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Hva er det nye arbeidslivet?

• De deler av arbeidslivet som er kunnskapsintensiv
virksomhet i nye servicenæringer (dot.com-
økonomien)

• Tjenesteytende arbeid som fortrenger/erstatter
tradisjonelle yrker og næringer (det post-
industrielle samfunn)

• En ny identitet og mentalitet knyttet til arbeid og
grensene til andre livsområder

• Hvordan praktisk talt alle yrker har blitt omformet
i kraft av ny teknologi, nye markedsrelasjoner, nye
organisasjonsformer, nye ledelsesfilosofier osv.



Spenninger i det nye arbeidslivet

Ønske om
selvutvikling og
personlig karriere

Spennende og
utviklende jobber

Mer involverende og
delegerende arbeids-
organisasjoner
(”flate” og fleksible)

Grenseløse krav
til ytelse og
tilgjengelighet

Svekkede
lojalitetsbånd

og mindre
enhetlig

bedriftskultur?

Ønske om god
balanse mellom
livsområder
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Kontraktstyper (Rousseau)

Den relasjonelle
• Livslang ansettelse
• Tilknytning
• Personlig engasjement
• Avhengighet
• Tradisjonelle

byråkratier

Den transaksjonelle
• Tidsbegrenset
• Svake bånd
• Kalkulert bytte
• Spesifiserte ytelser
• Markedsorienterte

organisasjoner



Familievennlige kunnskapsbedrifter

Hvordan påvirker ulike sosiale kontraktsformer
og arbeidsorganisasjoner de ansattes arbeids-
og tidspraksis, og i hvilken grad blir bedriften i
stand til å fungere familievennlig?

En sammenlignende analyse av ”Software” og ”Kjemisk lab” -
To kunnskapsbedrifter som er opptatt av å være familietilpasset
med høy grad av formalisering av arbeidstid og som ikke er
spesielt ”grådige”.



Tre idealtypiske tilpasninger

• De kvinnelige cowboyene (Kjemisk Lab)
• De kvinnelige balansekunstnerne (Software)
• De mannlige syttitallsfeministene (Software)

Kommentar: Dette typegalleriet fanger bare opp en del av
de ansatte i de to bedriftene - tilpasningene som fokuseres
er relatert til arbeidstakere som har spesielle utfordinger
knyttet til å forene arbeid og familieliv.



Kvinnelige cowboyer
....det er litt vanskelig, men det er noe man må jobbe med

selv. Å legge fra seg ting og si ”det rekker jeg ikke”
• Et kjønnet begrep - henspeiler på heltemodighet
• Føler et press og jobber faktisk også mer enn

arbeidsavtalen tilsier
• Er innvilget kortere arbeidstid, men utfører betydelig

ubetalt merarbeid
• Fungerer innenfor en ”stå på kultur”
• Har adoptert en maskulin ingeniørstil
• Må hanskes med krevende oppdrag og temme

vanskelige prosesser som krever stor innsats



Kvinnelige balansekunstnere
I forhold til det å være mor - synes jeg det er veldig

egnet å jobbe her
• Drar nytte av stor tids- og stedsfleksibilitet i

forskerjobber
• Jobber redusert arbeidsuke for å få større

spillerom til andre forpliktelser
• Ikke villige til å ofre alt for for oppdragsgiver
• Timelister fungerer som en synliggjøring av

ekstrainnsats som legges ned
• En nokså transaksjonell tilpasning?



Mannlige syttitallsfeminister
Det er ingen over som pisker deg, du pisker deg selv
• Føler sterk forpliktelse til å inngå i et mest mulig

likestilt foreldreskap
• Jobber i en avdeling med oppdrevne ambisjoner

(om vitenskapelig publisering)
• Forsøker etter arbeidstid (og småbarns leggetid) å

gjøre det arbeidet de ellers ikke rekker
• Sliter med dårlig samvittighet (krysspress)



Sammenfatning
Hvilken jobbtilpasning og arbeidsstil som velges synes i noen
grad å være preget av type arbeidskontrakt.
I bedriften med den mer relasjonelle arbeidskontrakten
(Kjemisk Lab) kan forholdet til bedriften beskrives som en
familierelasjon. En utvikler lojalitetsbånd og tar på seg et stort
ansvar når det gjelder å yte maksimalt for bedriften (og seg selv)

I bedriften med et mer transaksjonelt preg (Software) bidro
byråkratiske ordninger som timelister og timeregnskap til
legitim og synlig balansering av arbeidsinnsats. Men også i
denne organisasjonen var det innslag av belønninger som fikk
preg av ”gave” og dermed etterlot former for takknemmelighet
og ditto takknemmelighetsgjeld.



Individualisering
• Et mer individualisert arbeids- og samfunnsliv
• En mer nyliberal styringsrasjonalitet -

individualiserte belønningssystemer
• Postbyråkratiske, dynamiske arbeidsorganisasjoner
• Hvis du ikke får gjort jobben har du deg selv å

takke
• Ansatte styrer seg selv - i den retning ledelsen

ønsker



Medarbeidersamtale
Sjef sier til nyansatt medarbeider:
Jeg jobber 150%, men tar 2 mnd. sommerferie.
Hvordan du velger å gjøre legger jeg meg ikke bort i!

Kommentar: En interessant (tvetydig) kombinasjon av
åpenhet og valgfrihet, men også krav og forventningspress.



Hva måler arbeidstid?
• Tiden en befinner seg på jobben
• Den tid en avkreves tilstedeværelse
• Den tid en totalt sett jobber i løpet av en dag
• Den tid en jobben med en viss intensitet fratrukket

pauser (”produktivt arbeid)
– Hvordan er arbeidstid relatert til arbeidsinnsats og

-kvalitet?
– Hvordan er arbeidstid relatert til helse og uhelse - stress

og utmattelse
– Hvordan inngår arbeidstid i en form for ”impression

management”? - jeg jobber 150%!
– Hva bidrar til over- og underrapportering av arbeidstid?



Mødre, fedre og det nye arbeidslivet

• En statistisk analyse av yrkesforskjeller i faktisk
(egenrapportert) arbeidstid

• Utvalg: 10.431 sysselsatte kvinner og menn
mellom 25 og 55 år

• Bakgrunnsfakta: En større likedeling av
inntektsgivende arbeid mellom kvinner og menn
kombinert med en høy, men svakt synkende andel
deltidsarbeidere blant kvinner og et fortsatt
kjønnssegregert arbeidsliv



Mødre, fedre og det nye arbeidslivet

• Problemstilling 1: Bidrar de nye yrkene til å
sementere det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, eller
får menn og kvinner innpass på noenlunde like
vilkår?

• Problemstilling 2: Er de nye yrkene preget av
lengre arbeidsdager og mer ustandardisert
arbeidstid enn andre ”tradisjonelle” yrker?

• Er det plass til småbarnsmødre i de nye yrkene?



Antakelser
• Vi forventer å finne at de nye yrkene sysselsetter

langt flere menn enn kvinner, og at arbeidstiden
gjennomgående er lengre i nye enn tradisjonelle
yrker både for menn og kvinner.

• Vi forventer også at barneomsorg forsterker
mannsdominansen i de nye yrkene, men at mødre i
nye yrker har lengre arbeidsdager enn mødre i
tradisjonelle yrker.



Yrkeskategoriene som benyttes i analysen
(alle tall i %)
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63

54

27

25

32

Kvinne-
andel

54
Kontor og kundeservice,
yrker i prim.nær., hånd-
verkere, maskinoperatører

Yrker med
lav utd.

Ingeniører, lærere,
sykepleiere, lavere saksbeh.

Trad. yrker/
Kort høy utd.

30
Realister, leger, lektorer og
akad. yrker, høyere saksbeh.

Trad. yrker/
Lang høy utd.

Ingeniører, finansmeglere,
selgere og reklamefolk, journ.

Nye yrker/
Kort høy utd.

9
Siv.ing., systemutviklere,
markedsanalytikere, adv.

Nye yrker/
Lang høy utd.

7Toppledere i off. adm./ledere
i bedrifter av ulik størrelse

Ledere

Total-
andel

EksemplerYrke



Analyseresultater
• Antakelsen om særlig lang arbeidstid i de nye

yrkene bekreftes ikke for kvinner og bare delvis
for menn

• De nye yrkene skiller seg i liten grad ut som
spesielle med hensyn til lange arbeidsdager

• Kvinner i de nye yrkene har ikke lengre arbeidstid
enn kvinner i de tradisjonelle

• Barn ser ikke ut til å utgjøre noe større hinder for
deltakelse i de nye yrkene enn i andre
yrkesgrupper



Konklusjoner
• Yrker som antas å ha ”nytt” arbeidsinnhold

og ”ny” arbeidsorganisering framstår ikke
grådige i form av spesielt lange og
grenseløse arbeidsdager

• Kvinner er på vei inn i tidligere sterkt
mannsdominerte yrker, men på andre vilkår
enn menn - det skjer en kjønnssegregering
internt i disse yrkene.



Prestasjonsregulerende forhold i arbeidet

Ytelsesnormer Egne ambisjoner, kompetanser og
preferanser – ”identitet”

Systemkrav

Ledelsespraksiser
og press fra kunder

Kollektive og
kollegiale måter
å ordne seg på Individuelle tilpasninger (jenking)

Tilpasninger til
”det andre livet”

Hobbyer og
interesser,
trening

Hensyn til ekte-
felle og barn

Livet med
annen familie
og venner

Nasjonale prestasjons-
normer og arbeidskultur

Nasjonale rettighets-
systemer og ytelses-
regulerende ordninger

”Arbeidsinnhold”

Helse, form og humør


