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Forord 
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1 Fleksibelt arbeidsliv – hva betyr 
det? 

 
 Det er en egenskap ved oss mennesker at vi identifiserer noe i motsetning til 

noe annet. For eksempel gir begrepet ”nytt” mening ved at det defineres i 

motsetning til ”gammelt”. Slik er det også med begrepet ”fleksibilitet” som 

får mening som noe forskjellig fra ”stabilitet”. Siden årtusenskiftet har 

enkelte politikere og forskere tatt til orde for ”et nytt fleksibelt arbeidsliv” 

og stilt det opp mot ”et gammelt stabilt arbeidsliv”. I noen tilfeller har sågar 

begrepet ”stabilt” blitt gjort synonymt med ”rigid” og ”stivbent”. Nye 

fleksible organisasjons- og ledelsesstrukturer blir gitt mening ved å bli 

framstilt som ”de gamle” stabile organisasjons- og ledelsesstrukturers 

motpol.  

 

 Det regnes som relativt vanlig å sette to ekstreme standpunkt opp mot 

hverandre når det agiteres politisk eller ideologisk. Falske motsetninger 

etableres, enten er du for ”det nye fleksible” eller du er for det ”gamle 

stabile/”rigide”. Alternativene tilsløres. 

 

 Den politiske debatten om det påståtte nye fleksible og gamle stabile/rigide 

arbeidsliv har vært bemerkelsesverdig lite nyansert. Hva menes for eksempel 

med begrepene fleksibel og rigid? Hva er henholdsvis ”fleksibelt” og 

”stabilt”/”rigid” - og for hvem? Legger arbeidsgiver og arbeidstaker det 

samme innholdet i begrepene og erfarer partene innholdet likt? Tjener begge 

parter like mye på å gi sin tilslutning til ”det nye” eller er noen bedre tjent 

med å holde fast på ”det gamle” eller kanskje ta med seg det beste av det 

gamle inn i det nye? Dette er noen av de overordnede spørsmål som denne 

rapporten vil gi noen svar på. 
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2 Oppsummering og konklusjoner 

 

Svært høy arbeidsinnsats 

 

Ledelsen setter målene 
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“Datafolk” skiller seg ikke ut 
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Fleksibilitet for hvem? 
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3 Noe nytt og fleksibelt i 
motsetning til noe gammelt og 
stabilt?  

 

3.1 Fleksibilitet 
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Tabell 3.1. Kjernearbeidskraft og periferiarbeidskraft 

 Kjerne Periferi 

1. Betydning for 
virksomheten/ 
kompetanse 

2. Form for fleksibilitet 

3. Tilknytningsformer for 
arbeid 

4. Arbeidsmarked 

 

3.2 Stabilitet 

http://www.hrnorge.no/Norsk/Spesialmapper
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Fleksibelt – for hvem? 

Tabell 3.2 Fleksibelt for hvem? 

http://www.hrnorge.no/Norsk/Speisalmapper/Skjulte-artikler
http://www.hrnorge.no/Nyheter/Nyheter_2004/Fornyelse+av+Arbeidslivets+Grunnlov.9FRHQ2b.jps
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Kunnskapsarbeidere 
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Kunnskapsarbeidere og fleksibilitet 
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Figur 3.1. Andel som ikke tror de vil bli i virksomheten fram til ordinær 
pensjonsalder. Etter alder og avdeling. Prosent. (N=1026)  
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Figur 3.2. Andel som tror de vil slutte før ordinær pensjonsalder på grunn av 
“ønske om nye utfordringer” – etter avdeling og alder. (N=257) 

 

3.3 Arbeider døgnet rundt 
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Figur 3.3 Oppgitt overtidsarbeid per uke i gjennomsnitt. Prosent. (N=1089) 

Figur 3.4. Andel som oppgir høy overtidsbruk (7 timer eller mer per uke) etter 
avdeling og alder. (N=1089). 

 



RAPPORT 4:2011 FLEKSIBELT FOR HVEM? 18 

Figur 3.5. Kompensasjonsordninger for overtid. (N=1089) 

 

 

Figur 3.6. Oppgitt helgearbeid. Prosent. (N=1152)  
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Figur 3.7. Oppgitt nattarbeidsfrekvens. Prosent. (N=1147)  

 

 

Figur 3.8. Høyt nattarbeid (flere ganger per måned) etter avdeling og alder. 
Prosent. (N=1147)  
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Figur 3.9. Standpunkt til påstanden “Jeg har problemer med å sette grenser 
for min arbeidsinnsats på grunn av muligheten gir for selvutvikling” (“Jobben er 
hobbyen”). Prosent. (N=1022) 
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Figur 3.10. Andel som er enig i påstanden “Jeg har problemer med å sette 
grenser for min arbeidsinnsats på grunn av muligheten gir for selvutvikling. 
(“Jobben er hobbyen”)” etter alder og avdeling. Prosent. (N=1022) 

|  

Figur 3.11. Standpunkt til påstanden ”presset på arbeidstakernes 
prestasjoner, tid og innsats er stort i min virksomhet”. Prosent. (N=1025)  
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Figur 3.12. Standpunkt til påstanden om at “Jeg har problemer med å sette 
grenser for min arbeidsinnsats på grunn av høye krav til min stilling”. Prosent. 
(N=1025) 

Figur 3.13. Andel som er helt eller delvis enig i påstanden “jeg har problemer 
med å sette grenser for min arbeidsinnsats på grunn av høye krav til min 
stilling” etter alder og avdeling. Prosent. (N=1025)  
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Figur 3.14. Svar på spørsmål om “hvilke forhold som styrer 
arbeidshverdagen”. Prosent. (N=1063) 

Figur 3.15. Svar på hva som styrer arbeidshverdagen etter om virksomheten 
har ratingsystem. Prosent. (N=310)  
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Figur 3.16. Standpunkt til påstanden om at “det i min virksomhet forventes at 
individuelle mål skal øke fra år til år”. Prosent. (N=702) 
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Arbeidstidsordning 

Figur 3.17. Oppgitt arbeidstidsordning. Prosent. (N=1207) 

Figur 3.18. Andel som er uenig i at de har “tilstrekkelig fleksibilitet” etter 
arbeidstidsordning. (N=1144) 
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Særlig uavhengig stilling 

Vaktordning 

Figur 3.19. Utrykningsfrekvens for medlemmer i vaktordning. (N=280) 
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4 Human resource management 
(HRM) og kunnskapsarbeidere 

4.1 Fleksibilitet, målstyring og HR 

Figur 4.1 Svar på spørsmålet: “Er målstyring et begrep som benyttes av din 
virksomhet)” (N=1135) 
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Figur 4.2. Hvordan settes arbeidsmål for Negotias ikt-medlemmer. Prosent. 
(N=1138) 
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Figur 4.3 Standpunkt til påstanden: “Jeg oppfatter at individuelle mål er krav 
som kommer i tillegg til de som står i ansettelseskontrakten”. Prosent (N=698) 
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Figur 4.4 Standpunkt til påstanden “Jeg oppfatter at det i min virksomhet 
forventes at individuelle mål skal øke fra år til år” (N=702) 
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Figur 4.5. Standpunkt til påstanden “Når individuelle mål bidrar til å øke 
kravene, er det i vår virksomhet vanlig å forhandle dem inn i 
ansettelseskontrakten”. Prosent. (N=697) 
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Figur 4.6. Standpunkt til påstanden: “I hvilken grad erfarer du at det legges til 
grunn at du og din leder skal være enige om dine individuelle arbeidsmål”. 
Prosent. (N=736)  

Figur 4.7. Svar på spørsmålet: “Hvor stor innflytelse erfarer du at din 
nærmeste leder/virksomhetsledelsen har på dine individuelle mål”? Prosent. 
(N=700) 
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Figur 4.8. Svar på spørsmål om hvilke forhold det settes individuelle 
arbeidsmål for. Prosent. (N=733) 

Figur 4.9. Standpunkt til påstanden “Ledere i linjen har stor innflytelse på 
virksomhetsledelsen”. Prosent. (N=1041) 
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Figur 4.10. Tillitsvalgtes opplevelse av “grad av reell innflytelse” på ulike 
forhold. Antall. (N=5616) 
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Figur 4.11. Tillitsvalgtes opplevelse av om “toppledelsen ønsker innspill” i 
saker som gjelder. Antall. (N=56) 
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Figur 4.12. Tillitsvalgtes standpunkt til påstanden: “Beslutninger i 
virksomheten er ofte tatt før jeg som tillitsvalgt involveres”. Antall. (N=57) 
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Figur 4.13. Tillitsvalgtes standpunkt til påstanden: “Min arbeidsgiver bruker 
styringsretten mer enn før”. Antall. (N=57) 

4.2 Målstyrt, forpliktet og disiplinert – fleksibel eller 
ettergivende? 
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Figur 4.14. Medlemmenes standpunkt til påstanden: “Jeg oppfatter at mine 
individuelle mål skal gjenspeile bedriftens verdier”. Prosent. (N =701) 



RAPPORT 4:2011 FLEKSIBELT FOR HVEM? 43 

Figur 4.15. Andel som svarer at “settes det individuelle arbeidsmål for faglig 
og/eller personlig utvikling”. Prosent. (N=717) 

Figur 4.16. Medlemmenes vurdering av muligheten for å måle på en objektiv 
måte etter måltype. Prosent. (N=538)  
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Tabell 4.17. Medlemmenes standpunkt til påstanden “ratingsystemet er 
motiverende”. Prosent.  (N =311)17 



RAPPORT 4:2011 FLEKSIBELT FOR HVEM? 45 



RAPPORT 4:2011 FLEKSIBELT FOR HVEM? 46 



RAPPORT 4:2011 FLEKSIBELT FOR HVEM? 47 

Tabell 4.18. Standpunkt til påstanden “bedømmelseskriteriene i 
ratingsystemet er tilstrekkelig objektive slik at trynefaktoren ikke får 
betydning”. Prosent. (N=312) 
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Figur 4.19. Standpunkt til påstanden “ratingsystemet er motiverende”. Etter 
syn på om bedømmelseskriteriene er objektive.  Prosent.  (N =296) 
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Figur 4.20. Standpunkt til påstanden “min nærmeste leder har til enhver tid 
oversikt over hva jeg må forbedre for at vurderingene av meg skal bli gode/gi 
høye skår”. Prosent. (N=314) 

4.3 Oppsummering målstyring/HR – engasjement eller 
forpliktelse 
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Figur 4.21. Tillitsvalgtes syn på påstanden “I hvilken grad opplever du som 
tillitsvalgt at toppledelsen reelt ønsker dine innspill i saker som gjelder 
arbeidstakeres utviklingsbehov”. Antall. (N=57) 
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4.4 Om individuell og kollektiv innflytelse på 
arbeidskrav 
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Figur 4.22. Standpunkt til påstanden “min kompetanse er så viktig for bedriften 
at jeg kan forhandle meg fram til gunstige arbeidstidsordninger på egen hånd”. 
Prosent (N=1047) 
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Figur 4.23. Andel som enige i påstanden om at de kan forhandle seg fram til 
gunstige arbeidstidsavtaler etter alder og avdeling. Prosent.(N=1047) 
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Figur 4.24. Standpunkt til påstanden “min kompetanse er så viktig for bedriften 
at ledelsen vil lytte til meg dersom jeg tar opp kritikkverdige forhold”. Prosent 
(N=1047) 

Figur 4.25. Standpunkt til påstanden “Arbeidstidsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven hindrer meg i å arbeide så mye jeg vil”. Prosent. (N=1026) 
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Figur 4.26. Andel som er enig i påstanden “Arbeidstidsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven hindrer meg i å arbeide så mye jeg vil” etter alder og 
avdeling. Prosent. (N=1026) 
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Figur 4.27. Standpunkt til påstanden “Arbeidstakere trenger et lovverk som 
setter grenser for hvor mye tid de skal bruke på jobb”. Prosent. (N=986) 

Figur 4.28. Andel som er enig i påstanden “arbeidstakerne trenger et lovverk 
som setter grenser for hvor mye tid de skal bruke på jobb” etter alder og 
avdeling. Prosent. (N=986). 
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Figur 4.29. Tillitsvalgtes standpunkt til om en oppmyking av arbeidsmiljøloven 
vil være til fordel for henholdsvis arbeidsgiver,  arbeidstaker i min virksomhet 
og arbeidstakere generelt. Antall. (N=59) 

 



RAPPORT 4:2011 FLEKSIBELT FOR HVEM? 58 

4.5 Tro på fagforeningen 

 

Figur 4.30. Medlemmenes standpunkt til påstanden “Det er viktig å være med i 
en fagforening”. Prosent (N=982) 
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Figur 4.31. Medlemmenes standpunkt til påstanden “I framtida vil det være 
mindre viktig å være fagorganisert enn det er i dag”. Prosent (N=977) 

Figur 4.32. Medlemmenes standpunkt til påstanden “I framtida vil det være 
mindre viktig å være fagorganisert enn det er i dag” etter avdeling og alder. 
Prosent (N=977) 
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Figur 4.33. Medlemmenes standpunkt til påstanden “Jeg har hatt nytte av mitt 
medlemskap i Negotia”. Prosent. (N=982) 
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Figur 4.34. Tillitsvalgtes standpunkt til påstander om at nødvendig fleksibilitet 
kan skapes innenfor arbeidsmiljølovens/funksjonæravtalens rammer. Antall. 
(N=59) 
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Figur 4.35. Standpunkt til påstanden om at “jeg opplever at min 
arbeidstidsordning gir meg så mye forutsigbarhet som jeg ønsker”. Prosent. 
(N=1150) 

Figur 4.36. Standpunkt til påstanden om at “jeg opplever at min 
arbeidstidsordning gir meg så mye fleksibilitet som jeg ønsker”. Prosent. 
(N=1144) 
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Figur 4.37. Andel som er uenig at “jeg opplever at min arbeidstidsordning gir 
meg så mye fleksibilitet som jeg ønsker”. Etter alder og avdeling 
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Figur 4.38. Svar på spørsmål om i “hvilken grad” det føres timeregnskap. 
Prosent. (N=1091) 
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4.6 Multifunksjonelle eller merarbeidende? 

Figur 4.39. Standpunkt til påstanden “jeg har fått flere arbeidsoppgaver etter 
nedbemanningen”. Prosent. (N=716). 
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Figur 4.40. Standpunkt til påstanden “Jeg har fått mer interessante 
arbeidsoppgaver etter nedbemanningen” blant dem som har fått “flere 
arbeidsoppgaver”. Prosent. (N=255) 
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Figur 4.41. Standpunkt til ulike påstander om nedbemanningsprosessen. 
Prosent. (N=644) 
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Figur 4.42. Tillitsvalgtes holdning til påstanden om at “toppledelsen reelt 
ønsker dine innspill i saker som gjelder omorganiseringer/nedbemanninger”. 
Antall. (N=56)  

 

4.7  Krav, prestasjoner, måling og inkluderende 
arbeidsliv 
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Figur 4.43.  Medlemmenes standpunkt til påstander om konkurranse og støtte. 
Prosent. (N=1014) 
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IA-avtalen 
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Figur 4.44.  Tillitsvalgtes holdning til påstanden “Fokus på prestasjoner og 
målinger gjør det vanskelige å skape et mer inkluderende arbeidsliv”. Antall. 
(N=57) 

Figur 4.45.  Tillitsvalgtes syn på i hvor stor grad arbeidstakere over 60 år 
“aktivt blir oppfordret/oppmuntret av virksomhetens ledelse til å fortsette i 
jobben”. Antall. (N=57) 
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5 Offshoring og vikarbyråer 

 

5.1 Bruk av bemanningsselskaper/vikarbyråer 
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Figur 5.1. Standpunkt til påstanden “Vikarbyråansatte har like gode lønns- og 
arbeidsforhold som fast ansatte”. Antall. (N=39) 
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Figur 5.2 Tillitsvalgtes standpunkt til påstanden “Bruk av 
bemanningsfirmaer/vikarbyråer har for stort omfang i min virksomhet”. Antall. 
(N=39) 

Figur 5.3. Standpunkt til påstanden “Bruken av bemanningsfirmaer/ 
vikarbyråer blir i min virksomhet drøftet med de tillitsvalgte”. Antall. (N=40) 
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Figur 5.4. Standpunkt til påstanden “Jeg har de redskaper (lover, avtaler, 
regler osv) jeg trenger i arbeidet for å kontrollere innleie”. Antall. (N=40) 
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5.2 Offshoring av arbeidsplasser 

Figur 5.5. Standpunkt til påstanden “de tillitsvalgte hadde tilstrekkelig 
innflytelse på utflagging/oppkjøpsprosessen”. Antall. (N=44) 
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6 Vedlegg om metode 

6.1 Fokusgruppestudien 

 

6.2 Surveystudien 

 

IKT-bedrift 

23
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Spørreskjemaet 

Web-basert 
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24

 
Vi analyserte 1607 studier publisert i årene 2000 og 2005 i 17 referee-

vurderte akademiske tidsskrifter. Vi har identifisert 490 forskjellige studier 

som benyttet survey-undersøkelser. Vi har undersøkt svarprosentene i disse 

studiene, som dekket mer enn 100 000 organisasjoner og 400 000 individuelle 

respondenter. Gjennomsnittlig svarprosent for studier som benytter seg av 
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data som samles inn fra enkeltpersoner var 52.7 prosent med et 

standardavvik av 20.4  (vår overs.)(Baruch og Holton 2008:1139) 

25

 

26

 

27

28

 

 
 

Frafallsanalyse 

 

http://www.ifsm.umbc.edu/~preece/Papers/Online_survey_design_IJHCI04.pdf 

http://www.supersurvey.com/papers/supersurvey_white_paper_response_rates.pdf 

ttp://it-avisa.uio.no/nyheter/2004/suit-survey-om-it-tjenestene.html

http://www2.usit.uio.no/suf/vd/survey.pdf
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Tabell 6.1. Aldersfordeling i universet og blant respondentene 

 

Tabell 6.2. Kjønnsfordeling i universet og blant respondentene 
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Tabell 6.3. Virksomhetsfordeling i univers og blant respondentene 
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