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Det er blitt et levebrød for
mange, å fortelle verden
at penger ikke betyr noe.

Motivasjonsindustrien, med alle
dens coacher og konsulenter,
motivatorer og organisasjons-
psykologer, spyr ut bøker og
blogger med titler som «How to
motivate your employees
without spending a dime»,
«Stop Paying Bonuses: Money 
Doesn’t Motivate Employees»
og så videre. 

I en av bestselgerne på 
markedet «Drive – The surpri-
sing truth about what moti-
vates us», av forfatter og fore-
dragsholder Daniel Pink, heter
det: «When it comes to motiva-
tion, there’s a gap between
what science knows and what
business does. Our current
business operating system –
which is built around external,
carrot-and-stick motivators –
doesn’t work and often does
harm.» 

De som orker å gå forsknings-
litteraturen nærmere etter i
sømmene, vil imidlertid få store
problemer med å finne faktiske
eksempler på at penger virker
prestasjonsdempende i en
virkelig arbeidssituasjon. Det
finnes riktignok en rekke psyko-
logiske eksperimenter og
spørre undersøkelser som viser
at selvrapportert motivasjon
kan bli redusert når penge-
incentivene øker. Men en
faktisk forverring av innsats og
prestasjon som følge av sterkere
materielle incentiver finnes det 
knapt med eksempler på.

Likevel gjentas det – til det
kjedsommelige: Vi tror vi blir
motivert av ytre faktorer, men
det er det indre som teller. At
bedrifter i økende grad tar i
bruk ulike materielle incentiv-
ordninger blir av motivasjons-
industrien tatt som en bekref-
telse på at bedriftene trenger
dem – mer enn noen gang – til å 
komme seg ut av uføre.

Så hva er det bedriftene ikke
forstår, som motivasjonsindus-
trien har forstått?

Jo, de undervurderer betyd-
ningen av «mening», hevdes
det. Når jobben oppfattes som
meningsfull, og de ansatte selv 

opplever seg som betydnings-
fulle, da har materielle incentiv-
ordninger dårlig effekt. En leder
som evner å motivere sine
medarbeidere med å fortelle
dem hvor viktige både de og
jobbene deres er, kan holde seg
borte fra bonuser og andre
uhumskheter.

Petra Nieken, Anja Schöttner 
og jeg testet denne hypotesen
ved hjelp av et eksperiment. 140
studenter ved Universitetet i
Bonn ble hyret inn for å gjøre
en dataplottingsjobb. Jobben
varte i to timer og krevde
nøyaktighet, konsentrasjon og
kjennskap til Excel. Studentene
ble (uten å vite det) delt inn i
fire tilfeldige grupper. To av 
gruppene fikk en liten presta-
sjonslønn på toppen av en fast-
lønn, mens to av gruppene kun
fikk fastlønn. Videre fikk to av 
gruppene en helt nøytral
arbeidsbeskrivelse, mens to av 
gruppene fikk en «motive-
rende» arbeidsbeskrivelse. Den
motiverende arbeidsbeskri-
velsen inneholdt fire setninger i
begynnelsen og fire setninger i
slutten av en i alt to sider lang

instruks. Her ble studentene 
fortalt hvor velegnede nettopp 
de var til å gjøre denne 
dataplottingsjobben, og hvorfor 
jobben var viktig å få utført for 
et forskningsteam ved Universi-
tetet.

Resultatene er interessante.
Den motiverende arbeidsbeskri-
velsen, kall det pep talk, hadde 
positiv effekt, men først og 
fremst for dem som også fikk 
prestasjonslønn. Prestasjons-
lønn uten pep talk hadde imid-
lertid en svak negativ effekt, 
med blant annet mer slurv og 
flere feil. Prestasjonslønn i 
kombinasjon med peptalk ga 
derimot en kraftig reduksjon i 
antall feil. Prestasjonslønnen 
økte faktisk produktiviteten 
med hele 20 prosent og redu-
serte antall feil med 40 prosent 
– når jobben fikk et menings-
innhold.

Vi fant altså at mening og
prestasjonslønn ikke erstatter 
hverandre, men derimot 
forsterker hverandre. I den grad 
pep talk fremmer indre motiva-
sjon, antyder vårt eksperiment 
at prestasjonslønn virker bedre 

når man faktisk er indre moti-
vert. 

Resultatene står således i 
kontrast til motivasjonsindus-
triens mantra om at presta-
sjonslønn virker best på «jord-
bærplukking», som de
nedsettende betegnes, jobbene
uten mening.

I stedet støtter resultatene 
opp om nyere økonomisk teori
som sier at prestasjonslønn
alene kan virke negativt
dersom det signaliserer at
jobben ikke har noen annen
verdi, ingen mening, utover
det rent økonomiske. Hvis
man derimot – gjennom
motiverende lederskap –
klarer å gjøre jobben mer
meningsfull, vil den negative
signaleffekten forsvinne, og
materielle incentivordninge
ha positiv effekt.

Dette budskapet, at penger
motiverer, er imidlertid ingen
vinner på motivasjonsmarkedet.
Det blir liksom for enkelt, at vi,
kompliserte mennesker, skal la 
oss bevege av penger. For moti-
vasjonsindustrien er det mer
lukrativt å fortelle den beta-

lingsvillige middelklassen med 
de meningsfulle jobbene en 
annen historie.

Ola Kvaløy, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Stavanger og 
NHH

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær varsom-plakaten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg
 ret ten  til å for kor te inn send te
 ma nu skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Sverre Strandhagen
tlf. 22 00 13 93
debatt@dn.no

Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk: 
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved por trett fo to

Motivasjonsindustrien
Det er ikke så sexy, men det er like fullt sant: Penger motiverer.
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KKer ute igjen. Sist jeg holdt 

KKpå å ramle av stolen var KK
da hun nylig oppfordret skole-

verket til å hive ut de bråkete 

guttene slik at læreren kan få ro 

til å undervise resten av elevene. 

Denne gangen, i DN 7. 

oktober, kommer hun med en 

ny påstand. Depresjon og angst 

hos de pliktoppfyllende pikene 

har ikke grunnlag i forskning, 

sier hun. Forklaringen hennes 

er følgende: NOVA-forskning 

viser at de ungdommene som 

gjør lite lekser sliter mer enn 

andre med psykisk helse 

uavhengig av karakterer. Resten 

av artikkelen bruker hun på 

sykefraværet hos voksne 

kvinner og bruker Solveig 

Osberg Oses forskning om 

biologiske forskjeller og «trøste 

og bæreyrker» som alternativ 

forklaring til den såkalte trip-

pelbyrdehypotesen som går ut 

på at kvinners høye sykefravær 

skyldes tredobbelt ansvar med 

arbeid, barn og utseende. 

Vi har veldokumentert fors-

kning på sammenhengen 

mellom langvarig prestasjons-

press hos en del unge 

mennesker – flest jenter – og 

psykiske helseplager. En idé er å 

gå inn på Folkehelseinstituttets 

hjemmesider og søke på psykisk 

helse og barn og unge eller 

Google scholar med samme søk. 

Det er ingen av oss som har 

deltatt i denne debatten som 

mener at psykisk helseproble-

mene hos de ressurssterke barn 

og unge er de viktigste ut fra et 

samfunnsperspektiv, selv om 

det er alvorlig nok for dem det 

gjelder. Det er selvfølgelig større 

problemer hos de barn og unge 

som sliter med rus og psykisk 

helseproblemer hos foreldrene, 

fattigdom og barnevernproble-

matikk. Men det er altså ikke 

det vi snakker om. 

Noen jenter har høye egne 

ambisjoner, de er utsatt for 

forventningspress fra foreldre, 

venner og skole, til og med fra 

kunnskapsministeren som 

forlanger bedre karakter i 

realfag for å stige i poeng på 

PISA-undersøkelsene. De har 

ressurssterke foreldre og har et 

utmerket forhold til dem. Det er 

dette fenomenet som er trukket 

frem de siste dagene – et 

fenomen vi også skal ta alvorlig.

 Willy-Tore Mørch, professor, 

UiT, Norges arktiske universitet

Flink pike gjør syk

I byggebransjen er det bare de 

IIaller beste som leverer 

kvalitet til avtalt tid og pris, I I 
rett med en gang. Det burde 

være en selvfølge, ikke et 

konkurransefortrinn.

Å gi lavkonjunktur skylden 

for marginsvikt i byggebransjen, 

er for enkelt. Problemet er 

manglende leveringskultur og 

prosjektledelse. Leverer man til 

rett tid og avtalt pris, er man 

blant de beste. Slik er det ikke i 

andre bransjer.

Tenk deg en Formel 1-fører 

som står igjen på pit-stop i 

Monaco Grand Prix mens 

konkurrentene freser avgårde. 

Bare fordi han som skulle skifte 

venstre bakhjul satt fast på 

toalettet. Utenkelig i Formel 1, 

men ikke i byggebransjen. 

Byggebransjen trenger ledere 

som setter sammen gode team, 

planlegger og som sørger for at 

alle vet hva som skal leveres til 

en tid
hvilken tid. Mang. Manglende ledelse 

r fegir fe
e foe forsinkelser, 

som igjen skaper dårlige 

marginer. Dårlig prosjektledelse 

gir sterkt redusert inntjening. 

Et Sintef-prosjekt fra 2007 viser 

at kun én prosent økt effekti-

vitet vil gi årlige besparelser på 

cirka to milliarder kroner. Det 

må vi ta på alvor.

Det er ikke lett å endre hold-

ningen i en hel bransje. Men det 

må til. Det er altfor mye 

omtrentlighet. Vi må være stolte 

– det er tross alt vi som bygger 

landet. La oss gjøre det sammen 

med god planlegging, uten feil 

og mangler og uten å krangle. 

Da blir vi ferdig til avtalt tid. Da 

skaper vi verdier for kundene 

og oss selv. Da tjener vi penger.

 Elisabeth Aase, styreleder i 

ase Byggeadmin
Aase Byggeadministrasjon AS

Byggebransjen –  

Langt fra Formel 1

GIR TAP.  

Dårlig prosjekt-

ledelse, gir tap i 

byggebransjen, 

skriver  

Elisabeth Aase. 

UHOLDBART. 

Alkoholavgiften 

må reduseres, 

skriver Ivar 

Amundsen.
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Om vi skal utvikle datamaskiner som er raskere og 

bruker mindre strøm, må gammel teknologi skrotes.

Skrot det gamle

U
tviklingen av stadig 

raskere datamaskiner er i 

ferd med å bremse opp. 

Når transistoren, den minste 

byggeklossen i en microchip, 

blir mindre og mindre, 

begynner teknologien å feile. 

Transistorene er bitte små, og 

de kan stadig gjøres mindre. 

Problemet er at hver av disse 

utvikler stadig mer varme som 

vi ikke klarer å bli kvitt ved 

kjøling. For å unngå at mikro-

chipen smelter, kan vi derfor 

ikke ta i bruk alle transistorene 

på en gang. I en moderne 

microchip kan kanskje så lite 

som 20 prosent av alle transis-

torene utnyttes fullt ut samtidig.

I USA står nå utstyr som 

kobles opp mot internett for 

rundt ti prosent av det totale 

strømforbruket. Det er enorme 

mengder i en verden der mange 

blir stadig mer opptatt av å 

skåne miljøet. 

Fremtiden kan være nano-

magnetisme. 

Vi snakker om en ny og frem-

voksende form for elektronikk 

der vi ikke bare utnytter elektro-

nenes ladning, som vi har gjort i 

snart hundre år, men også elek-

tronenes magnetiske egenskaper. 

Helt vanlige magneter med to 

poler, en nordpol og en sørpol, 

kaller vi på fagspråket for «ferro-

magneter». I slike magneter er 

magnetismen til alle atomene 

orientert i samme retning. Dette 

ønsker vi å utnytte til å bygge 

datamaskiner. 

Ideen er å plassere ørsmå 

nanomagneter så tett på hver-

andre at disse begynner å 

«snakke sammen» gjennom 

sine magnetiske felt. Ved at 

retningen på magnetiseringen i 

en magnet får magnetiseringen 

i nabomagneten til å snu, som 

igjen får dennes nabo til å snu 

sin magnetisering, kan et 

magnetisk signal bevege seg 

som en kaskade. Det minner litt 

om dominobrikker som står 

etter hverandre på høykant. Når 

den første velter, starter en 

kjedereaksjon som beveger seg 

bortover rekken av domino-

brikker. 

Får man til å lage sånne 

nanomagnetiske dominorekker, 

har forskere i USA vist at vi kan 

sende magnetiske signaler og 

gjøre logiske operasjoner eller 

databehandling på slike 

signaler. Og ikke bare det. Dette 

kan gjøres nesten uten at det 

koster energi. Det er faktisk vist 

at energikostnaden ved slike 

beregninger kan komme helt 

ned mot fysikkens nedre grense. 

Dette er en million ganger 

mindre energi enn det som blir 

svidd av i dagens datamaskiner.

Inntil nå har man kun klart å 

få de magnetiske signalene til å 

bre seg i svært korte rekker av 

nanomagneter, kanskje 10–15. 

Når rekkene blir for lange, har 

enkeltmagneter en lei tendens 

til å bytte magnetiseringsret-

ning når de ikke skal på grunn 

av termisk støy. Som med domi-

nobrikkene: Hvis en brikke 

midt inni rekken faller, roter 

den til det hele. Og 10–15 

magneter blir det ingen data-

maskin av.

For å gjøre de nanomagne-

tiske dominobrikkene mer 

stabile bruker jeg en form for 

magnetiske materialer kjent 

som antiferromagneter.

I antiferromagneter er ikke 

magnetismen på atomnivå 

organisert i samme retning, 

som i de vanlige magnetene. 

Isteden er denne organisert i et

mønster der magnetismen 

knyttet til ett atom peker i 

motsatt retning av naboens. 

På NTNU har vi nylig klart å 

kontrollere magnetismen i slike 

antiferromagneter på en helt ny 

måte. Dette gjør vi ved å utnytte

egenskapene til en klasse mate-

rialer kjent som komplekse 

oksider som bygges opp med 

atomær kontroll og deretter lage 

nanomagneter ved bruk av elek-

tronstrålelitografi. Vi lager 

«magnetiske øyer i en ikkemag-

netisk sjø».

Siden magnetismen nulles ut 

i en antiferromagnet, oppleves 

ikke disse materialene som 

magnetiske på samme måte 
k

som ferromagneter. Du kan ikke

henge opp innkjøpslisten på 

kjøleskapet med en antiferro-

magnet, for å si det sånn.

Men antiferromagneter kan 

påvirke magnetismen i vanlige 

ferromagneter. Og det er her de

begynner å bli interessant.

Ved å koble sammen antifer-

romagneter og ferromagneter i 

lagdelte strukturer og deretter 

lage nanomagnetiske domino-

brikker av dette, håper vi å 

kunne stabilisere disse mot 

termisk støy slik at komplekse 

nettverk av vekselvirkende nano-

magneter kan realiseres. Dette 

vil være et stort skritt på veien 

mot magnetiske datamaskiner. 

 Erik Folven, førsteamanu-

ensis, Institutt for elektronikk 

og telekommunikasjon, NTNU.

Fremtiden    

kan være nano-

magnetisme

om, me

UTDATERT. Den første webserveren i hele verden «CERN httpd» var et stort fremskritt da den kom, men nå bør 

t

vi bruke nanomagnetisme for å utvikle datamaskiner, skriver artikkelforfatteren. 
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Finansminister Siv Jensen foreslår på nytt å øke alko-

holavgiftene. Ønsker hun egentlig en lovlig og kontrollert 

alkoholomsetning i Norge? spør Ivar Amundsen.Roter i alkohol politikken

P
artilederen Siv Jensen har i 

en årrekke angrepet de 

skyhøye alkoholprisene i 

Norge og hevdet at de har alvor-

lige bivirkninger som hjemme-

brenning, smugling og grense-

handel. Hun har ment at dette 

ganske sikkert har vært med på 

å konservere et dårlig norsk 

forbruksmønster og dermed 

forsinke en utvikling mot et mer 

kultivert og bevisst norsk alko-

holforbruk. Derfor har hun 

ønsket å senke avgiftene ned til 

et nivå tilsvarende våre nabo-

land, slik at profittmotivet ved 

illegal omsetning blir mindre og 

at en størst mulig del av alkohol-

omsetningen kommer inn i 

lovlige og kontrollerte former. 

Hun har ment at det ville gi både 

fiskale og edruskapsmessige 

gevinster. 

Dette er synspunkter som har 

mye for seg, og dem burde hun 

ha tatt med seg inn i regjeringen. 

Men dMen det har hun åpenbart ikke.

Etter å ha tapt stortingsvalget 

ifjor etterlot den rødgrønne 

regjeringen seg et statsbudsjett 

for 2014 der man la opp til enda 

en ny økning i alkoholavgiftene. 

Man skulle forventet at vår nye 

regjering ville justere dette, og 

sette ned avgiftene. Det som 

skjedde var det motsatte. 

Finansminister Jensen økte 

faktisk avgiftene enda mer! Det 

undergraver Vinmonopolets 

økonomiske grunnlag og dets 

rolle som alkoholpolitisk instru-

ment. 

I statsbudsjettet for 2015 

følger hun opp med enda en 

avgiftsøkning. Hvor ble det av 

finansministerens tidligere 

alkoholpolitiske standpunkter 

samme veien som 

– tok de samme veien som 

bomavgiftene, formuesskatten 

og ostetollen?

I revidert nasjonalbudsjett i 

sommer fikk vi servert en ny 

oppfinnsom variant fra finans-

ministeren, denne gang med 

støtte fra Venstre. 

De som droppet tobakks-

kvoten ved retur til Norge 

skulle få lov til å veksle den inn 

i ytterligere to flasker vin. Fra 1. 

juli ble alkoholkvoten på 

taxfree dermed seks flasker vin, 

eller én liter brennevin og fire 

flasker vin. Skjønt taxfree er 

det jo ikke, staten tar inn 

avgifter i milliardklassen fra 

salget. 

Konsesjonen på flyplass-

salget i Norge er gitt til T
ravel 

Retail Norge (TRN) som i 2012 

omsatte for 4,1 milliarder 

kroner. Selskapet betaler en 

skyhøy husleie til Avinor. Denne 

finnes bak posten «annen 

driftskostnad» i regnskapet 

som er på 2,1 milliarder, hvorav 

det alt vesentlige nok er 

bidraget til norske luftfartsmyn-

digheter, altså omtrent 50 

pprosent av omsetn gen. Travel 
ningen. Travel 
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Retail Norge har likevel til salt 

på maten. Samferdselsminis-

teren opplyste i spørretimen i 

juni at bedriften skal investere 

ytterligere 400 millioner i nye 

butikker bare på Gardermoen 

de neste tre årene. I tille
gg tar 

selskapet årlig ut omtrent 228 

millioner kroner i utbytte til 

eierne.

For noen uker siden kom jeg 

fra utlandet til Gardermoen, og 

som ikke-røyker kjøpte jeg seks 

flasker vin – men ærlig talt, 

med en rar følelse. Det er en 

anakronisme at man skal 

premieres med «avgiftsfri» 

alkohol i store mengder fordi 

man har vært ute og reist. 

Ordningen er også avskaffet 

mellom medlemsland i EU. 

Dette er på nytt en alvorlig 

utfordring for salget i 

Vin monopolets butikker. 

Statistisk sentralbyrå har 

beregnet at grensehandelen i 

2013 var på 13,3 milliarder 

kroner. Dette gjelder også 

annen butikkomsetning enn vin 

og brennevin, men vi vet at en 

betydelig del av denne hand-

lingen blir utløst på grunn av de 

langt lavere alkoholprisene i 

Sverige og Danmark. Så konklu-

sjonen er at det norske butikk-

salget av alkohol lekker alvorlig 

i flere ender. Det kan ende med 

at Eat EU vil vurdere om Norge ha

innrettet seg slik at forutset-

ningen for unntaksordningen 

med et butikkmonopol for 

alkohol i vårt land fremdeles 

skal gjelde.

Så kan man spørre seg: hva er 

det finansministeren vil? 

Hvis hun saboterer Vinmono-

polets økonomiske grunnlag, 

slik det nå legges opp til, under-

graver hun samtidig de målset-

ninger om en mer fornuftig og 

legal alkoholomsetning som 

hun tidligere har gått i bresjen 

for. 

En styrking av det legale 

hjemmemarkedet gjennom 

lavere avgifter, vil også styrke 

Vinmonopolets posisjon. De to 

tingene henger sammen, og 

det er en realitet hun må leve 

med. 

Det er derfor all grunn til å 

innrette avgiftsnivået på 

alkohol slik at den overveiende 

del av omsetningen naturlig 

skjer i butikker i Norge. Men 

det ser nå ut som regjeringen 

med forskjellige midler bevisst 

undergraver betingelsene for 

dette for på sikt å gjøre Vinmo-

nopolet irrelevant. 

Dette bør Stortinget gjen-

nomskue og ta et oppgjør med.

 Ivar Amundsen, tidligere 
vi

formann i Vin- og brennevinsle-

verandørenes Forening (V
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 SABOTERER. Siv Jensen 

saboterer Vinmonopolets 

økonomiske grunnlag, og 

undergraver dermed målset-

ningene om en mer fornuftig 

og legal alkoholomsetning, 

skriver artikkelforfatteren. 
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MENING + PRESTA-
SJONSLØNN. Vi fant altså at
mening og prestasjonslønn
ikke erstatter hverandre, 
men derimot forsterker 
hverandre.  
Illustrasjonsfoto: Istock
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