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INorge er 70 prosent av kvin-
nene i arbeidsdyktig alder i
jobb, men over 40 prosent av 

disse jobber kun deltid. Deltids-
arbeid er mest utbredt blant
kvinner med lav utdannelse,
men er også svært vanlig for
høyt utdannede kvinner. En av 
fem kvinner med utdannelse på 
høyskole- og universitetsnivå 
jobber deltid. Ikke overraskende
er det spesielt kvinner med flere
barn i hjemmet som er deltids-
arbeidende.

Hvorfor arbeider kvinnen
deltid? En mulighet er at årene
hjemme i fødselspermisjon sosi-
aliserer mor inn i en rolle som
gjør det vanskelig å gå tilbake 
i fulltidsjobb. 

Mor er hjemme i foreldreper-
misjon i nesten et helt år for
hvert barn hun får. Mye kan

endre seg denne tiden. Når mor
er hjemme i foreldrepermisjon,
tar hun hovedansvar for både
barn og hjem. Slik blir hun
eksperten på familiens behov.

Permisjonstiden setter også 
livet i et nytt perspektiv. Før var
mor opptatt av karriereutvik-
lingen, men samværet med
barna og avstanden fra jobb får
henne til å føle at karrieren er
mindre viktig. I tillegg får mor
nye standarder for hvordan
familien skal bli ivaretatt.

Når mor går tilbake i jobb
etter permisjonstiden, opplever
hun at det er vanskelig å ivareta 
familiens behov samtidig som
hun jobber fulltid. Far er selv-
sagt innstilt på å ta en litt større
del av hjemmearbeidet, men
han føler selv det er umulig å 
jobbe deltid. Mor bestemmer seg
for å bli deltidsarbeidende.

Mor reflekterer av og til over
sin egen karriereutvikling med
et litt avmålt smil. Det var ikke
slik hun hadde tenkt det skulle
bli. Før hun ble mor, hadde hun
og mannen vært like opptatt av 
karriere og delt helt likt på 
hjemmearbeidet. Hun hadde
selv høyere universitetsutdan-
nelse enn sin mann. Det blir mer
og mer vanlig at mor har høyere
utdannelse enn far, viser tall fra 
Statistisk sentralbyrå. I dag er
det flere kvinner enn menn som

fullfører høyere universitetsut-
dannelse.

Mange vil si at det er flott at
mor kan kombinere arbeidsliv 
og familiens behov med å velge
deltidsarbeid. Mor har selv 
ansvar for dette valget, og hun
må få lov til å velge deltid i fred.
Spørsmålet er om mor føler at
hun har et valg. Marx skrev at
mennesker «... make their own
history, but they do not make it
as they please; they do not make
it under self-selected
circumstances, but under
circumstances given already».

Som økonom liker jeg
følgende omformulering:
«Mennesker tar sine egne valg,
men de velger ikke sitt mulig-
hetsområde.»

Politikk kan derimot påvirke
mulighetsområdet. Det kan
hende at den lange fødselsper-
misjonen vi har i Norge, sosiali-
serer mor inn i en rolle som gjør
at hun føler at hun ikke har
mulighet til å velge fulltidsar-
beid etter at permisjonstiden er
over.

Sammen med Nina Drange i
Statistisk sentralbyrå har jeg
forsket på hvordan tid hjemme
med barna i småbarnsalder
påvirker fremtidig yrkesdelta-
gelse. Studien er finansiert av 
Norges forskningsråd og har
tittel «Trapped at home: The

effect of mothers’ temporary 
labor market exits on their 
subsequent work career». 

Ved å benytte registerdata 
fra Statistisk sentralbyrå viser
vi at innføringen av kontant-
støtten førte til en reduksjon  
i andel fulltidsarbeidende 
kvinner også ut over de to årene
familien hadde rett på kontant-
støtte. Effekten er stor. Halv-
parten av mødrene som redu-
serte arbeidstiden sin som følge
av kontantstøtten, var ikke
tilbake i full jobb da barnet var 
fire år og de ikke lenger hadde 
krav på kontantstøtte.

Det interessante er at studien 
ikke finner noen effekt av 
kontantstøtten på mors lønn på 
lang sikt. Dette tyder på at det 
ikke er mors muligheter på 
arbeidsmarkedet som har 
forverret seg som kontantstøt-
temottager. Derimot er resulta-
tene konsistente med hypotesen 
om at kontantstøtteperioden har 
forsterket mors rolle i hjemmet 
og dermed gjort det vanskeli-
gere å gå tilbake i fulltidsjobb.

Vi gjør våre egne valg, men 
politikk kan påvirke mulighets-
området. Dette må vi være mer 
bevisste på dersom vi ønsker en 
familiepolitikk som gir kvinner
og menn like muligheter til å 
velge et yrkesaktivt liv og til å 
delta i hjemmearbeidet. Fedre-

kvoten var et viktig steg i denne
retningen.

Kontantstøtten var derimot
uheldig. De siste utvidelsene av 
foreldrepermisjonen som ikke
gikk til å øke fedrekvoten, var
nok også uheldige.

Mari Rege, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Stavanger og 
Esop ved Universitetet i Oslo.
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Fanget i hjemmet
Foreldrepermisjonen har vært viktig for å få norske kvinner ut i arbeidslivet. Er det den

samme politikken som gjør at kvinner kun velger deltidsarbeid?

FAMILIEEKSPERTISE. 
Når mor er hjemme i foreldre-
permisjon, tar hun hoved-
ansvar for både barn og hjem. 
Slik blir hun eksperten på
familiens behov.
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En ny generasjon mikroskoper kan blåse opp et 

hårstrå til 6000 meters bredde. Med slike «superbriller» 

kan solceller bli enda mer effektive, skriver NTNU-

professor Randi Holmestrand.

Elektroner som briller

E
n romferd på en million 

kilometer ville bragt oss 

tre ganger så langt som til 

månen. Endrer vi målestokken 

og tar «samme» tur motsatt vei, 

kommer vi ned til atomet. Så 

dypt inn i materialene blir vi – 

norske forskere – nå i stand til å 

reise hver dag. 

På turene innover får vi 

«superbriller» som gjør oss i 

stand til å avbilde nettopp 

enkeltatomer. 

Målet med disse ekspedisjo-

nene er at de skal styrke Norges 

konkurranseevne i norske para-

degrener innenfor materialvi-

tenskap; lettmetaller, solcelle-

materialer og katalyse (sentral 

disiplin i olje- og gassforedling), 

samt nanoteknologi.

«Superbrillene» er en ny 

generasjon mikroskoper som 

Forskningsrådet, NTNU, 

Universitetet i Oslo og Sintef 

går til anskaffelse av i disse 

dager. Dette skjer gjennom 

spleiselaget Nortem, et nasjo-

nalt prosjekt der de samlede 

investeringene utgjør rundt 70 

millioner kroner. 

Mikroskopene er de nyeste 

modellene av transmisjonselek-

tronmikroskop (TEM) – en 

betegnelse på utstyr som 

avbilder det indre i materialer 

ved å sende elektroner gjennom 

dem. Satt veldig på spissen går 

det an å si at vi fysikere var 

henvist til å
 jobbe delvis i blinde 

når vi skulle utvikle materialer 

med nye egenskaper – helt til 

denne nyeste generasjonen 

TEM-instrumenter kom. 

Før inntoget av denne tekno-

logien, kunne ikke «brillene» 

våre måle de minste detaljene. 

Vi var mer henvist til å
 prøve og 

feile for å forstå materialenes 

egenskaper. Med det nye 

utstyret får vi økt innsyn i 

hvilke grunnleggende meka-

nismer som har gitt materialet 

de egenskapene vi observerer. 

For med siste generasjon TEM 

er vi altså i stand til å se og analy-

sere på atomær skala – en verden 

med oppløsning på en tiendedel 

av en milliardtedelsmeter (en 

tiendedels nanometer). Om vi 

som et tankeeksperiment blåste 

opp en tiendedels nanometer til 

en centimeter, ville et hårstrå 

fortone seg som 6000 meter 

bredt!    

Takket være denne fantastiske 

oppløsningen, kan vi for hver 

endring vi utsetter materialer 

for – enten det gjelder sammen-

setning eller behandling – se 

hva resultatet blir for atom-

strukturen. Forståelsen av 

sammenhengen mellom 

struktur og funksjon kan vi 

bruke til å skreddersy materia-

legenskaper for bestemte bruks-

områder.

Aluminium har lav vekt. 

Derfor vil drivstofforbruket gå 

ned hvis flere av bildelene blir 

laget i dette materialet. 

Samtidig er aluminium svakere 

enn stål. I over 100 år har 

fagfolk visst at styrken til alumi-

nium øker ved tilsetting av små 

mengder av grunnstoffene sili-

sium og magnesium. Men det er 

først de siste årene vi har fått en 

tydelig forståelse av hvorfor. 

e gru

Når de nevnte grunnstoffene 

tilsettes, dannes partikler i 

nanostørrelse. Disse legger seg 

som armering i legeringen og 

gjør den sterkere. Ved hjelp av 

de nye TEM-instrumentene kan 

vi finne frem til legeringer med 

egenskaper som vil gi alumi-

nium enda større innpass i 

bilindustrien – og da tenker vi 

både på stryke, formbarhet og 

varmebestandighet. 

Noen stusser kanskje over at 

vi også er opptatt av solcellema-

terialer. Nyheten om at Rec 

legger ned sin norske virk-

somhet, pluss rapporter om lav 

inntjening i den globale solcelle-

industrien, skaper inntrykk av 

en nedgang for næringen. Men 

sannheten er at bruken av 

solceller øker som aldri før.

Prisfallet som ga Rec 

problemer har skapt økt vekst i 

etterspørselen etter solceller. 

Utfordringen nå består i å gjøre 

billige solceller enda mer effek-

tive. Dette kan vi blant annet 

gjøre ved å forstå hva som skjer 

på atomnivå. Her er norske 

aktører alt i gang med et mate-

rialkappløp som den nye gene-

rasjonen TEM er som skapt for.

Til slutt: Intet instrument vil 

hjelpe dersom forskerkompe-

tansen hos brukerne skulle være 

mangelfull. Ingen briller vil 

hjelpe den blinde. Leverandø-

rene i Nortem-prosjektet – tyske 

Carl Zeiss og japanske JEOL – 

har valgt å etablere kompetanse-

sentre innen TEM hos oss. Det 

tar vi som en hyggelig attest på 

at «synet» er som det skal være 

hos de norske TEM-brukerne. 

 Randi Holmestad, professor 

U, prosjektleder i Nortem            

NTNU, prosjektleder i Nortem            

Før inntoget av 

denne teknolo-

gien, kunne ikke «bril-

lene» våre måle de 

minste detaljene

STYRKENDE. Nanopartikkel i aluminium som fungerer som armering. 

Foto: Privat

TEKNOLOGI

RANDI
HOLMESTAD

INNLEGG

Media

Ikke  
sats på 

snar-
veier

H
østen 2010 kom historien 

om ungdommene som 

fikk suksess med et 

solcelleetui til Iphone. Med 

etuiet kunne en lade telefonen 

på kafébordet ute i solen, eller 

inne, under et lysstoffrør.

Med bakgrunn i «Ungt entrepre-

nørskap», et samarbeid mellom 

skole og næringsliv, og etablerersti-

pend fra Innovasjon Norge startet 

de bedriften Grønt Norge. 

Da suksessen tilsynelatende 

var et faktum ble de invitert til 

Skaugum, miljøministeren, 

Telenor-sjefen og næringsminis-

teren. NRK kalte ungdommene 

Norges Marc Zuckerberg. Så 

sprakk boblen. Salgstallene 

viste seg å være bløff, også egen-

skapene til laderen.

Nå kan gründerkonkurranser 

med fokus på ideer nok være en 

artig lek, men å tro at dette er 

veien til suksess er å lure 

ungdommene. 

Grønt Norge er ett eksempel. 

De har, ifølge næringsminis-

teren, «gjort hele prosessen 

riktig, fra idé til produksjon til 

markedsføring og helt frem til 

salg.» Men dessverre kunne 

ideen forkastes allerede fra start. 

Med ungdomsskolens pensum 

vil en kunne regne ut at den ener-

gimengden panelet mottar innen-

dørs ikke ville kunne lade noe 

som helst. Utendørs vil det 

fungere, for eksempel om tele-

fonen ligger på kafébordet i 

Roma. Men kafébesøket må vare 

hele dagen – 16 timer! En må vite 

litt om watt, ampere, batterikapa-

sitet og effekt av solpaneler, men 

dette er noe enhver oppegående 

skoleelev burde kunne regne ut. 

Skal vi lykkes i kunnskapssam-

i ikke

funnet kan vi ikke satse på slike 

rvrveier. Vi
rveier. Vi må bygge undervis-
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UNDERVIS-

NING. Kai A. 

Olsen mener vi 

må bygge et 

undervisnings-

miljø i verdens-

klasse.

Grunneierne har drevet skogen bærekraftig i generasjoner. 

Politikerne må ta med skogeierne når klimapolitikken planlegges, skriver 

Carl Otto Løvenskiold, skogeier og konsernsjef.

Skogeierne må med

åå
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I Norge dekker skog cirka 30 

prosent av landarealet og tar 

opp en CO2-mengde som 

tilsvarer rundt halvparten av 

åre samlede årlige utsli

Norge, må det føres en aktiv 

skogpolitikk gjennom tiltak 

som øker skogens karbonlager. 

le som for ar 

Skogens rolle som fornybar 

rs mårs må

mm

eiere blir invitert med i den 

politiske planleggingen av den 

bærekraftige skogpolitikken. 
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Som grunneiere har vi i mange 

er i genera

INNLEGG

Klima

Tvang er sjelden 

et godt redskap

 SKOGENS KONGER. Kris-

tian Berglund (til venstre) 

justerer bålet under pausen i 

skogen mens de venter på at 

hunden skal finne elgen. Til 

høyre slapper skogeier Carl 

Otto Løvenskiold av under 

elgjakten i Nordmarka.  
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Tre er det gunstigste mate-

rialet vi kan benytte med 

hensyn til utslipp av klima-

gasser. Når tre brukes i stedet 

for stål spares 36–530 kilo 

CO2-ekvivalenter per kubikk-

meter trelast. Når tre erstatter 

prefabrikkert betong spares 

tilsvarende 186–2124 kilo 

CO2-ekvivalenter per kubikk-

meter trelast. Tre er også bety-

delig gunstigere når det gjelder 

klimagassutslipp
klimagassutslipp enn vinyl, 

ulv

slippssamfunn må det gjøres 

vesentlige grep for å redusere 

disse utslippstallene. Et slikt 

grep kan være å øke andelen 

fornybart treråstoff i bygnings-

konstruksjoner. 

Et annet viktig tiltak i klima-

politikken er å bedre incenti-

vene til uttak av råstoff fra 

skogen til bioenergi, med særlig 

vekt på skogsavfall (GROT) slik 

at blant annet tiltak med kort 

tilbakebetalingstid for CO2 

prioriteres. Økt karbonopptak 

gjennom målrettet gjødsling av 

ogskog kan være et annet viktig 

ti kk
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