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DI GI TA LI SE RING

Frem ti dens ar beids liv
Frem ti dens ar beids liv er i end ring og vi ser i den ne ar tik ke len på hva som kjen ne teg ner  
de or ga ni sa sjo ne ne som vil lyk kes med å ska pe en en ga sje ren de, ut vik len de  
og god ar beids hver dag for den en kel te an sat te – det vi har valgt å kalle  
«med ar bei der rei sen» – og hvil ke ri si ko fak to rer vi står over for.

For fat te re:
Mas ter i HR/MBA
Carl Jo han Raug stad
Se ni or Man ager, PwC Consulting Stavanger

Mas ter i øko no mi og ad mi nist ra sjon
Anne-Lene Fes ter voll
Part ner, PwC Consulting Stavanger

Hele ar beids li vet end res
Både hvor dan vi ar bei der, be tyd nin gen 
av ar beid i våre liv og til og med hva vi 
me ner med «ar beid», er i end ring.

Tek no lo gi er an sett for å være den mest 
ra di ka le end rings dri ve ren, fra kuns tig 
in tel li gens (AI) og ro bo ti se ring til di gi
tal mo bi li tet og vir tu elt sam ar beid, men 

vi ser også at de øv ri ge me ga tren de ne vi 
står over for og føl ge kon se kven se ne av 
dis se kan være vel så av gjø ren de:
• Gren se ne mel lom våre job ber og 

per son li ge liv vis kes ut
• Fo ku set på og vik tig he ten av 

mang fold set ter nye krav til li ke
stil ling, ar beids plas sen og hvor dan 
vi job ber sam men

• Vi le ver len ger, noe som be tyr at vi 
må være for be redt på å mest re fle re 
og for skjel li ge egen ska per, over tid, 
som en føl ge av at ar beid og 
ar beids opp ga ver i øken de grad 
en dres.

• På sam me tid ska per so si a le og 
miljø  mes sig for hold press mot mer 
flek sib le ar beids for hold, som i 

 Anne-Lene og Carl Johan oppfordrer alle til å ta grep om «medarbeiderreisen» i dag – for å lykkes i morgen.
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«gig øko no mi en – også kalt opp
drags øko no mi en». Det te er en øko
no mi der med ar bei de re leies inn, 
ofte via en di gi tal mar keds plass, til 
en kelt pro sjek ter el ler opp drag for å 
ar bei de ved be hov.

Dis se tren de ne og kon se kven se ne kan 
være en kil de til både angst og usik ker
het blant oss som ar beids ta ke re: vi vet 
ikke hvor man ge el ler hvil ke job ber 
som blir au to ma ti ser te og føl ge lig for
svin ner. Det vi vet, er at end rin ge ne 
også kan brin ge mu lig he ter for å gjø re 
ar beids li vet mer pro duk tivt, me nings
fylt og til freds stil len de.

Da gens sel ska per må i stør re grad 
ba lan se re sam ar bei det mel lom tek no
lo gi og men nes ker. Det be tyr økt 
læ ring, og i enda stør re grad ut nyt telse 
av men nes ke li ge egen ska per og kom
pe tan se som krea ti vi tet, em pa ti og 
etikk, i til legg til di gi tal kom pe tan se.

Sel ska pe ne som både for står og hand ler i 
tråd med nevn te krav og mø ter end rin
ge ne på en god måte, vil få en ar beids
styr ke med tids ak tu ell og til pas set kom
pe tan se, økt mo ti va sjon, in no va sjon og 
til pas nings ev ne – som tri ves og lyk kes.

Hvor dan for be re de seg til mor gen
dagens ar beids liv, i dag?
I PwCs siste stu die «Frem tidens ar beids liv 
– Hva har vi i vente og hva skal til for å 
lyk kes?» har vi tatt for oss hvil ke grep og 
in ves te rin ger vi bør gjø re i dag for å for be
re de oss på det mor gen da gen brin ger. I 
sam ar beid med Lyn da Gratton ved Lon
don Bu si ness School in ter vju et vi 1 246 
le de re fra mer enn ti for skjel li ge bran sjer i 
79 land. 59 % av res pon den te ne job bet 
med HR og 41 % var be drifts le de re, 
hvor av 13 % var topp le de re.

Vi ba del ta ker ne i spør re un der sø kel sen 
om å ran ge re hvor vik tig 45 uli ke 
ev ner og egen ska per er for frem ti den 
til de res be drift. Vi ba dem også om å 
iden ti fi se re hvil ke grep de tar i dag for 
å ut vik le dis se ev ne ne.

Fo ku ser på ti ev ner og egen ska per

Ba sert på re sul ta te ne av un der sø kel sen 
kan vi trek ke frem ti ev ner og egen ska

per som sel ska pe ne bør set te fo kus på 
for å hånd te re frem ti dens ar beids liv på 
en god måte.
1. Til lit i sam fun net. 92 % av de 

spur te me ner at det er vik tig el ler 
eks tremt vik tig for å lyk kes med 
frem ti dens ar beids liv at sam funn, 
an sat te og kun der har til lit til sel
ska pet. Vi ser at de yng re ge ne ra sjo
ne ne i øken de grad vel ger ar beids
gi ver ba sert på sitt per son li ge ver di
grunn lag og hvor godt det te kor re
le rer med be drif tens ver di er og 
sam funns opp drag. Vi de re ser vi at 
kun der i øken de grad stil ler krav til 
sine le ve ran dø rer som går ut over 
pris og kva li tet, som mang fold, 
li ke stil ling og sam funns an svar.

2. Men nes ke li ge egen ska per. 87 % 
me ner at det en ten er eks tremt vik
tig el ler vik tig å verd set te, ut vik le 
og be løn ne men nes ke li ge egen ska
per som le der skap, krea ti vi tet, 
em pa ti og nys gjer rig het. Frem 
tidens le de re må evne å mo ti ve re, 
drive og lede sine an sat te på en mer 
frem tids ret tet og til lits full måte. De 
må være i stand til ras ke re å ta 
be slut nin ger og kon ti nu er lig ska pe 
nye mu lig he ter for sel ska pet og 
de res an sat te. Krea ti vi tet og nys
gjer rig het er sen tralt for å sik re 
sam hand lin gen mel lom tek no lo gi 
og men nes ker, og da må man være 
i stand til å se mu lig he te ne som 
tek no lo gi kan gi oss, i ste det for å 
be trak te tek no lo gi som en trus sel.

3. Triv sel: 82 % me ner at det en ten 
er eks tremt vik tig el ler vik tig med 
til tak og ret nings lin jer som sør ger 
for po si tiv fy sisk og psy kisk vel væ re 
blant de an sat te. Hy gie ne fak to rer 
er vik ti ge, men vel så vik tig er det å 
sik re et godt ar beids mil jø, uten 
mob bing og tra kas se ring, hvor den 
an sat te kan føle seg trygg, øns ket 
og som en del av fel les ska pet. Ha 
fo kus på kul tu ren i or ga ni sa sjo nen. 
Sett to nen fra top pen og sørg for at 
le der ne frem mer en kul tur hvor den 
an sat te kan tri ves og ut vik le seg.

4. Pro duk sjon, ikke ti mer: 80 % 
me ner at det er eks tremt vik tig el ler 
vik tig med pre sta sjons sty ring som 
fo ku se rer på det som ska pes av 
ar beid, opp ga ver og ver di, hel ler 
enn an tall ti mer ar bei det. Lin je ne 

mel lom ar beid og pri vat liv vis kes ut 
og man vil jobbe uten for kon tor
plas sen og de fas te ar beids ti de ne, 
uten nød ven dig vis å jobbe fle re 
ti mer to talt. Le de re bør gi sine 
an sat te til lit til å gjø re nett opp det
te og der med endre fo kus mot kva
li te ten på det som fak tisk le ve res, 
sna re re enn ens ret tet må ling av 
an tall ti mer man er til ste de på 
kon to ret. Et høyt an tall ti mer er 
ikke all tid ens be ty den de med høy 
kva li tet. Vi er alle in di vi der som 
pres te rer un der uli ke for ut set nin
ger, og en end ring i må ten man sty
rer og må ler pre sta sjo ner på, er der
for av gjø ren de.

5. Sam ar bei den de mil jø: 79 % 
me ner at det er eks tremt vik tig el ler 
vik tig å ha et ar beids mil jø som er 
ut for met slik at det opp ford rer til 
team ar beid, sam ar beid og in no va
sjon. Vi ser sta dig nye sam hand
lings platt for mer og må ter å jobbe 
sam men om å løse uli ke opp ga ver 
på. Det te kan være di gi ta le platt
for mer som «chat rooms» (en kel te 
har gått så langt som mer el ler 
mind re å fjer ne epost og hel ler 
hånd te re all kom mu ni ka sjon gjen
nom chat rooms»), el ler me to dikk 
som Design Think ing og lik nen de 
hvor grup per sam les for sam men å 
vur de re pro blem stil lin ger fra en 
an nen inn falls vin kel enn tid li ge re. 
Å leg ge til ret te for team ar beid og 
bedre sam ar beid, for der igjen nom å 
bli mer ny ska pen de, også i for hold 
til tje nes te ne/pro duk te ne som le ve
res, vil være av gjø ren de frem over. 
Her vil vi også un der stre ke vik tig
he ten av mang fold og ver di en i det 
å ha et bredt spek ter av kom pe
tan se, er fa ring og syns vink ler for å 
ska pe noe nytt – sam men.

6. Til pas nings ev ne: 78 % me ner at 
det er eks tremt vik tig el ler vik tig 
med en med ar bei der ut vik ling 
(ro ta sjon, ut plas se ring, mu lig het 
for læ ring og ut vik ling) de sig net for 
å ska pe smi dig het og til pas nings
ev ne. I dis se ti ders eks tre me end
rings takt må vi også til pas se oss og 
til eg ne oss kunn skap i en mye høy
ere has tig het enn tid li ge re. For å 
kre ve det te av sine ar beids ta ke re må 
også ar beids gi ver gjø re sin del gjen
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nom å til ret te leg ge for ord nin ger 
re la tert til ro ta sjon, ut plas se ring og 
kon ti nu er lig læ ring og ut vik ling 
blant de an sat te.

7. «Work-life bal ance»: 77 % me ner 
det er eks tremt vik tig el ler vik tig å 
til trek ke seg ta lent ful le men nes ker 
ved å til ret te leg ge for en god work
life bal ance og flek si bi li tet i 
ar beids tid og ar beids sted. De yng re 
ge ne ra sjo ne ne er ikke i like stor 
grad dre vet av mo ne tæ re vir ke mid
ler. For dem er kon ti nu er lig ut vik
ling, en me nings full jobb hos en 
ar beids gi ver som har sam men fal
len de ver di er og mu lig het til også å 
iva re ta sin so si a le og fa mi li æ re 
agen da, vel så vik tig. Ar beids gi ve re 
må for stå den ne tren den og leg ge 
til ret te for at deres unge og hå pe
ful le kan vok se og ut vik le seg i et 
mil jø hvor ikke bare lønn og an tall 
ti mer be tyr noe.

8. In no va sjon: 76 % me ner at det er 
eks tremt vik tig el ler vik tig å leg ge 
til ret te for at an sat te kan kom me 
med in no va ti ve ide er og støt te 
dem i å gjø re ide er til vir ke lig het. 
La de an sat te prø ve og fei le. Åpne 
opp for og verd sett nye ide er som 
kan lede til noe ver di fullt for or ga
ni sa sjo nen. La an sat te lære gjen
nom det å bli gitt til lit til å ska pe 
noe og stå ved dem når det fei ler. 
Let te re sagt enn gjort, men hvis 
det te ikke til la tes, vil den helt 
nød ven di ge in no va sjo nen i or ga ni
sa sjo nen ute bli som en føl ge av 
frykt for å mis lyk kes.

9. Trans pa rent lønn: 76 % me ner at 
det er eks tremt vik tig el ler vik tig å 
sik re rett fer dig be løn ning ved å ska
pe trans pa rens i hvor dan godt gjø
rel sen blir be stemt. Det te er forså
vidt ikke noe nytt, men trans pa
ren te me to der for hvor dan det te 
fast set tes, vil være vik tig for de 
an sat te også i ti den frem over.

10. Opp læ ring/om sko le ring: 76 % 
me ner at det er eks tremt vik tig el ler 
vik tig å opp ford re til om sko le ring 
og kon ti nu er lig ut vik ling for å 
hjelpe an sat te å for bli ar beids fø re 
og re le van te i ar beids mar ke det. 
Det te er nært knyt tet opp mot 
punk tet «Til pas nings ev ne» over. 
Det kre ves at vi er til pas nings dyk

ti ge og der for må også ar beids gi ver 
leg ge til ret te for at ar beids ta ke re 
fak tisk kan være det. Det gjø res 
best ved å jobbe mål ret tet og sy ste
ma tisk med kon ti nu er lig ut vik ling, 
«upskilling» og even tu ell om sko le
ring der det er be hov for det.

Sum men av dis se ele men te ne har vi 
valgt å kalle «den gode med ar bei der
reisen». Hva kan gjø res for å sik re 
denne? Tas det grep el ler luk ker man 
øy ne ne og hå per ut ford rin ge ne går 
over av seg selv? Stu di en for søk te å 
finne svar på også det te spørs må let 
gjen nom å tes te hvor or ga ni sa sjo ne ne 
fak tisk har fore tatt seg noe. Ba sert på 
fun ne ne ser vi at det gjø res mye bra, 
blant an net med hen syn til å ska pe 
til lit i sam fun net, men det ble også 
iden ti fi sert en rek ke ri si ko fak to rer.

Data, da ta ana ly se og tek no lo gi er den 
stør ste ut ford rin gen
I all ho ved sak ser vi at ri si ko fak to re ne 
re la te rer seg til mang len de ev ner til å 
nyt tig gjø re seg og lære av den inn sik
ten som data og da ta ana ly se kan gi oss 
i for hold til å sik re nett opp den gode 
med ar bei der rei sen. Yt terst få bru ker 
inn sikt og avan sert ana ly se for å ta 
be slut nin ger om og iden ti fi se re fer dig
hets gap i egen ar beids styr ke. Enda 
fær re bru ker da ta ana ly se ak tivt for å 
fjer ne for ut inn tatt het i an set tel ses pro
ses ser og bo nus ord nin ger. Data til å 
drive avan sert be man nings plan leg ging 
gjen nom pre dik ti ve ana ly ser nyt tig gjø
res også i li ten grad. Da ta ana ly se og 
tek no lo gi ge ne relt er også i li ten grad 
hånd tert in nen HR og det frem kom
mer at kun 34 % me ner de har en 
tek no lo gi dre vet HRfunk sjon som har 
dyp for stå el se og inn sikt i det tek no lo
gis ke land ska pet.

Work life bal ance og med ar bei der
utvik ling må på agen da en
Vi de re sier fun ne ne at bare en li ten 
an del av or ga ni sa sjo ne ne ev ner å ta i 
bruk flek si bel ar beids kraft i de til fel
le ne hvor det kan være hen sikts mes sig. 
Bare 33 % me ner at ar beids meng den 
er så pass over kom me lig at an sat te kla
rer å ta ut all sin fe rie og sam ti dig har 
mu lig he ten til å slap pe av de fles te 
kvel der og hel ger. Det er også kun et 

få tall som me ner de hånd te rer 
«mo der ne kar rie re vei er» ved helt el ler 
del vis å ha gått bort fra den tra di sjo
nel le «opp el ler ut»tan ke gan gen. Sam
ti dig er det et like lavt an tall som i 
prak sis har pro ses ser som fost rer til pas
nings dyk tig het blant de an sat te.

Det te er i sum gan ske uro vek ken de 
funn, men som nevnt; det er mye som 
hånd te res på en god måte blant res
pon den te ne og de er jevnt over på god 
vei. Ved å være be visst de ut ford rin
ge ne man står over for, åpne øy ne ne og 
være vil lig til å in ves te re, tror vi or ga

Hvordan vi arbeider, betydningen av arbeid i våre 
liv og hva vi mener med «arbeid», er i endring og 
grensene mellom våre jobber og personlige liv 
viskes ut.
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ni sa sjo ne ne går en god frem tid med 
man ge spen nen de mu lig he ter i møte. 
Nøk ke len blir alt så å sik re det vi har 
valgt å kalle den hel het li ge med ar bei
der rei sen.

Den hel het li ge med ar bei der rei sen

Av de to talt ti vik tig ste egen ska pe ne 
for or ga ni sa sjo ner i frem ti den, re la te rer 
hele åtte seg di rek te el ler in di rek te til 
det å ska pe den gode, en ga sje ren de og 
hel het li ge med ar bei der rei sen. Kort 
opp sum mert kan man ba sert på 
un der sø kel sen gi føl gen de råd:

1. Skap en ga sje ment blant de an sat te 
gjen nom å ten ke hel het lig

2. Be nytt po ten si a let knyt tet til data 
og ana ly se

3. Sam kjør HR med be drifts le de re og 
res ten av or ga ni sa sjo nen

4. Sørg for at HR for står bru ken av 
og nyt tig gjør seg tek no lo gi

5. Be nyt te flek si bel ar beids kraft – 
hvor det te er mu lig in nen for gjel
den de lov giv ning og hvor det opp
le ves hen sikts mes sig for øv rig

6. Sik re rett fer dig het og skap en fel les 
frem tids his to rie

Sam ti dig blir det vik tig å hånd te re 
an sat tes ar beids meng de og sik re at de 
kan pleie et so si alt nett verk både 
in nen for og uten for ar beids plas sen. 
Vi de re bør vi frem he ve og be løn ne 
de res flek si bi li tet og til pas nings ev ne, 
støt te og leg ge til ret te for «intrapre
nørskap» og gi dem til strek ke lig au to
no mi. Let te re sagt enn gjort, men ved 
å ha fo kus på det te vil man lyk kes 
enda bedre i å sik re den en ga sje ren de 
og hel het li ge med ar bei der rei sen.

Kon klu sjon

Spørs må let er ikke om el ler når ar beids
styr ken blir end ret. Den end res nå. 
Spørs må let er hvor hur tig be drifts og 
HRle de re kan ta inn over seg kon se
kven se ne, gjør de nød ven di ge til ta ke ne 
og for be re der sel ska pet for frem ti den.

Bedre for stå el se for og ut nyt tel se av kom
pe tan se og tek no lo gi til det beste for sel
ska pet er en god be gyn nel se. Or ga ni sa sjo
nens po ten si al mak si me res imid ler tid 
først når man greier å bygge til lit og le ve re 
den opp le vel sen som un der byg ger mo ti
va sjon og en ga sje ment blant an sat te.

Enk le, re pe ti ti ve opp ga ver vil bli gjort 
av ro bo ter og job ber vil for svin ne. 
Læ ring av nye egen ska per og om stil
ling er der for yt terst nød ven dig. Hvis 
le der ne ikke er kla re, sel ska pet mang ler 
en vi sjon og stra te gi og det ikke kom
mu ni se res hva man plan leg ger å gjø re, 
vil ar beids styr ken mis te til li ten til 
or ga ni sa sjo nen og dens frem tid.

Vår un der sø kel se vi ser fle re sen tra le ri si
ko er og gap mel lom det å for stå et sett av 
sen tra le ut ford rin ger og det å etab le re 
nød ven di ge til tak. Å ha et tett sam ar beid 
mel lom be drifts og HRle de re er en av 
de vik tig ste for ut set nin ge ne for å lyk kes 
med det te ar bei det. De må sam men 
etab le re en ty de lig vi sjon for hva som 
skal gjø res og hvor dan mor gen da gens 
ar beids styr ke skal byg ges. Start gjer ne 
med en kon ti nu er lig dia log rundt til tak 
som for bed rer med ar bei der rei sen.

Til slutt, end rin ge ne er i gang og vil bli 
ty de li ge re i ti den som kom mer. Det er 
vik tig å ta tak i det som må gjø res al le re de 
nå. Sel ska per som er for be redt, vil lyk kes.

Hvordan vi arbeider, betydningen av arbeid i våre 
liv og hva vi mener med «arbeid», er i endring og 
grensene mellom våre jobber og personlige liv 
viskes ut.


