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opptatt av fleksibilitet ved jobb-
skifte, enn for eksempel lønn, kar-
rieremuligheter, reisevei og an-
svar. 

– Hjemmekontor er et av fleksi-
bilitetskriteriene vi ser arbeidsta-
kere verdsetter høyt. Og spesielt 
dem i aldersgruppen 30–39 år, sier 
Amundlien. 

– Tar mer ansvar
Professor i organisasjonspsyko-
logi ved BI, Bård Kuvaas, mener 
arbeidsgivere har alt å tjene på å 
være rause og fleksible, og sier at 
forskning tyder på at for eksempel 
hjemmekontor er en god løsning.

– Når arbeidstakere tilbys stor 
grad av fleksibilitet, tar de mer 
ansvar og blir mer dedikerte ar-
beidstakere. Forskningen tyder 
på at det er lite unnasluntring hos 
dem som jobber hjemmefra, hel-
ler tvert om, sier Kuvaas. 

Det drøyt ett år gamle Webstep-
kontoret i Kristiansand er med sin 
fleksible løsning litt utypisk sam-
menlignet med selskapets filialer 
i Bergen, Trondheim og Oslo. For 

de har kontorplasser til disposi-
sjon. Men Melby sier løsningen de-
res både har fungert bra og vært 
kostnadseffektiv. 

– Og jeg har aldri opplevd at 
noen har misbrukt tilliten som 
ligger i dette fleksible systemet. 
Jeg er veldig trygg på folkene 
mine, og har stor tillit til dem. 
De ansatte er seniorkonsulenter 
som har vært ute en vinterdag – 
de har alle arbeidserfaring fra før. 
Det tror jeg er viktig når vi har en 
så mobil policy som vi har. Had-
de de vært unge og nyutdannede, 
måtte jeg nok ha fulgt dem opp 
tettere, sier han.

Kuvaas ved BI mener at Webstep 
er et eksempel som har løst fleksi-
bilitetsbegrepet på en god måte, 
samtidig som han tror noen so-
siale møtepunkter er bra.

– I det daglige får disse arbeids-
takerne gjerne dekket det sosiale 
behovet i forbindelse med kunde-
besøk. Men det er likevel viktig at 
de ansatte har faste møtepunkter, 
sier professoren. 

Og det er Melby også opptatt av. 

Selv om de ansatte samles lite på 
dagtid, har de jevnlig fagkvelder 
med sosialt samvær, erfaringsut-
veksling og faglig utvikling.

Vil ha folk på kontoret
Ved Meglerhuset Sædberg i Kris-
tiansand er virkeligheten en helt 
annen. Der er det sosiale aspektet 
ved å være fysisk til stede på jobb 
viktigere enn å være fleksibel med 
tanke på hjemmejobbing.

– Vi ønsker ikke at folk sitter 
hjemme og jobber i stedet for å 
være på kontoret. Vi ser det som 
viktig at man av hensyn til både 
det sosiale miljøet og kundene, 
er på kontoret i arbeidstiden, sier 
Gustav J. Sædberg, fagansvarlig og 
megler i bedriften.   

Han mener også det har en fag-
lig verdi at alle møter opp på jobb 
hver dag. 

Sædberg tror ikke bedriften er 
en mindre attraktiv arbeidsplass 
selv om de ikke ønsker jobbing 
hjemmefra på dagtid.

– Vi synes vi har en fleksibel nok 
løsning ved at meglerne har til-

gang til PC og systemene våre 
hjemmefra. Og mange jobber 
hjemmefra på kveldene, for vi 
har ingen 9-16-jobb. Men det å sit-
te hjemme i stedet for på konto-
ret på dagtid, det ønsker vi ikke, 
sier han.

Se i krystallkulen
– Bedriftene bør jo selv finne ut 
hvordan de vil skru seg sammen 
for å dekke sine forretningsmes-
sige behov, sier Amundlien i Se-
lectionPartner.

Han retter ingen advarende pe-
kefinger mot dem som ikke vil ha 
faste kontorplassløsninger eller 
dem som ikke tilbyr ustrakte mu-
ligheter for hjemmekontor. 

– Men undersøkelsen viser at for 
å tiltrekke seg de beste arbeidsta-
kerne, så må man i stor grad tilby 
en viss form for fleksibilitet. Så ar-
beidsgivere bør se inn i krystallku-
len og finne ut hva arbeidstakere 
er opptatt av, sier Amundlien.

– Og arbeidsgivere som ikke vil 
tillate en fleksibel måte å jobbe på, 
må tenke seg om, avslutter han.
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Hjemmekontor, oppgaveva-
riasjon og fleksibel arbeids-
tid er de jobbskiftetriggerne 
som har økt mest siden 2011.

– Det viktigste er at man gjør job-
ben bra, ikke hvor man sitter og 
gjør den. Og for å si det slik, hadde 
det vært behov for kontorfelles-
skap, ville det vært et større pro-

blem at vi ikke hadde hatt kunder 
og heller ikke tjent penger, sier 
Fredrik Melby, avdelingsleder og 
partner i Webstep.

Han er den eneste i bedriften 
med kontor. De seks andre ansat-
te jobber primært ute hos kunder 
eller hjemmefra. 

– Siden vi jobber med system-
utvikling og integrasjon mellom 
IT-systemer, er det best at konsu-
lentene våre sitter ute hos kun-
den. De løser oppgavene der de 
er og kan samarbeide med andre 
via nettet, interaktiv video og på 
telefonen.  

Men når konsulentene er mel-
lom prosjekter, har de ingen kon-
torplass å komme tilbake til. Da 
jobber de hjemmefra til neste pro-
sjekt starter.

– Da styrer de arbeidsdagen sin 

selv, og jeg vet ikke alltid hva de 
driver med. Men mange bruker 
denne tiden til å lese seg opp på 
ting, det er viktig i vår bransje, sier 
Melby.

Mer fleksibilitet
Norske arbeidstakere vil ha det 
mer fleksibelt i jobben. Det viser 
en fersk undersøkelse lederre-
krutteringsbyrået SelectionPart-
ner har gjennomført. 

Det finnes flere grunner til at 
folk ønsker å skifte jobb, men 
mangel på – eller ønske om mer 
fleksibilitet, er den raskest vok-

sende årsaken til jobbskifte. 
– Fleksibilitetsbegrepet, som 

blant annet inkluderer hjemme-
kontor, oppgavevariasjon og flek-
sibel arbeidstid, er den jobbskifte-
triggeren som har økt mest siden 
2011. De siste fire årene har betyd-
ningen av fleksibilitet doblet seg, 
sier Frank Amundlien, partner i 
SelectionPartner.

Jobbskifteundersøkelsen, som 
indikerer hva folk tiltrekkes av når 
de velger jobb, er basert på infor-
masjon fra 354 kvinner og menn, 
hovedsakelig i lederstillinger. 

De spurte oppgir at de er mer 

Fleksibilitet blir stadig viktigere i arbeidslivet. It-firmaet Webstep har tatt begrepet helt ut.  

Her har kun sjefen kontorplass
Fakta

Så viktig er fleksibilitet
XX Fleksibilitet i arbeidslivet blir 
stadig viktigere. Fleksibilitet er 
den jobbskiftetriggeren som har 
vokst mest siden 2011, ifølge Se-
lectionPartners jobb-barometer 
fra februar 2015.
XX Fleksibilitet oppgis som vikti-
gere enn lønn, karrieremulighe-
ter, reisevei og ansvar.
XX Hjemmekontor, varierte 
oppgaver, fleksibel arbeidstid 
er eksempler på fleksibilitet 
arbeidstakere ønsker.
XX Arbeidstakere i aldersgruppen 
30-39 år er mest opptatt av 
hjemmekontor.
XX 35 prosent av dem som er i 
arbeid, jobber hjemmefra i løpet 
av en måned, ifølge Manpower-
Groups Work-Life undersøkelse 
fra 2014.
Kilde: SelectionPartners jobb-baromenter 
februar 2015, ManpowerGroup.

Meglerhuset Sædberg i Kristiansand ønsker ikke at de ansatte job-
ber hjemmefra. – Jeg tror ikke vi det gjør oss til en mindre attraktiv 
arbeidsgiver, sier Gustav J. Sædberg.

For å tiltrekke seg de beste arbeidstakerne, så må man i stor grad tilby 
en viss form for fleksibilitet, sier Frank Amundlien, partner i lederre-
krutteringsfirmaet SelectionPartner. 

Ved Webstep Kristiansand er 
det kun sjef Fredrik Melby som 
har kontorplass. De ansatte 
jobber i perioder ute hos kun-
der, men når de er mellom pro-
sjekter, har de ikke kontorplass 
å komme tilbake til. Da jobber 
de hjemmefra.  ALLE FOTO: 
CHRISTINE GULBRANDSEN
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