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Vi leser stadig om nyeVVnedbemanninger ogVVbedrifter som legger ned.VV
Slik skal det også være. Bedrifts-
nedleggelser og nedbemanning
er grunnleggende mekanismer i
en markedsøkonomi. Dette kan
gi økt velferd, dersom nedbe-
manningen frigjør ressurser til
økt aktivitet i mer lønnsomme
bedrifter.

Slike velferdsgevinster krever
at omstillingskostnadene er
begrenset. Omstillingskostna-
dene kan bli store dersom
mange arbeidstagere ikke
mestrer å miste jobben. Et fors-
kningsprosjekt sammen med
Kjetil Telle i Statistisk sentral-
byrå og Mark Votruba ved Case
Western Reserve University 
viser at det kan være svært
belastende for et menneske å bli
nedbemannet – spesielt for
mannen.

I studien «Parental Job Loss 
and Children’s School Perfor-
mance» undersøker vi hvordan
mor og fars jobbtap påvirker
barnas skolekarakterer.
Analysen benytter registerdata 
fra Statistisk sentralbyrå og
inkluderer familiene til alle
barn som fullførte 10. klasse i
perioden 2003–2007.

Studien viser at barn med far 
som mistet jobben i bedrifts-
nedleggelse, får dårligere skole-
karakterer i 10. klasse enn barn
med far som jobbet i en bedrift
som ikke nedbemannet.

Vi finner derimot ingen signi-
fikante negative effekter på 
barns skolekarakterer av at mor
mistet jobben. Tvert imot, vi
finner en antydning til at mors
jobbtap har en positiv effekt på 
barnas skolekarakterer.

Hvordan kan fars jobbtap gi
barnet dårligere karakterer?

Vi vet fra faglitteraturen at
familiens inntekt kan ha betyd-
ning for barnets utvikling.
Siden vi i våre data observerer
hvordan familieinntekten utvi-
kler seg etter at mor og far
mistet jobben, kan vi undersøke
denne hypotesen. Analysene
våre viser at fars jobbtap
medførte en større reduksjon i 
familieinntekten enn mors
jobbtap, men også at disse
endringene i familieinntekten

ikke kan forklare hvorfor fars
jobbtap gir dårligere skoleka-
rakterer.

En annen årsak kan være at
barnas skolekarakterer blir 
påvirket negativt av at far går
arbeidsledig, eller av at forel-
drene må skille seg eller familien
må flytte. Dette kan vi også 
undersøke, men heller ikke her
finner vi forklaringen på hvorfor
fars jobbtap gjør at barn får
dårligere skolekarakterer.

Resultatene våre er imidlertid
konsistente med flere studier 
som tyder på at det er en større
belastning å miste jobben for 
menn enn for kvinner. Studiene
viser at når menn mister jobben
i bedriftsnedleggelse, øker sann-
synligheten for bruk av antide-
pressive midler og at de blir
innlagt på sykehuset for selvpå-
ført skade eller for psykiske 
lidelser.

Studiene finner ikke tilsva-
rende effekter for kvinnene. 

Denne litteraturen kan gi én
forklaring på hvorfor vi finner at
kun fars jobbtap er negativt for
barnet: Jobbtap er en større

påkjenning for far enn for mor,
og far makter i mindre grad å 
skåne barnet for denne påkjen-
ningen.

Men hvorfor skulle jobbtap
være en større påkjenning for
far enn for mor?

Rolleteorier fra fagfeltet sosi-
ologi gir én mulig forklaring på 
dette. Her hevdes det at menn i
større grad enn kvinner identifi-
serer seg som familiens hoved-
forsørger. Det kan derfor være
sosialt belastende å miste
jobben. Når jobben blir revet
bort, mister han sin viktigste
funksjon.

Sammenlignet med far har
mor flere positive rolleidenti-
teter, og å miste jobben inne-
bærer i mindre grad et tap av 
identitet. Spesielt er mors iden-
titet sterkere knyttet til hjem og
familie.

Rolleteorier sier også at kvin-
nens arbeidsdeltagelse kan
skape konflikter i ekteskapet
ved å utfordre det tradisjonelle
kjønnsrollemønsteret med far
som hovedforsørger.

I studien «Plant Closure and

Marital Dissolution» finner vi 
resultater som er konsistente
med nettopp dette.

 Når mannen blir berørt av
nedleggelse, øker sannsynlig
heten for skilsmisse. Effekten
er spesielt stor dersom 
mannen er hovedforsørger.

 Når kvinnen blir berørt av
nedleggelse, er det ingen virk
ning på sannsynligheten for 
skilsmisse – med mindre hun
familiens hovedforsørger. Da
reduseres sannsynligheten fo
skilsmisse.

Resultatene våre er konsis-
tente med rolleteorier fra sosio-
logi.

Det er en tankevekker at
ekteskapet og barna er mer
sårbare når far mister jobben
enn når mor mister jobben. Vi
liker å tenke på oss som like-
stilte, men resultatene fra disse
studiene kan tyde på noe 
annet. 

 Mari Rege, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Stavanger og 
ESOP ved Universitetet i Oslo
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Nedbemannet far
Når far mister jobben, gjør barna det dårligere på skolen og ekteskapet lider. Når mor

mister jobben, er det snarere tvert imot.

 PÅVIRKES.  Hvorfor skulle 
jobbtap være en større 
påkjenning for far enn for
mor?
Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Ikke «noterot» i Infratek

Investeringsdirek

Øystein Bergh i 
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om underdekning

forpliktelser blant

Oslo Børs, og at e

av denne gjelden

balansen. Infrate

tabelloppsett so

blant selskapen

pensjonsgjeld i

kapitalen. I for

dette har vi be

presiseringer

verdier i form av for eksempel 

eiendommer, kraftverk, fly, sk
ip, 

og fabrikkanlegg.

Allerede ved utgangen av 

2011 tok Infratek pensjonsfor-

pliktelsene inn i balansen for å 

tilpasse oss de nye regnskapsre-

om Bergh omtaler. 
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Kollisjon og motivasjon

H
åvard Ellefsen hevder i 

DN 18. september at 

«relevant, detaljert og 

effektiv målstyring bør være like 

relevant for fagfolk som tidtag-

ning motiverer Usain Bolt». 

Problemet er at det ikke er det.

Grunnen kan vel være at ingen 

organisasjon kan bestå av mange 

som Usain Bolt, uten derved å gå 

god for om han ville blitt moti-

vert av tidtagning hvis han 

skulle tas tida på hele døgnet.

Det er ikke nødvendigvis slik 

at det som motiverer noen få, 

motiverer alle.

Våre undersøkelser for mange 

fagforbund viser klart at det 

store flertallet blir demotivert av 

et regime med utstrakt indivi-

duell målstyring. Tilbakemeldin-

gene er vesentlig bedre når en 

behandles som del av en gruppe.

Og frustrasjonen øker når 

målene ikke blir utviklet i 

samarbeid med de ansatte, men 

defineres fra toppen av organi-

sasjonen.

Å framstille det som om vi ser 

på kvalitet som en form for 

magefølelse, er langt unna det 

vi mener.

Selvfølgelig skal det stilles 

krav til kvalitet, men det må 

gjøres i en form som gjør at en 

utnytter den kompetansen som 

finnes i organisasjonen. De 

omfattende kravene som i dag 

ofte stilles til dokumentasjon av 

hvordan et arbeid er utført, 

ender ofte opp i et styringsre-

gime som er demotiverende. 

Spør de beste lærerne i Oslo-

skolen om Oslo kommunes bruk 

av målstyring gjennomgående 

er motiverende. 

De kvantitative målene, som 

også skal være noe å strekke seg 

etter, er ofte så krevende at det 

går ut over kvaliteten. Kolliderer 

kvantitet og kvalitet, er det altså 

gjerne kvalitet som må vike.

Motiverende?

 Stein Stugu, rådgiver, og 

Bitten Nordrik, forsker,  De Facto

INNLEGG

Samfunn

Kolliderer kvantitet og kvalitet, 

må som oftest kvaliteten vike. Utstrakt 

måling og styring av arbeidsprestasjoner 

er en risikabel øvelse, skriver Stein 

Stugu og Bitten Nordrik i De Facto.

OVERSTYRT STAT

 Eva Grinde, DN: Styring etter en 

urskog av delmål pulveriserer fag-

folks yrkesstolthet. (DN 6. september)

 Berit Bringedal og Reidun Førde: 

Feil mål gir feilstyring i helsevesenet 

(DN 9. september)

 Stein Stugu og Bitten Nordrik, De 

Facto: Mye styring – lite ledelse (DN 

12. september)

 Bård Kuvaas: Mål som ramme og 

ikke absolutt krav (DN 17. september)

 Håvard Ellefsen: Tall på det som 

teller (DN 18. september)

 Åge Johnsen, HiOA: Altfor mye

 detaljstyring (DN 18. september)

Feilslått 

S
jeføkonom Stein Regaard i 

LO kritiserer i DN 10. 

september Konkurranse-

tilsynet for å «glemme» at 

konkurranse ikke er et mål i seg 

selv. Det er en betimelig kritikk, 

som gjelder flere saksområder.

På forsommeren gikk tilsynet 

ut med forslag om å deregulere 

drosjenæringen – i den uttalte 

hensikt å få «bedre og billigere 

drosjer». I ettertid har flere 

fagfolk påpekt at alle forsøk på å 

la markedet alene styre drosjetil-

budet, har vært mislykket – sett 

fra forbrukernes ståsted. Deretter 

har det vært taust fra tilsynet. 

Oppheving av samfunnskon-

trakten mellom antallsregule-

ring og kjøreplikt gir dramatisk 

svekkelse av drosjetilbudet 

utenfor bysentra og en prisdri-

vende overetablering i byene. 

Det viser all erfaring.

I Stockholm er risikoen for å 

bli snytt av drosjer minst like 

stor som i Moskva. Nå bruker 

myndigheter og næring milli-

oner for å fortelle hvordan 

tilreisende skal unngå å bli lurt. 

 Atle Hagtun, kommunika-

sjonssjef  i Norges Taxiforbund

INNLEGG

Konkurranse

Om 40 år blir det varmt

O
m 40 år blir det varmt, i 

alle fall om Statoil-

direktør Helge Lund får 

det som han vil. I DN 18. 

september ser han «ingen lang-

iktig motsetning mellom 

er og samfun-
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MOTIVASJON. Det er ikke nødvendigvis slik at det som motiverer noen 

få, motiverer alle. Her vinner Usain Bolt  4 x 100-meter under OL i 

London. Foto: Adrian Dennis, AFP/NTB Scanpix
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