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Bakgrunn for besvarelse 
Dette er et obligatorisk arbeidskrav i faget OR6-207 Personalleiing ved Høgskulen i Sogn og 

Fjordane, vår 2010, med følgende oppgavetekst:  

I nyere organisasjonstenking vil man gjerne kombinere fokus på mål og resultater med 

tilpasninger til medlemmenes individuelle ønsker og uttalte behov. Hvilke prinsipielle 

forutsetninger om forholdet mellom individ og organisasjon bygger denne 

ledelsesfilosofien på? Hvilke fordeler ser dere ved tilnærmingsmåten, og hvilke 

problemer kan oppstå når man vil lede organisasjoner etter slike prinsipper? 

Vi har valgt å sette tittelen ”Fleksibilitet – et tøyelig begrep” hvor gummistrikken er en 

analogi til denne type organisasjonstenking; på samme måte som med gummistrikken vil den 

passe best dersom man tøyer den akkurat passe – for mye og for lite gir ikke ønsket effekt. 

Innledning 
En organisasjon er laget med en hensikt, man har et mål som skal oppnås – vanligvis i form 

av et økonomisk resultat eller et tilbud om tjenester. Vi er vant til at bedrifter skal se ut som 

pyramider og styres ovenfra og ned i et hierarki av autoritet, myndighet og kontroll, men de 

siste 10-15 årene har det har vokst fram en måte å organisere bedrifter på som vi kan se på 

som en overgang fra det rasjonelle til det emosjonelle, en organisering som står i kontrast til 

byråkratiet – en organisering hvor man har fokus på de menneskelige ressursene samtidig som 

man må fokusere på organisasjonens mål og resultater. En slik organisasjon kan beskrives på 

ulike måter – litt avhengig av graden av fleksibilitet; virtuell bedrift, prosessorientert (i 

motsetning til maskinbyråkratiets produktorientering) eller en horisontal bedrift (i motsetning 

til hierarkiet), vi ser en utflating av strukturen med de fordeler og ulemper dette medfører.  

Stadig oftere nevnes det at nøkkelen til suksess ligger i fleksibilitet. Fleksibilitet kan være et 

nøkkelord også når det gjelder nyere organisasjonstenking og fleksibiliteten er tosidig, dette 

omhandler nemlig ikke bare om å tilrettelegge etter de ansattes ønsker. På den ene siden 

ønsker den enkelte ansatte fleksibilitet, men dette er også et ønske fra bedriftenes side for å 

overleve i et tøffere, mer globalisert samfunn. Ikke minst har de siste årenes 

konjuktursvingninger og finanskrisa vist tydelig at bedrifter som er i stand til raskt å omstille 

seg er de som vil klare seg best.  

En utfordring for dagens organisasjoner er smidighet, ikke bare overfor markedet hvor vi ofte 

snakker om "slanke" bedrifter, men man må også være smidig overfor egne ansatte. 

Human relations-tenking 
Det er flere grunner til at vi har fått denne type organisasjonstenking – bl.a at den er 

teknologidrevet, bedriftene møter nye krav fra markedet og de ansatte har fått anerkjennelse 

som virksomhetenes viktigste ressurs. Samtidig er dette tosidig, det er ikke bare de ansatte 

som ønsker mer fleksibilitet og tilpassing – dette er også et ønske fra bedriftene og spørsmålet 

man kan stille seg er om det ligger en konflikt mellom individuelle og organisatoriske mål. Et 



 

Side 4 av 8 
 

ARBEIDSKRAV PERSONALLEIING 2010 Eva Bratvold, Trude Ramstad Vår 2010 

annet aktuelt spørsmål er om denne friheten og tilpassingen man her ønsker å framelske 

nødvendigvis er et gode for alle arbeidstakere. 

Byråkrati kan være effektivt i mange sammenhenger, men ikke opp mot endringer i form av 

uforutsigbare og skiftende oppgaver – og den nye tenkningen er derfor også en reaksjon på 

byråkrati og rigiditet.  

Tidligere tenking rundt organisasjoner var at man så på organisasjoner som maskiner 

(Scientific Management, Administrative Management) og med mennesker som en hvilken som 

helst annen innsatsfaktor, og hvor motivasjon foregikk ved hjelp av økonomiske 

belønningssystemer og effektivitet stod i høysetet. Som en reaksjon på dette begynte man 

etter hvert å se på mennesker som viktigere, man begynte å se på viktigheten av personlige og 

sosiale forhold og hvordan dette influerte på bedriftenes belønnningssystemer, ledelse og 

innføring av ny teknologi. Human relations-tenkingen har derfor fokus på motivasjon og 

utvikling for den enkelte ansatte. Jobbutforming med vektlegging på variasjon ble et 

virkemiddel for motivasjon, og det var fokus på bedre arbeidsmiljø og jobbtilfredshet. Fra å 

lede gjennom instruksjon og autoritet fikk vi en ledelse som la vekt på å være deltakende og 

demokratisk.  

Bakgrunnen for denne endringen var bl.a forsking innenfor adferdspsykologi og at man fikk 

økende interesse i samfunnet for ulike velferdstiltak på arbeidsplassene. En annen vesentlig 

forskjell er at tidligere var en stor del av arbeidsstokken knyttet til vareproduksjon, i dag er 

det hovedsakelig tjenesteyting – og mens det er maskiner som stort sett står for 

vareproduksjon (riktignok med mennesker som styrer maskinene) er tjenesteyting stort sett 

helt avhengig av mennesker. Vi kan derfor, som nevnt tidligere, si at vi har gått fra det 

rasjonelle til det emosjonelle i forhold til organisasjonstenkingen. 

I forhold til arbeidstakere har vi fått et paradigmeskifte fra det å være i samme bedrift i hele 

vår yrkesaktive karriere til å bli mer lojale til vår egen karriere. Det er ikke uvanlig at man 

skifter arbeidsplass oftere og fokus på personlig frihet og fritid har blitt mer framtredende. 

Med tanke på teknologisk utvikling ser vi at det åpner seg nye muligheter for fleksibilitet for 

de ansatte, vi er ikke avhengig av tid og rom på samme måte som tidligere.  

Enkelte hevder at ved å organisere på denne måten skaper man mer individuell autonomi; de 

ansatte får mer skiftende arbeidsoppgaver, får bruke skjønn og bestemme mer selv – de får 

mer variasjon og flere utfordringer. Et spørsmål knyttet til dette er om alle arbeidstakere 

faktisk ønsker slik frihet. 

Selv om vi har fått en ny måte å tenke organisasjonsstruktur på kan det som nevnt være et 

spørsmål om dette er til beste for alle parter. Det kan virke som om denne nye "friheten" og 

fleksibiliteten også kan medføre ulemper som økte belastninger, mer krevende arbeid og 

usikre arbeidsforhold - noe som igjen fører til utbrente arbeidstakere. 
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Fordeler og ulemper med en slik tilnærming 
Organisasjoner lever ikke i et vakuum, de er nødt til å kunne tilpasse seg omgivelsene for å ha 

optimal drift. Bedrifter må være i stand til å omstille seg raskt til kundenes skiftende krav, og 

kundene er mer flyktige enn de var tidligere. Globalisering har gitt økt konkurranse og vi har 

fått tilnærmet mettet produktmarked, samtidig som kundene er mer bevisste og kravstore i 

forhold til hva de ønsker. Organisasjonens fleksibilitet kan forstås på mange måter, men vi har 

valgt å forstå den som hvordan bedriften mestrer variasjon og uventede hendelser på en 

smidig, tilpasningsdyktig måte. 

Fleksibiliteten har mange typer uttrykk, det kan være i form av bemanningsformer, struktur, 

kultur og samhandling/nettverk – og mange mener den er framtvunget av markedskreftene. 

Bedriftene må kunne tilby det kundene vil ha og når de vil ha det, de må evne og omstille seg 

hurtig. 

I forhold til bemanning ser vi at bedriftene ønsker å tilpasse arbeidsstyrken til svingninger i 

markedet, og man kan gjøre dette på ulike måter som innleid hjelp, overtid, midlertidige 

ansatte osv. Mye av dette reguleres av lovverk, tariffavtaler og arbeidsmarked – vi ser f.eks at 

der oppsigelsesvern er sterkt vil man tendere mot innleid hjelp, mens i situasjoner der 

oppsigelsesvern er svakt kan man like gjerne ansette fast. Arbeidsmarkedet vil ha stor 

betydning; er arbeidsmarkedet stramt vil man måtte beholde arbeidstakere man helst ville bli 

kvitt, konkurranse om kvalifisert arbeidskraft osv. Fleksibiliteten her vil derfor gi seg utslag 

som fleksibel arbeidsstyrke for organisasjonen, mens fleksibiliteten for den enkelte vil 

kanskje i enkleste form være i form av fleksitid eller ”forkortet år”. ”Forkortet år” vil si at 

man arbeider lengre dager i de ukene man er på jobb og så har man helt fri i såkalte 

friperioder som f.eks romjul og dagene før påske samtidig som man har lik lønn i alle 

måneder. På denne måten får arbeidsgiver en arbeidsstyrke når han har behov, samtidig som 

mange arbeidstakere synes de har fått oppfylt sine ønsker med fri i forbindelse med f.eks disse 

helligdagene.  

Skal man se på f.eks fleksitid som fenomen vil man se at dette har både fordeler og ulemper. 

Dette er for mange et gode å ha på jobb – man har litt kontroll selv over når man kan komme 

(så lenge man er der i kjernetiden) og kan tilpasse hverdagen i forhold til dette. Mange skal 

hente/levere i barnehage og da kan det være godt at du ikke trenger å være på jobb kl 08.00 

presis eller at du ikke kan reise før kl. 16.00. Dette er et typisk eksempel på at individets 

ønsker og behov kan bli ivaretatt, men er det bare for å være hyggelig at bedriften har et slikt 

tilbud? Sannsynligvis ikke. Det er nok en kombinasjon av flere faktorer; det kan f.eks handle 

om  

 rekruttering (her har vi gode vilkår) for å få de man vil ha tak i 

 arbeidets art å gjøre (det er ikke alle steder man kan ha det slik, f.eks et sykehus – da 

ville det være vanskelig hvis man ikke visste når folk kom og gikk) 

 det har blitt framforhandlet i overenskomster (kanskje på bekostning av noe annet?) 
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Ikke alle bedrifter ser så kynisk på det som vi gjør her – det kan være at man anser dette for å 

være et godt miljøtiltak og i tråd med bedriftens personalpolitikk at man innfører denne type 

ordninger.  

På den andre siden kan man også se på fleksitid som en utarming av normalarbeidsdagen. 

Tidligere ville du få overtid hvis du arbeidet lenger en dag – og du ville derfor fått en høyere 

lønn i den perioden. Med fleksitid møter man ofte at “nei, dette er fleksitid” – og selv om man 

kan få lønn eller mer vanlig avspasere dette på et annet tidspunkt er resultatet at du ikke får 

høyere lønn for det som er ekstra og du må gjerne avspasere på en tid som passer bedriften. 

Selv om bedrifter ønsker å ha en “just-in-time”-arbeidsstyrke vil samtidig behovet for 

kompetanse bli stadig viktigere. Dette har en sammenheng med at vi har fått en forflytning fra 

vareproduksjon til tjenesteyting, og mange mener at kunnskapsindustri er framtiden. 

Bedriftene trenger multifunksjonelle arbeidstakere som raskt kan omstille seg, og disse har en 

styrke i forhold til at de kanskje mer kan fremme krav enn hva som har vært vanlig tidligere. 

Vi har sett at såkalte kontorhotell har blitt etablert (færre kontorplasser enn ansatte, roterer 

etter behov), mange har fått avtale om hjemmekontor deler av arbeidstiden, fleksibel 

arbeidstid osv – hovedpoenget (i ytterste konsekvens) er at så lenge bedriftene oppnår sine mål 

så får det være opp til de ansatte hvordan de skal nå dem (innenfor et visst rammeverk 

naturligvis, de må forholde seg til regler, lover og forskrifter). 

Bedriftene trenger også arbeidskraft til mer rutinemessige oppgaver som ikke trenger fagfolk 

– det er her vi ser mye av vikarbruk og outsourcing og i det offentlige mye deltidsarbeidende. 

Riktignok har mange oppgaver etter hvert blitt automatisert og blitt overtatt av datastyring og 

roboter. Dessverre har utviklingen kanskje gjort det tydeligere at vi har et slags kjernelag (de 

vi ønsker å ha permanent) som et A-lag og øvrig personell (de vi skal ha når vi har behov for 

dem) som et B-lag slik sett. Innføringen av denne teknologien er et tveegget sverd, selv om 

den medfører effektivisering trenger man også en arbeidsstyrke som faktisk innehar 

nødvendige kvalifikasjoner for å håndtere teknologien. Det kan også være at man har behov 

for bedriftsspesifikk kompetanse, denne kan man ikke leie inn eksternt. En av oppgavene som 

man derfor må se på er hva slags kompetanse man har behov for og deretter avdekke 

kompetansegapet. 

Det som er sikkert er at vi har en generasjon – populært kalt generasjon Y eller generation Me 

som har et annet syn på arbeidslivet enn vi har hatt tidligere, og det arter seg i form av at man 

f.eks bytter arbeidsplass oftere og er mer opptatt av personlig frihet, gode betingelser (både 

lønn og andre arbeidsvilkår) og ikke minst fritid. Fritiden er kostbar og den er en gode, 

samtidig utviskes grensene mellom arbeidsliv og fritid med den friheten som begynner å gjøre 

seg gjeldende i arbeidslivet (mye en følge av teknologi, vi er mindre avhengig av sted og tid). 

Kanskje det var lettere i tidligere tider; man kom på jobb og så gikk man hjem og de to 

tingene var helt adskilt. Det er derfor en utfordring i å balansere disse tingene mot hverandre – 

og det er ikke alltid like lett. 
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Det å få en videreutvikling og kompetanseheving er også et slikt gode som mange unge i dag 

synes er naturlig at de skal få i jobb. De kjeder seg lettere når ting blir rutine, og det er også en 

utfordring for arbeidsgiver. Samtidig er det også et behov hos bedriftene å videreutvikle seg 

og holde tritt med utviklingen – så heller ikke dette er nødvendigvis en konflikt mellom 

organisasjonens mål og den enkeltes behov. Samtidig er det ikke alle som ønsker å få mer 

kurs og jobbe med nye ting, og disse skal også ivaretas. Enkelte ganger er det nødvendig at 

man oppdaterer seg faglig – og for disse setter da frykten inn, frykten for det nye og ukjente, 

frykten for ikke å mestre. Man kan fundere på hvorfor det er slik – er det medfødt eller er det 

tillært eller kanskje det er erfart? 

Ledelse 
En slik organisering krever derfor at vi får nye måter å lede på – vi kan ikke forholde oss til 

prinsippene som var gjeldende under den industrielle revolusjonen, verden har gått framover 

og vi må endre oss i samme takt. Med en flatere struktur er resultatet ofte færre ledere, noe 

som gjør at kommunikasjonskanalene oppover i systemet blir kortere. Språket har også endret 

seg; vi ser oftere at leder har blitt til coach/trener, arbeider til operatør osv. Hører vertikale 

forskjeller til i fortiden? 

Samtidig kan belastningen ofte bli større på de lederne som er igjen, og å ha gode 

kommunikasjonsstrategier vil ofte være avgjørende for suksess. Involvering og 

medbestemmelse er ofte avgjørende for at ansatte skal føle seg verdsatt. Det er også viktig å 

oppnå lojalitet og samarbeid hos de viktigste personene, de som utfyller og bygger opp under 

ledelsens autoritet og hindrer opposisjon gjennom sine personlige egenskaper. Ulike bedrifter 

håndterer dette ulikt, enkelte har innført f.eks medeierskap gjennom aksjeopsjoner o.l for å 

holde på attraktive arbeidstakere. 

Det er kamp om kvalifisert arbeidskraft; man trenger som nevnt multifunksjonelle 

arbeidstakere, man trenger arbeidstakere som er etterspurt. Dette gjør at det ikke lenger er 

bare bedriftene som kan stille krav, disse arbeidstakerne gjør det samme - man blir mer 

jevnbyrdig. Det økte kunnskaps- og kompetansenivået gjør at ansatte ikke lenger lar seg lede 

på samme måte når man brukte tett oppfølging og kontroll, det er mer aktuelt å bruke 

belønning framfor straff. (Morgen)dagens ledere må derfor utvikle kulturer som sikrer at de 

ansatte utøver større selvstyring samtidig som de arbeider i riktig retning i forhold til 

bedriftens mål. Når veiene til målet er ulikt, hvordan skal man ta kontrollere underveis at man 

er på riktig kurs?  

For de ansatte kan den nye tenkingen og fleksibiliteten at man både kan få oppfylt sine ønsker 

og dekket ulike behov – samtidig kan den bety tap av arbeidsplasser og færre kollegaer på 

bakgrunn av at man vil ha ”slanke” bedrifter og fleksibilitet. Man får også gjerne kollegaer 

med varierende tilknytingsformer fra vikarer, deltidsarbeidende og ansatte med f.eks 

hjemmekontor. Det kan derfor være et problem å få til en god organisasjonskultur. I tillegg 

kan man få utfordringer knyttet til økende forskjellsbehandling, avhengig av hvor godt den 

enkelte klarer å framforhandle gode lønns- og arbeidsvilkår. Å lage gode arenaer for 

kommunikasjon, samarbeid, koordinering og kursing er derfor viktige oppgaver. 
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