
Arbeidsgiverorganisasjonenes 
rolle i fremtiden

Kristin Alsos, Fafo
20. mai 2021



Kollektiv aktør
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Politisk aktør
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Tjenesteleverandør
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Hvorfor er virksomhetene organisert? 
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• Arbeidsrettslig og 
annen juridisk 
rådgivning er viktig.

• Interessepolitikken 
også viktig, særlig blant 
de store.

• Tjenestetilbud ut over 
(juridisk) rådgivning er 
mindre viktig. 
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For å få tilgang til medlemsgoder som innkjøpsordninger, kurs

og konferanser

For å kunne påvirke lønnsoppgjørene og innholdet i

tariffavtalene

For å kunne påvirke rammevilkårene for arbeidsgivere

Fordi organisasjonen er en viktig aktør når det gjelder nærings-

og bransjepolitikken

Fordi vi ønsker å være del av et bransjefellesskap

For å støtte opp under et organisert arbeidsliv

For å få rådgivning i andre arbeidsgiverspørsmål (juridisk

bistand)

For å få støtte og veiledning i spørsmål som gjelder

tariffavtalen (støtte og veiledning i arbeidsgiverspørsmål)

Prosent

Svært viktig  (5) Viktig (4)



Hva skal til for å vurdere medlemskap?
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For å kunne påvirke lønnsoppgjørene og innholdet i tariffavtalene

For å få tilgang til medlemsgoder som innkjøpsordninger, kurs og…

For å kunne påvirke rammevilkårene for arbeidsgivere

Være tilknyttet aktør innen nærings- og bransjepolitikk

For å få støtte og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

For å få juridisk bistand ved behov

Fordi  å være del av et bransjefellesskap

For å støtte opp under et organisert arbeidsliv

At vi fikk krav om tariffavtale

Prosent

Svært viktig (5) Nokså viktig (4)



Avtaledekningen er lav der de nye jobbene skapes

7Kilde: Alsos, Nergaard og Svarstad (2020) Kilde: SSB, Nasjonalregnskapet

Andel arbeidstakere i virksomhet med tariffavtale, 
privat sektor 2018. Andel sysselsatting etter næring.



Hvilken rolle vil arbeidsgiverorganisasjoene ha i fremtiden?
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• Medlemmenes behov?

• Verne om de kollektive 
institusjonene eller 
ignorere eller unngå 
disse?

Ikke gitt at dagens fokus og organisering vil bestå.
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