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« Norwegian har Bjørn Kjos, som du
kan identifisere deg med og stole på,
eller ikke stole på. Dagens ledelse i

SAS fremstår jo som helt usynlig. Å få en
lederskikkelse av typen Jan Carlzon hadde
vært helt fantastisk, jeg føler at han kjempet
en kamp om produktet på vegne av for-
brukerne.Elizabeth Hartmann, kommunikasjonsrådgiver 
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75 prosent av elevene som klaget på standpunkt-
karakteren våren 2008 i grunnskolen fikk medhold i

Oslo og Akershus, viser nye tall fra Fylkesmannen.

DUFTDINGS:
Dette er ikke ak-
kurat det du vil
forbinde med en
dings, men en
eksklusiv flytende
såpe med laven-
delduft. Det kejn-
nes i hele huset
når gulvene vas-
kes med denne
såpen fra Proven-
ce . Gir en ren og
frisk duft som
varer lenge. Såpen
er drøy i bruk. Fra
franske Durance.
Pris for 1 liter kr.
138,- fra mittskatt-
kammer.com.
Foto: Produsenten
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Studentpris til Sahara
Norske studenters fredspris
2009 går til studenten
Elkouria «Rabab» Amidane
for hennes arbeid for men-
neskerettigheter i det okku-
perte Vest-Sahara.

– Som talskvinne for
undertrykkelsen mot det
saharawiske folk setter hun
seg og familien i fare, sier
leder av studentenes freds-
pris, Thor Richard Isaksen. 

Tre av ti uten jobb
De som avsluttet videregå-
ende opplæring i Østfold
våren 2003 uten å ha full-
ført et helt utdanningsløp,
hadde størst problemer i
overgangen til videre ut-
danning og arbeidsliv. Un-
dersøkelsen kartlegger hva
elever, lærlinger og lære-
kandidater som avsluttet
videregående i Østfold
våren 2003 har brukt sin
videregående opplæring til,
viser en rapport Nifustep
har laget på oppdrag for
Østfold fylkeskommune.

Tre år etter videregående
sto tre av ti som hadde
sluttet i videregående uten-
for utdanning og jobb. 

På jobb 90 timer i uka
Revisjonsselskapet Ernst &
Young er ilagt en bot på 1
million kroner for brudd på
arbeidsmiljølovens over-
tidsbestemmelser, melder
Arbeidsmiljø.

Selskapet har foreløpig
ikke avgjort om de vedtar
boten eller vil ta saken til
retten. Firmaet har fått
utvidet frist til å avgjøre om
forelegget skal vedtas.

Det er Arbeidstilsynet
Oslo som har anmeldt revi-
sjonsfirmaet. Flere ansatte
skal ha jobbet over 60 timer
i uka i gjennomsnitt over en
lengre periode, i enkelte
uker mellom 80 og 90
timer.

Det viser nye tall fra konsulentsel-
skapet Universum, som har sett på
hvilke kriterier som betyr mest for
at unge arbeidstakere skal være for-
nøyd i jobben. Nærmere 5000
menn og kvinner som i snitt har
vært i arbeidslivet i sju år og er inne
i sin tredje jobb, er bedt om å ran-
gere de tre karrieremålene som be-
tyr mest. Og tendensen er klar:

Seks av ti ønsker seg aller
mest en tilstrekkelig balanse
mellom jobb og privatliv – enda
mer enn trygghet og stabilitet i
jobben og muligheten til å ar-
beide selvstendig, som kommer
på de neste plassene på lista
over karrieremål.

Privatlivet vurderes som langt
viktigere enn før: Mens en tredje-
del (33 prosent) av kvinnene vur-
derte balansen mellom jobb og fa-
milie som det aller viktigste for fem
år siden, svarer over seks av ti – 66
prosent – det samme i dag. 56 pro-
sent av mennene rangerer familie-
balansen som viktigst i dag, nær
dobbelt så mange (31 prosent) som
for fem år siden.

Skjellsord
– Rundt 2000/2001 var fokuset på
å gjøre karriere, jobbe lange dager,
oppnå bonuser og opsjoner. Trygg-
het var nærmest et skjellsord på
skoler som BI og NHH.

Mange trodde også at dette ville
smitte over på kvinnene, men det
vi ser er at denne balansen også er
blitt viktigere for mennene. Det
skiller seg ikke mye mellom de uli-
ke studieretningene, så mye tyder
på at dette er et resultat av den nye
generasjon Y som i dag velter ut i
arbeidslivet som har vokst opp med
en sterk tilknytning til familien,
sier Ove Kvalsvik i Universum.

Felles verdier
Han tror generasjon Y – som grup-
pa som er født på 1980-tallet kalles
– er mer opptatt av nære verdier
enn tidligere generasjoner.

– De er født på 80-tallet og det
var i denne perioden begreper som
«barna i sentrum» ble innført. De er
blitt vant til å høre ting som «det er
noe spesielt med deg», «ingen skal
stå utenfor», «dette gjør vi sam-
men». Man sier gjerne at genera-
sjon X – de som er født fra 1965 –
1977 – ble født i et samfunn hvor

målet var å bli et selvstendig indi-
vid. Vi ser fra våre undersøkelser
fra rundt 2000 når det var genera-
sjon X som fortsatt besvarte våre
undersøkelser at konsulentselska-
pene var mest populære. Prestisje,
rask karriere, opsjoner var viktige-
re. Etikk, samfunnsansvar, identi-
tet var mindre viktig, sier Kvalsvik.

I dag er det omvendt. Dagens
unge er mer opptatt av teamar-
beid, rettferdighet, lange karri-
ereplaner og ønsker heller å gjø-
re karriere horisontalt enn ver-
tikalt.

– De er alltid tilgjengelige, på Fa-
cebook, MSN og mobil, forventer
positiv feedback, er selvsikre, opti-
mistiske og motiverte, sier Kvals-
vik.

Tida klemmer
– Når langt flere kvinner deltar i ar-
beidslivet, vil begge parter merke
tidsklemma i større grad. Dermed
blir både menn og kvinner mer
opptatt av å kombinere jobb og fa-
milieliv, sier Robert Salomon, se-
niorforsker ved Arbeidsforsk-
ningsinstituttet.

HHeelllleerr bbaarr
eennnn ppeennggee
De blåser i høy lønn,
bonuser og opsjo-
ner. Dagens unge
arbeidstakere er
mest opptatt av å
ha tid til barna sine.

« «Jobben tar mye av tida og kreftene dine, og
det er viktig at de unge ser dette.» Ulla Forseth, SINTEF

Tekst: Merete Landsend
mel@dagbladet.no

Svangerskapspermisjonen og
pappaperm gjør at en større andel
unge menn legger vekt på familie-
verdiene, påpeker Salomon.

– Vi snakker om en reell hold-
ningsendring sammenliknet med
tidligere generasjoner. Selv om ar-
beid på hjemmebane fremdeles er
skjevt fordelt mellom kvinner og
menn, blir familie og hjemlige ver-
dier i dag i langt større grad ansett
som viktig også blant menn – selv
om menn oftere enn kvinner fort-
satt velger den tunge karriereveien
på bekostning av familien, sier Afi-
forskeren.

Høye forventninger
Mange unge blir skuffet når de
skjønner hvor strevsomt det kan
være å kombinere jobb med privat-
liv, mener Ulla Forseth, seniorfor-
sker ved SINTEF. 

Hun tror veldig mange er villi-
ge til å strekke seg langt i jobben
fordi de føler lojalitet overfor
sjefen, kunder og pasienter. Da
får familielivet gjerne svi.

– Kravene om å prestere finnes
fortsatt i arbeidslivet. Aktivitetsni-
vået øker og stadig flere må forholde
seg til er informasjon enn før. For de
fleste er det viktig å bli sett og verd-
satt og gjøre en god jobb, og mange
har høye faglige ambisjoner. Og selv
om det selvsagt er positivt at dagens
unge verdsetter familielivet, kan det
være vanskelig å få til begge deler.
Jobben tar mye av tida og kreftene
dine, og det er viktig at de unge ser
dette, sier Forseth.

– Det blir spennende å se hvordan
vi klarer å kombinere jobbene vå-
re og tid med familien. Det er
selvsagt lett å si at sønnen min
kommer først, men til tider er det
vanskelig å unngå at jobben går ut
over tid med familien. Jeg reiser
mye i perioder, og da skyver jeg
mye av ansvaret over på kona, sier
Gjerpe, som jobber som gruppe-
leder i olje & gassavdelingen til
Siemens. 

Han var ikke i tvil om at han

ønsket å være hjemme med søn-
nen i noen måneder etter at kona
hadde tatt sin del av permisjonen.

– Jeg jobber i en typisk man-
nebedrift, men har heldigvis
en arbeidsgiver som ikke for-
venter at småbarnsforeldre er
like effektive som andre, sier
Gjerpe.

Han synes ikke det er så rart at
unge arbeidstakere er opptatt av å
ha karrierer som gjør det mulig å
også ha tid til familie.

– Far er en like bra omsorg-
sperson som mor. Og nå som
det er mulig for mødrene å få
ammefri, bør det ikke være
noe problem å dele fødsels-
permisjonen, sier han.

Paul Gjerpe (37) har vært
hjemme med sønnen
Trym Ole (1) i 16 uker. Nå
venter jobben – og tids-
klemma.

– Sønnen m
kommer før


