
nder slagord som at det 
som er godt for 
samfunnet skal være 

godt for den enkelte, florerte 
bonussystemene i Sovjetuni-
onen, særlig etter reformene på 
1960-tallet. 

I Sovjet fikk de enkelte 
produksjonsavdelingene bonus 
for å produsere, og de 
produserte akkurat det som 
bonusen belønnet. Når bonusen 
ble betalt i forhold til antall 
produserte enheter, produserte 
de mange små enheter. Når 
bonusen ble betalt per tonn, 
produserte de store og tunge 
enheter. 

Dette er typisk for harde, men 
syntetiske, incitamenter også i 
dag. De kan lede til høy innsats 
på det aktuelle punktet i 
produksjonsprosessen eller ved 
den aktuelle arbeidsstasjonen, 
samtidig som de gjerne leder til 
inneffektivitet mellom arbeids-
stasjonene.  

I Sovjetunionen var det også 
mer sofistikerte bonusordninger 
og mer avanserte varianter av 
det vi i dag kaller målstyring. 
Ordningene skulle belønne at 
de enkelte produksjons-
avdelingene oppga riktig 
informasjon og implementerte 
de riktige målene. Det var 
bonus for å melde en høy 
produksjonskapasitet til 
ledelsen. Det var også bonus for 
å overoppfylle denne kapasi-
teten og en pengemessig straff 
for å underoppfylle den.

Straffen og belønningen var 
fastsatt slik at alle skulle ha 
interesse av å oppgi den faktiske 
produksjonskapasiteten og 
etterpå produsere så mye som 
mulig, også når det viste seg at 
kapasiteten faktisk var større 
enn ventet.

I praksis var det selvsagt ikke 
så enkelt. Planleggings-
prosedyrene skulle gjentas, og 
de som hadde oppgitt høy 
kapasitet et år, fikk lav bonus 
året etter. Resultatet ble ulike 
former for strategiske 
tilpasninger og uærlighet.

Det minner om hvordan 
bonusordningene i finans-

næringen kunne virke forut for 
finanskrisen. En høy bonus for 
å selge mer eller mindre tvil-
somme finansielle produkter 
innebar i praksis lav vekt på 
ærlighet og langsiktige 
konsekvenser. 

Karaktersystemet som Statoil 
nylig har innført, er heller ikke 
nytt. Statoil-ledelsen gir de 
ansatte karakterer etter hvor 
dyktige og pliktoppfyllende de 
er, noe som minner sterkt om 
det beryktede mønsterarbeider-
systemet i Sovjetunionen. Det 

startet for fullt i 1935 da Alexey 
Stakhanov og hans arbeidslag 
skal ha gravd ut 102 tonn kull 
på fem timer og tre kvarter. Han 
fikk naturlig nok de beste 
karakterene – «helt av sovje-
tiske arbeidere», Lenin-ordenen 
og en rekke medaljer. 

Stakhanovbevegelsen og 
systemet med mønsterarbeidere 
spredte seg. Bedriftene satte 
opp karakterlister som rangerte 
medarbeiderne. Mønster-
arbeiderne skulle være positive 
forbilder. Det ble de ikke. De ble 
hatet. De sprengte akkordene, 
og folk så på dem som spytt-
slikkere.

Mange mønsterarbeidere 
gjorde imidlertid politisk 
karriere. Som ung var for 
eksempel Mikhail Gorbatsjov en 
fremtredende mønsterarbeider.

Problemet med motivasjons-
ordninger og syntetiske 
markedsetterligninger er ikke at 
incitamentene ikke virker, men 
at de virker for sterkt. 
Belønninger i form av ekspli-
sitte bonuser kan til og med 
fortrenge indre eller sosiale 
belønninger og selve gleden av å 
gjøre en god jobb. Det gjelder 
både i Sovjet og i Norge.
n  Bonusene i Veidekke og NCC 
har tilsynelatende fortrengt 
sosiale normer om hederlig 
adferd og om å følge loven som 
forbyr prissamarbeid.
n  Bøter mot uønsket adferd lede 
til at den enkelte føler at han kan 
kjøpe seg individuelle fordeler 
gjennom å betale boten.

Det er grunn til å understreke 
at «new public management» 
hverken er «new» eller spesielt 
«public». Disse ordningene, 
som diskuteres så heftig i 
offentlig sektor i dag, har igjen 
ingredienser som har vært 
prøvd i Sovjetunionen. Slekt-
skapet er naturlig. Store virk-
somheter, enten de er private 
eller offentlige, er på vesentlige 
områder som Sovjetunionen i 
miniatyr:
n  Ledelsen må delegere 
oppgaver til underordnede som 
gjerne har spesiell informasjon 
som ledelsen ikke har.
n  Den kan lett skygge unna 
ordninger basert på tillit og stor 
frihet i arbeidssituasjonen.

n  Det er ingen markeder innad 
i organisasjonen og ledelsen 
fristes til å skape dem i form av 
bonus og andre syntetiske 
markedsetterligninger.  

Som i så mange virksomheter 
i dag satset ledelsen i 
Sovjetunionen på kontroll og 
materielle belønninger. Lenin 
skal ha uttrykt at tillit er bra, 
men kontroll er bedre». 
Eksplisitte markedstilhengere 
som Adam Smith, fremhevet 
derimot betydningen av «moral 
sentiments». Både altruisme, 
gjensidighet og den upartiske 
observatør – som kikket både 
ledelsen og medarbeiderne over 
skulderen – betraktet han som 
viktige motivasjonselementer. 

Erfaringene fra Sovjet og fra 
mange av dagens reformer er at 
den tradisjonelle ideen om å 
oppnå sosialt gode resultater 
ved bare å appellere til folks 
egeninteresser gjennom beløn-
ning og straff i form av harde 
incitamenter, kan gi dårlige 
resultater. Det minste en må 
forvente er at ordningene prak-
tiseres på basis av det store 
tilfanget av faktiske erfaringer – 
for eksempel fra Sovjetunionen.

Ordninger som bare er 
beregnet på kyniske egoister, 
kan skape flere kyniske egoister.

n  Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo
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Jeg har jo hårsveisen til 
Bondevik – og stemmen til 
Valgerd.
Påtroppende KrF-leder Knut 
Arild Hareide legger i Vårt 
Land ikke skjul på sine svake 
sider.

Et inkassobyrå vil nok av 
naturlig årsaker ikke få så 
mange tilhengere på Facebook.
Jørgen El Fakiri i selskapet 
Metronet ser ifølge DN natur-
lige begrensninger hos sosiale 
medier.

Registrerer jeg meg på Face-
book og sier, som sant er, at jeg 
er født i 1955, hva får jeg da? Jo, 
da kommer det opp annonse for 
rynkekrem til høyre på 
skjermen.
Forsvarsminister Grete 
Faremo tar et oppgjør med 
sosiale medier i høring hos 
Stortingets transportkomité.

For å følge meg må du trykke 
«liker». Jeg skulle gjerne sett at 
politiske motstandere og Frp-
skeptikere også fulgte meg. Jeg 
forstår at det er vanskelig å 
flagge at man liker noen man i 
utgangspunktet ikke har tenkt å 
stemme på. Det hadde vært 
bedre med ordet «følger».
Trond Birkedal, Fremskritts-
partiets ordførerkandidat i 
Stavanger, ønsker ifølge 
Rogalands Avis å bli fulgt på 
Facebook også av folk som 
misliker ham.

Ifølge Thor Bjarne Bores gode 
blogginnlegg er det Rogalands 
Avis og meg som har den tvil-
somme æren for at Lyse har 
sluttet med salg av pornofilmer. 
Birkedal forteller på Facebook 
at han heretter skal passe 
munnen sin i bystyret.

 Politiet fikk inn flere 
meldinger om en bjeffende 
hund i Drammen. Hunden 
skulle ifølge melderne ha stått 
lenge ute og bjeffet til stor 
forstyrrelse for naboene. Da 
politiet kom til adressen 01.20, 
hadde hunden tiet.
Dyrenytt i Drammens Tidende

Vi finner rot og skrot over alt i 
butikkene, alt fra barnevogner 
til svigermødre. Det vi har 
merket oss mest, er en generell 
uorden.
Førsteinspektør Medhus i 
Mattilsynet forteller Aften om 
uhygieniske forhold.

Ransalarmen i Sparebanken sør 
i Kragerø ble utløst like før 
klokken to tirsdag ettermiddag. 
Politiet rykket ut til banken, 
men etter kort tid viste det seg 
at alarmen var utløst ved en feil.
KV – Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

n 

n 

n 


