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Hva er Human Resources (Management)?

• Kom etter Kinas inntreden i verdensmarkedet og murens fall

• Mål: «Endre menneskenes holdninger og tankesett»

Strategisk HRM:

1. Del av bedriftens strategiske ledelse

2. Mest mulig engasjement for bedriftens mål

3. Individualistisk tilnærming til de ansatte

4. Alle i organisasjonen skal arbeide mot samme mål

5. Effektiv bruk av menneskelige ressurser – ansatte og ikke ansatte

Kilde : Mikkelsen og Laudal: Strategisk HRM



Dagens kapitalisme -ikke bare økonomi –

men et ideologisk bakteppe som er viktig 
• Egoisme vs. fellesskap

• Nyliberalisme:

• Alle mennesker er egentlig egoister 

• Forakt for folk flest – arbeid er bare et træl

• Men for de som vil være en del av eliten, så går arbeid og fritid i ett

• Alle avtaler er frivillige – også jobbavtaler – «det er ditt valg»

• Jobbing med HRM tilsier at disse kjernepunktene har større innflytelse i 

arbeidslivet enn i politikk

• Viktig for å forstå betydningen av fagbevegelse



Noen eksempler – elitisme og egoisme

• HR er utviklet i USA – viktig å se på den ideologiske debatten i USA 

• Ayn Rand – ”De som beveger verden - Atlas shrugged” - mest 

innflytelsesrike bok i USA etter bibelen (og Fr.P. toppenes 

favorittlitteratur)

• Enerne beveger verden

• Arbeid eneste kilde til mening, men også makt og rikdom

• Forakt for vanlige folk

• Reitan : ”Hvis jeg var president” – mye av det samme

• ”Alle er egentlig egoister”

• ”Vi vil alle vinne” – ”stå øverst på seierspallen”

• Er du noe så skiller du ikke mellom arbeid og fritid

• «Bussjåfører som drømmer om å  kjøre buss»



Nyliberalisme – Friedrich Hayek

”Om det skal være noe håp om å vende tilbake til en fri 

økonomi, er spørsmålet om hvordan fagforeningenes makt 

best kan begrenses både ved lov og i realitet, et av de aller 

viktigste spørsmålene vi må vie vår oppmerksomhet”
F.A Hayek (1949) Free enterprise and Competive Order. 

Sitert fra Astrup, Friis Nilsen i ”Troen på markedet”



Menneskesyn – egoisme mot fellesskap

• HRM – utgangspunkt at ansatte er et redskap – AML – utgangspunkt i menneskets egne behov

• AML – 4 – 2 2c: «det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig 

ansvar»

• Nyliberalismens menneskesyn står sterkt i motstrid til arbeiderbevegelsens, de store verdensreligionenes 

og et humanistisk syn på menneske

• Solidaritet – vi skal få en bedre verden – sammen

• «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem» (Matteus 7-12)

• «Dere skal ikke gjøre urett, men det skal heller ikke gjøres urett mot dere.» (Koranen 2:279)

• «Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg» (Talmut Shabbad 31a)

• «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» (brosjyre Human – etisk forbund)

• Ikke altruisme definert som at det du gjør, gjør du for andre som er motsatsen til egoisme – men 

fellesskap – «fellesskap fungerer»



Kontrollorientert (hard) HR og forpliktelsesbasert (myk) HR

Forpliktelsesbasert – myk HR Kontrollorientert – Hard HR

Jobbsikkerhet, langsiktige ansettelsesforhold og interne 

karrieremuligheter

Outsourcing, mye midlertidige, fleksible arbeidskontrakter

Selektiv rekruttering med vekt på holdninger og væremåter Satsing på de med best teknisk kompetanse og 

eksamenspapirer

Utstrakt satsing på opplæring og utvikling Kjøpe de «beste». Samle mye informasjon med sikte på 

beslutninger om lønn og forfremmelse 

Konkurransedyktig fastlønn og kollektiv, prestasjonsbasert 

belønning

Individuell prestasjonsbasert belønning, betaler de «beste» 

veldig godt

Små statusforskjeller Store statusforskjeller

Langsiktig verdiskaping. Fokus på eier, kunde, ansatte og 

samfunn.

Kortsiktig verdiskaping. Eiere eneste interessegruppe

I praksis blir det ofte: Ja takk, begge deler

Kilde: Bård Kuvaas, Anders Dysvik BI



Det mest «positive» i HR – for de få?

• Bjørn Hopland, tidligere HR sjef Microsoft (NNNs 

landsmøte):

- HR er bare for de 40 prosentene som er i de viktigste jobbene –

resten av arbeidet kan kjøpes inn, dvs. outsources, settes ut

• Se dette i forhold til aml. Krav om å gi ansatte mulighet til 

selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar



Hva får vi i praksis?

1. Målstyring – mange mål

2. Hyppig rapportering av måloppnåelse

3. Krav om lojalitet til ledelsen og mål ledelsen har satt

4. Mål brekkes ned på individnivå

5. Mål skal være noe å strekke seg etter

6. HR lager systemer som skal forplikte ansatte til å nå ledelsen mål

7. Ansatte skal få karakter 

8. Karakterer får konsekvenser for lønn og opprykk

9. Ansatte normalfordeles; 10 % best (5), 10 % dårligst (1), resten fordeles på 2,3 og 4

10. Ikke bare produksjonsmål, men også krav til verdier og holdninger – hvordan du skal jobbe

Alle elementene brukes i selskap som Coca Cola (i alle fall funksjonærene), Statoil, GE Healthcare, 

CapGemini, Telenor, og Sparebank 1   (Kilde momenter: Nordrik Stugu 2012, Bruk:  Dahle: Orden og oppførsel 2014)



Litt om karakterer, evaluering og lønn

• Bård Kuvaas og Anders Dysvik, BI, om personlige 

evalueringssystemer:

• «Over 60 % av evalueringer skyldes om leder liker den ansatte» «Dette 

tyder på at de som bruker begrepet ‘trynefaktor’ om slike evalueringer, har 

rimelig god empirisk støtte.» (I Buch m.fl. 2016)

• Lasse Hansen – tillitsvalgt HK Vectura – lave lønnstillegg fordi han 

er tillitsvalgt – eksempel – ikke unntak

• Er rettferdig lønn mulig uten en sterk fagbevegelse?



USA – lønna har stått stille eller gått ned for 

vanlige folk – ikke i Norge – men hva nå?



Fleksibilitet som oppløser relasjonen 

arbeidsgiver - arbeidstaker

1. Outsourcing

2. Franchise – nå 4,5 % av sysselsetting i Norge

3. «Oppdragstaker» i stedet for ansatt – presses til å være 

selvstendig næringsdrivende

4. Innleie av arbeidskraft



Kapitalen organiserer seg bort fra 

arbeidsgiveransvar 

Storsenter (Thon, 

Steen&Strøm)

Franchise (Rema, 

NG)

Butikk, 

(Dagligvare,  

handel m.m.) 

Serveringssted 

(Peppes, Egon 

m.m.) 

Ansatte Ansatte



Hva er rettferdig fordeling – Norge vs. USA

1. To dollar for å være med

2. Lager par – 6 dollar til den ene, 0 til den andre – skal det omfordeles?
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Styrk fagbevegelsen

• Gjør det enklere å organisere seg – bygg aktivitet nede

• Ingen løser problemene for deg – vi løser dem sammen

• Eierskap til tariffavtalene 

• Uenighet er bra – men må føre til felles handling (sml. lønnspolitikk 

– hva er rettferdig?)

• Bygg kollektivene

• Letter å organisere de som bor her enn innleide som er her kort tid 

• Etter 10 år er organisasjonsgraden like høy blant innvandrere som 

de som er oppvokst her



Rammevilkår

• Bedriftene som felleskap – hvem er Venstre og regjeringas  

«gründere» egentlig?

• Hvordan styrke arbeidsgiveransvaret? 

Konkurranseutsetting, omorganisering m.m. oppløser 

fellesskap – hvem overtar da?

• Garantiarbeid – ikke borgerlønn

• Styrke kollektive eierformer

• Og bakom synger fri flyt – vekk med EØS-avtalen


