
IT og det nye arbeidslivet

• Hvordan omformer informasjonsteknologi 
arbeidslivet når det gjelder

– Innholdet i jobbene

– Krav til ytelse, kvalitet i arbeidsutførelse 

– Måten arbeidsutførelse bedømmes og belønnes

– Arbeidsbetingelser og tilrettelegging, «arkitektur»

– Styringsformer og kontrollregimer

• Hva er hoveddrivkraften i utviklingen av det 
(post)moderne arbeidslivet?
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Tenk litt på dette!
• Hva tror dere er den viktigste forbedringen i 

jobbinnhold og arbeidsliv som en følge av 
digitalisering og økt bruk av IKT

• ..og hva kan tenkes å være den viktigste 
forverringen?

– og jeg er ikke på jakt etter ett «riktig» svar
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Grunnleggende holdninger
Kristen Nygaards program for arbeidslivsutvikling

• Planlegging, utvikling og styring 
av dataløsninger er ikke 
interessenøytral virksomhet, 
men kan tjene bestemte 
partsinteresser

• Språk begreper, modeller og 
teorier  for organisasjoner og 
arbeidsliv avspeiler interessene  
til dem som har skapt disse

• Arbeiderklassens frigjøring må 
være dens eget verk
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Arbeidsrevolusjoner
(som også er teknisk-materielle 

revolusjoner)
• Landbruksrevolusjonen
– Overgangen fra samler- til dyrkingsmetoder 

(”horticulture”)
• Den industrielle revolusjon
– Overgang fra handverks- til maskinproduksjon

• Den postindustrielle revolusjon
– Overgang fra mekaniske til 

elektroniske/automatiserte verktøy
ü Alle disse revolusjonene pågår fortsatt
ü Revolusjonene henger sammen med endringer i 

næringsstruktur og sysselsetting
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Revolusjonene innenfor revolusjonene

• Den programmerbare (sjølnavigerende) traktor
• Industriarbeideren som ble skjermoperatør
– ”Computers are the electronic equivalent of an assembly line 

to mechanically pace and control workers rather than a tool
to enhance a job” (Volti, s.43)

• ”Telework” (hjemmearbeid basert på IKT)
– Telework represents a return to typical patterns of work and 

residental life that existed before industrialization. (Volti, s.45)
– Hjemmearbeid gjør at en står utenfor det sosiale fellesskap og 

de nettverk arbeidsplassen rommer. Det kan gå ut over ens 
personlige karriere. (Halrynjo 2009)
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Sysselsatte i ulike næringer 1930-2001
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Reguleringer av IT-bruk i arbeidsliv

• Hovedavtalen mellom LO og NHO
– Rammeavtale om teknologisk utvikling og 

datamaskinbaserte systemer
– Rammeavtale om fjernarbeid

• Arbeidsmiljøloven
• Personopplysningsloven
• Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen
• Arbeidsgivernes styringsrett – retten til å lede og 

fordele arbeidet 
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Rammeavtale om teknologisk utvikling
• Skal legges til grunn ved utforming, innføring og bruk av 

teknologi og datamaskinbaserte systemer
• Skal kunne tilpasses bedriftens størrelse
• Ny teknologi skal vurderes også ut fra sosiale hensyn 

(helhetsbetraktninger)
• Bedriften plikter å holde ansatte ved tillitsvalgte orientert
• Informasjonen som gis skal være oversiktlig og forståelig for 

legfolk 
• Det skal kunne velges en egen datatillitsvalgt
• Det skal gis systematisk opplæring som et aktivt 

virkemiddel i utnyttelsen av teknologien
• Det skal utarbeides instrukser for lagring og bruk av 

persondata
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Retningslinjer for fjernarbeid

• På europeisk nivå ble det i 2002 inngått
en avtale om fjernarbeid

• Fjernarbeid er frivillig for den berørte
arbeidstaker og arbeidsgiver

• Avtale om fjernarbeid bør inngås
skriftelig

• Arbeidstid styres av arbeidstaker selv
innenfor rammene av lov og avtaleverk

• Fjernarbeidere har samme rett til
opplæring som andre

• Det skal iverksettes tiltak som hindrer at 
fjernarbeideren blir isolert fra resten av
arbeidsfellesskapet
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Fjernarbeid er en form for 
organisering og/eller
utførelse av arbeidet
kjennetegnet av :
- Bruk av

informasjonsteknologi
- Arbeidet skjer innenfor

rammene av et 
ansettelsesforhold

- Arbeidet kunne også ha 
blitt utført fra
arbeidsgivers lokaler

- Arbeidet utførees
regelmessig på et annet
sted enn i disse lokalene
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Nye takter: Sagt opp på sms
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• Er dette et tegn på de nye 
relasjonene i arbeidslivet?

• Et uttrykk for at 
arbeidskontrakter er 
løsere og mer flytende og 
at det tradisjonelle 
stillingsvernet er svekket?

• At ledelsesinitierte
omstruktureringer skjer 
kontinuerlig og 
«avdramatiseres»? Faksimile: Klassekampen 27.mars 2018



Subjektivering av arbeidet
• Den stadig økende tendensen til at arbeidstakere synliggjør

sine personlige synspunkter, aspirasjoner og subjektive
standarder i arbeidet

• På den andre siden hvordan arbeidsgivere ser for seg
hvordan de kan utnytte de ansatte som ressurs ved å
foholde seg til disse som hele personer som bringer med seg
oppfinnsomhet, erfaring, dømmekraft og taus kunnskap.

• Dette har gitt grunnlag for å se ansatte som potensielle
“intraprenører”, som bærere av det entreprenørske selv. 

• Subjektivering innbærer på den måten at ansatte forholder
seg direkte til de krav som stilles til virksomheten utenfra

• Et konkret uttrykk for dette er at ansatte jobber ut fra
målstyring “mangement by objectives” og ikke
prosesstyring.
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Konsekvenser av subjektivering

• IKT kan både hjelpe ansatte å foholde seg til MBO og
intensivere presset fra målstyringen

• Målene settes i form av konkrete, målbare
nøkkelindikatorer

• Målene er ofte ambisiøse og vanskelige å oppfylle
• Arbeidet styres ikke bare av de mål ledelsen setter, 

men også av kunder, brukere, klienter og eiere
• Dokumentasjonsansvar flyttes ofte over på de ansatte

selv
• Ansattes autonomi skaper tileggsoppgaver forbundet

med selvorganisering og koordinering med andre
• Over tid er det en tendens til at ambisjonene øker og

målene skjerpes
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Arbeidskrav – konflikter og spenninger
(Hurtienne et al 2014:74)
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Regler og reguleringer
(standarder, prosedyrer)

Ressurser
(tid, kunnskap, 
arbeidsverktøy)

…mellom ulike mål
(definert av oppgaver og 
uformelle forventninger)

….mellom 
mål og regler

…mellom mål 
og ressurser

…mellom ulike regler
...mellom regler og ressurser



Konklusjoner om målstyring og IKT

• ICT as a tool and thus as a resource for work is 
not fully utilised. It is often used as a conveyor of 
objectives and rules and regulations

• IKT letter ledelsens indirekte kontroll og bidrar til 
at arbeidsprosesser blir mer transparente

• The main challenge for workers, however, is to 
see the negative consequences of indirect control 
as a structural problem instead of a personal 
insufficiency
– Hurtienne et al 2014:74
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Økende arbeidspress og teknostress

• I den internasjonale forskningen om IKT og arbeidsliv
har en vært opptatt av hvordan IKT slik teknologien
brukes er med på å skape et økende arbeidspress og
potensielt også forårsake stressproblemer

• Forsøk på å dokumentere dette gir mer tvetydige
resultater: 
– The results show that there is no direct relationship 

between ICT use and quality of working life at the national 
level. (Hoonakker 2014:22)

– All in all, one may conclude that a polarizing effect of ICT 
use still exist at least to some extent. (Kubicek et al 
2014:38)
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Tolkninger av et uklart bilde
• Det skjer en gradvis tilvenning og normalisering

der folks personlige ambisjoner og tåleevne
justeres og tilpasses nye tider

• Med subjektivering skjer det en personliggjøring
av ansvar der problemer med å henge med i 
økende grad innebærer selvbebreidelse og forøk
på selvforbedring

• Det skjer en sortering der en del av den 
yrkesaktive befolkning “stiger opp” og gjør
suksess og andre slås ut og synker ned i en 
tilværelse preget av utrygghet for jobbframtid, 
dårlig økonomi, svekket helse osv.
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(Arbeids) livet i en moderne kunnskapsbedrift
• Stor frihet 
• Spennende 

arbeidsoppgaver
• Selvrealisering gjennom 

jobben
• Kort vei til toppledelsen
• Fleksibilitet og variasjon
• Får tillit – det antas at 

du gjør jobben din
• Stadig nye utfordringer 

og rom for personlig 
initiativ

• Føler deg veldig verdsatt

• ”Jeg tror ikke man kan velge”
• Stort arbeidspress (umettelig)
• Lite utviklet fellesskapsfølelse
• Utrygghetsfølelse – kan miste 

jobben
• Reguleringene i arbeidslivet 

”gjelder ikke her”
• Man står alene
• Ingen buffere eller 

beskyttelser
• ”Hvis du ikke gjør det lille 

ekstra er det nok av folk som 
vil ta over”
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Fleksibilitetens jernbur 
Hege Eggen Børve

• Fleksibiliteten: En flat, løst strukturert og 
individualisert arbeidsorganisasjon med lite 
rutiner som tilbyr sine ansatte stor 
selvbestemmelse og utfoldelsesmuligheter

• Jernburet: Og som på den annen side stiller 
umettelige krav til de ansattes innsats og lojalitet, 
begrenser organisasjonsfriheten og gjør arbeid til 
en 24/7-virksomhet 

• En er innlåst i et ”fleksibilitetens jernbur”, en 
særegen kombinasjon av frihet og tvang
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Det lille paradoks

• Eneveldig i den forstand at arbeidstakeren 
”bestemmer det meste selv” – frihet i det daglige. 
Det er opp til deg selv hva du vil gjøre.

• Udemokratisk i den forstand at en ikke kan 
beskytte seg mot eller forhandle om 
prestasjonskrav som er umettelige og 
ubønnhørlige – ufrihet når det gjelder rammene.

• Under hvilke betingelser kan dette paradokset 
medføre indre spenninger eller åpne konflikter?
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Ettertanker om moderne 
kunnskapsarbeid

• Ansatte i disse bedriftene har ikke en beskyttende buffer, 
men de er innenfor en større beskyttende struktur –
velferdsstaten, permisjonsrettigheter, arbeidsløshets- og 
syketrygd, en beskyttende lovgivning osv.

• Hva gjør disse arbeidstakerne når de blir eldre, når 
helseproblemer melder seg, om de blir lei av stress og mas?

• Hvordan balanserer slike bedrifter mellom det at den 
enkelte skal komme seg opp og fram og den 
fellesskapsfølelsen som er nødvendig for sikre lojalitet og 
lagånd internt?

• Er det tilpasningen til internasjonale strømninger (press 
utenfra) eller er det kunnskapsorganisasjonens egen jakt på 
maksimal kreativitet, utfoldelse, omstillingsevne osv. som 
driver fram en arbeidsorganisasjon av denne typen? 
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Quality of working life (QWL)

• Den norske arbeidsmiljøloven fra 1977 var en lov for 
det nye arbeidslivet ved at den tok opp i seg en 
utvidet forståelse av det gode arbeidet gjennom å 
fokusere på psykososialt arbeidsmiljø og 
tilrettelegging av arbeidet (Først §12, nå §4-2)

• Traditional work design concept like job enrichment, job 
enlargement or job rotation are not applicable anymore, 
because jobs today are already enriched, enlarged and offer 
multiple challenges to workers. Under today’s conditions of 
greater autonomy and highly individualised work conditions, 
the main task becomes to enable employees to change their 
own working conditions and redesign their work themselves. 
(Hurtienne et al 2014: 80)

04.04.2018 svein 21

Det nye arbeidet



Systemer for systemets skyld

• Utgangstese: Noe har gått galt i digitali-
seringen av forvaltningen

• Tid og krefter brukt på håndtering av 
tungrodde systemer går ut over 
kjerneoppgaver og svekker kvaliteten på 
arbeidet

• De som må forholde seg til disse systemene 
blir slitne, frustrerte og demotiverte
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Byråkrati 2.0
• Den delen av store (og mindre) offentlige og 

private tjenesteprodusenter
• som vokser og i volum og makt…..
• som i stor grad er beskjeftiget med 

administrering av digitaliserte styrings- og 
kontrollsystemer……

• og i økende grad fjerner seg fra sine 
kjerneoppgaver og sin opprinnelige hensikt
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Byråkratisk dynamikk og byråkrati 2.0
• Klassisk byråkrati hadde en tendens til å vokse av seg 

selv. Byråkrater vil ansette flere byråkrater
• Når det settes en politisk stopp (brems) for vekst i 

byråkrati kan en ”ansette” flere og flere it-systemer
• Når vi samler inn mye informasjon trenger vi et system 

for å aggregere data fra de andre systemene. Et system 
kan skape behov for to til.

• Byråkrati 2.0 drives fram av kontrollmotiver og 
fascinasjonen over hva en kan få til med avansert 
datateknologi

• Det har oppstått en symbiose mellom administrasjonens 
tendens til egenvekst og it-industriens vilje til å selge 
anda flere systemer
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Målforskyvning
• Systemer blir satt i gang for å tilfredsstille 

organisasjonen 
• Store mengder data blir registrert, men aldri evaluert
• Refleksen er å skaffe systemer og utvikle 

kontrollrutiner – ikke stoppe opp og stille spørsmål
• Systemer betraktes som investeringer (fint) og ikke 

kostnader (problematisk)
• Ansatte ser etter muligheter til å lure, omgå eller 

sabotere systemene
• Totalresultatet kan bli at hensikten eller poenget med 

en virksomhet skyves i bakgrunnen, det går på 
bekostning av kunder, brukere, pasienter, klienter, 
studenter………
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Sammenfatning
• Når en vender blikket bakover er det mest 

iøynefallende  at arbeidslivet har gjennomgått 
store strukturendringer, men at den 
reformorienterte ” skandinaviske modellen” har 
gitt relativt høy sysselsetting og et godt utbygget 
rettighetssystem voktet av sterke fagforeninger

• Om vi ser framover er tendensene 
motsetningsfylte og spådommene om hva som 
ligger foran oss sprikende. Den skandinaviske 
modellen står under press fra krefter som tilsier et 
mer individualisert og fleksibelt arbeidsliv. Kanskje 
står vi foran nye store strukturendringer som kan 
romme massearbeidsløshet og økende forskjeller?
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Formålsrasjonalitetens 
jernbur: Strukturelt og 

individuelt fenomen

Kan både forstås som noe strukturelt 
og påtvunget og noe som individer 
har  internalisert og står for som 
vurderende, velgende og handlende 
mennesker

Nyliberalismens grunnantakelse er at 
mennesket baserer sine valg på 
rasjonelle overveielser og etter-
streber maksimal nytte, en 
kalkulerende og instrumentell 
livsholdning.
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Den ekspansive moderniteten

• En aksellerasjon av sosial endring
• En sammenpressing av “nuet” – det som er gyldig har

kortere varighet både bakover i tid og framover i tid
• Kortere tidshorisont for folks arbeidstilknytninger
• Mindre institusjonell stabilitet
• En tidsepidimi – en påtrengende følelse av et en hele

tiden har for lite tid og en sult etter å vinne tid
• Folk sover mindre enn de gjorde før
• De forsøker (frenetisk) å utføre flere ting samtidig eller

betaler seg ut av oppgaver som de før “måtte” gjøre, 
f.eks. handle middag (Adams matkasse på døra)

04.04.2018 svein 28



Det store paradoks

..technological acceleration should logically entail 
an increase in free time, which in turn would slow 
down the pace of life or at least eliminate or 
alleviate time famine. Since technological 
acceleration means that less time is needed to 
fulfill a task at hand, time should become 
abundant. If quite to the contrary, in modern 
society time becomes more and more scarce, this 
is a paradoxical effect that calls for a sociological 
explanation. (Helmut Rosa, 2014:49)
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Den sosiale aksellerasjons hovedeformer

• Teknologisk aksellerasjon, særlig alt som
understøtter sosial kommunikasjon og
transport

• Aksellererende sosial endring og
sammenpressing av nået

• Aksellerasjon i livstempo og livsrytme, det
rastløse moderne liv
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Den sosiale aksellerasjons hovedgrunner

• Den sosiale motoren: Globalisert kapitalistisk
konkurranse. Å spare tid er det viktigste midlet til å
spare kostnader og oppnå konkurransemessige fortrinn

• Den kulturelle motoren: Aksellerasjon og det å hige
etter mer er en funksjonell ekvivalent til et religiøst
motiv, løftet om evig liv

• Aksellerasjonessyklusen: Den runddans som settes i 
gang og vedlikeholdes av seg selv ved de systemer vi 
har utviklet og de valg vi gjør – et selvforsterkende
system vi ikke ser ut til å kunne bryte ut av
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Den som står stille blir håpløst akterutseilt

..one of the tragedies of the modern man; 
While he feels caught in a relentless 
hamster wheel, his hunger for life and 
world is not satisfied but frustrated on an 
increasing scale. (Rosa, 2014:54)
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…as soon as we turn to some other activity, we 
start falling back or going down again: At the 
end of the day, we are probably worse off in our 
account position than before. The account 
silently and incessantly fills up again, and we 
start to feel like Sisyphus.. (Rosa 2014: 55)

https://www.youtube.com/watch?v=7uG9OFGId3A

https://www.youtube.com/watch?v=7uG9OFGId3A

