 
og ufaglærte arbeidere (forskjeller mellom fagblad, ulike dagsaviser)? 

‐ Har du selv noen erfaringer med media? (hvilke, hvorfor?) 
‐ Opplever du at det er noen som snakker på vegne av deg og dine kolleger i media? 
‐ I politikken? 

Hvilken rolle og status har yrkesutdanning i dagens samfunn? 

Hvordan opplever du at det står til med rekrutteringen? Hva tenker du om framtiden for dette 
yrket? 

‐ Hvem jobber her, robotisering, lønn, vilkår 

Hvordan tror du kvinne/mannsdominansen har påvirket yrke (status, vilkår, rekruttering)? 

Hvordan har migrasjon og arbeidsinnvandring påvirket yrket?  

‐ Påvirket fagforeningen/klubben? (om de har vært tillitsvalgte lenge – har dette endret 
måten de jobber på?) 



122 
 

Om klubben/foreningen 

Hva slags yrker er det som organiseres i din klubb/forening? 

Hva er dekningsgraden der hvor du er? 

Hvorfor er den så «passe»/lav/høy? 

Hvem er det typiske medlemmet her? (kjønn, etnistitet, type folk) 

Hvor aktive er de? Hvem er mest aktive? Hvorfor? 

Samarbeider dere med foreninger som ligger nærme dere yrkesmessig? (sykepleiere, tømrere, 
e.l.?) 

‐ Har dere ulike interesser? 

Hva tenker du om framtiden til fagforeningen/klubben? (opp/ned i andel som er organisert?) 

 

Utfordringer 

Hva er de største utfordringene for yrket? 

De vanligste konfliktene som meldes inn? 

o Arbeidstid? 
o Lønn? 
o Midlertidige ansettelser? 
o Innleie av arbeidskraft 
o Sosial dumping 
o Regler og reguleringer 

Opplever du stort gehør for dine medlemmers utfordringer og problemer høyere opp i 
systemet (fagforeningen)?  

o Hvor stopper det? 
o Hvem tar ansvar? 
o Endring? 

Hva tenker du er de viktigste utfordringene for Norge nå/i fremtiden? 

 

Personlig 

Kan du beskrive familiesituasjonen din? (antall søsken, er du gift/barn, er partner i så fall født 
i Norge, hvem bor du sammen med etc?) 

 
Hvor vokste du opp? Hvor bor du nå? 
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Hvis du tenker tilbake, hva slags reaksjoner hadde foreldrene dine på utdanningsvalget ditt? 

o Hvilke forventninger hadde de til dine utdannings- og yrkesvalg? 
Har noen i familien din lignende jobber?  

o Flest gått yrkesfaglig retning, eller studier? 
o Hva kjennetegner vennene dine når det gjelder utdanning og yrker. Har de 

også yrkesfaglig bakgrunn? 
 
Dersom vi ser for oss et statushierarki i samfunnet som går mellom 0 og 10, og hvor 10 er 
plasseringen for de med aller høyest status. Hvor vil du plassere deg selv? 

‐ Hvorfor? 
‐ Hvem er på topp? 
‐ Hvem er på bunn? 

 
Gjennom media og reklame skjer det at håndverkere/helsefagarbeidere fremstilles som å være 
mer «ekte» menn/kvinner enn folk i andre yrker, hva tenker du om det? 
 
 
For etterkommere 

 Vil du fortelle meg litt om din families migrasjonshistorie? Hvor innvandret 
foreldrene dine fra, hva var grunnen til at de innvandret, og hvordan var møtet deres 
med det norske samfunnet?  

 Kan du si noe om hvordan foreldrene dine opplevde møtet med Norge? Når det 
gjelder for eksempel hva slags arbeid de fikk tilgang til, holdninger i samfunnet etc.? 
Statusfall? 

 

 

 

 


