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   Whole lotta love! Jeg ville valgt sjokolade. Uten tvil. Jeg burde jobbet på sjokoladefabrikk. H
adde sikkert blitt lei, da. M

en bedre å bli lei av noe godt enn noe dårlig. Du-duu-d-du-du! Du-duu-d-du-du! You need coolin’…       Kanskje blomster. Røde langstilka roser er jo en klassiker. Åh, her var det f nt! Her kan vi dra
 e

n 
ga

ng
. V

i k
an

 h
a 

en
 k

os
el

ig
 p

ik
ni

k 
he

r. 
Sk

al
 je

g 
kj

øp
e 

sj
ok

ol
ad

e?
 S

å 
ka

n  
vi

 h
el

le
r  t

a 
blo

mster når vi blir litt bedre kjent. 

  her uansett. Fast. Biler foran, biler bak. Stuck. Hvem er det som spiller så høy musikk? Bassen overdøver radioen min. Er det   en rustf ekk på bagasjelokket på bilen foran? Alt forfaller. MEN KJØR NÅ DA, GUBBE! Jeg skulle vært der nå. Det pleier 

Regjeringen vil 
ikke redusere 
grensen for mid-
lertidig ansettelse 
fra fire til to år. For 
regjeringens egen 
del vil det nok bli 
gjort et unntak.

Fripenn

Smilefjes på 
handelslaget

Siden det nå virker  mer eller mindre avgjort at det er 
Kina som skal styre verden, eller i det minste eie den, 
vil jeg gjerne dele et personlig minne fra Midtens rike: 

Jeg skulle veksle noen euro og gikk inn i en bank-
filial. Ved hver av lukene sto en liten maskin med fire 
knapper og en skjerm. Knappene skulle brukes etter 
transaksjonen for å gi karakter til den ansatte, skjer-
men viste hva ratingen hennes sto i for øyeblikket. Jeg 
valgte naturlig nok hun med fire av fire mulige stjerner 
og tenkte at den kapitalistiske versjonen av kommu-
nismen sannelig er nådeløs.

noen få år Senere  er en variant av systemet dukket 
opp i Norge. Jeg så det først i min lokale Coop-bu-
tikk, hvor hver kasse har fått et apparat med tre knap-
per; én med et grønt smilefjes, en med et gult og nøy-
tralt, og én med et rødt henge-med-geipen-fjes. Coop 
vil gjerne dyrke enerne, også i kassen. La oss kalle det 
Northug-effekten. 

«Vi skal arbeide sammen. Det som gavner meg og 
andre fører frem, men det som gavner én og skader 

andre, er kooperasjonens fiende», sa advokat Ole 
Dehli, en av stifterne av Norges Kooperative Lands-
forening. Men det var for 100 år siden, og han hadde 
ikke vært i Kina og USA og lært moderne disipline-
ring av ansatte.

Hva vil vi Ha  i kassen på handelslaget? En rasende ef-
fektiv fyr som skanner rødløk og håndsåpe slik Leif 
Ove Andsnes spiller Rakhmaninov, eller en vennlig og 
pratsom dame fra Krakow som gir fredagshandelen et 
anstrøk av menneskelig samvær? Kanskje begge. Men 
hva om vi handler den dagen Ahmed har fått beskjed 
om at fetteren og familien er fraktet til en flyktningleir 
i Jordan etter sju år på Voss? Eller den dagen Krystyna 
har fått beskjed om at kulen i brystet er ondartet. Var 
ikke hun litt vel mutt? Rødt surefjes på henne.

Ennå må ikke de ansatte sitte ved skjermer som vi-
ser hvilken karakter de fikk ved siste kundeevaluering, 
men det kan ikke være langt unna. Coop har allerede 
et system der utvalgte kunder via epost blir bedt om 
å karakterisere servicen de fikk sist de handlet. Flere 
benytter anledningen til å la allslags frustrasjon hagle 
over navngitte medarbeidere, gjerne med oppfordring 
om å gi dem sparken. 

norSk ledelSeSbarometerS  siste rapport, som ble 
lagt fram onsdag, avslører at disse «evalueringene» 
blir publisert på selskapets intranett. I rapporten for-
teller butikksjefer som er sterkt kritiske til systemet, 
at de ser at ansatte som med navns nevnelse blir sjika-
nert i kundekommentarene, tar det svært tungt. «Jeg 
bare venter på at det en dag fører til sykmelding», 

Vi trenger 
løsninger

P
rotestene mot den nye 
bompengepakken for Jæ-
ren er mange og sterke. 
Det er lett å forstå. En 
dobling av bompengesat-
sen svir, og ikke alle har 
mulighet til å velge andre 
transportmidler. Det er 
ikke til å unngå at mange 
vil oppleve den nye ord-

ningen som urettferdig.
Samtidig merker vi også trafikkproblemene 

på kroppen hver eneste dag. Lange køer fører 
til irritasjon og økonomisk tap både for næ-
ringslivet og for privatpersoner. Dessuten er 
den økende biltrafikken skadelig for miljøet.

en ting  er sikkert: Det kan ikke fortsette på 
denne måten. Vi kan gjerne snakke om forti-
dens forsømmelser, men løsningene på tra-
fikkproblemene må finnes her og nå. Å la ut-
viklingen gå sin gang fram mot kaos, er ikke 
noe alternativ. Det trengs bedre veier, men 
framfor alt et miljøvennlig og moderne kollek-

tivt trans-
portsystem 
som kan 
bremse vek-
sten i biltra-
fikken.

Vi kan lett 
bli enige 
om at sam-

ferdselsprosjekter primært bør finansieres 
over skatteseddelen. Men en skatteøkning i 
det omfang som trengs, vil også møte skar-
pe reaksjoner. Og flertallet av rikspolitiker-
ne, sammen med de fleste økonomene, står 
fast på at vi ikke kan pøse mer oljepenger inn 
i økonomien. Det vil bare skape press og pris-
stigning. 

Kanskje kan synet på oljepengebruken en-
dre seg om tidene blir mye dårligere, men inn-
til videre kommer vi ikke utenom at en bety-
delig del av samferdselsinvesteringene må 
dekkes av bompenger, både i Rogaland og an-
dre steder. Da forventer vi at fylkespolitikerne 
gjør sitt beste for å sy sammen en pakke som 
faktisk gir troverdige løsninger på probleme-
ne vi står overfor.

i de pågående   forhandlingene er det forståe-
lig at både sosiale hensyn og statens bidrag 
trekkes inn. Det viktigste i denne fasen er li-
kevel at prosessen ikke ødelegges av politisk 
spill, men at man finner fram til et realistisk 
og bredest mulig forlik i en sak som vil bli helt 
avgjørende for regionens utvikling i årene 
som kommer. Fylkeskommunen har nå sjan-
sen til å gjøre en forskjell – enten i positiv eller 
negativ retning.

Leder   Bompenger

Bredest mulig 
bompengeforlik 
er nødvendig.
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Fripenn

En arbeider er sin lønn verd, påstås det i Bibelen. Men bare 
hvis han har fått grønt smilefjes i kundeevalueringen, som 
skrevet står i Coops personalreglement.

sier én. Systemet med grønne, gule og røde fjes bru-
kes også her. Fargen preger den ansattes CV og fram-
tidige muligheter.

Den siste halvårsrapporten til Norsk Ledelsesbaro-
meter, laget av De Facto på vegne av fagforbundet Le-
derne, har tittelen «Det orwelliske arbeidsliv?», med 
et litt overflødig spørsmålstegn. Dagens Storebror job-
ber i personalavdelingen, og du kan være ganske trygg 
på at han ser deg, hele tiden. 

Stadig flere norSke  bedrifter innfører karaktersystem 
for de ansatte. Noen, som Statoil, knytter karakter og 
lønn sammen. «Statoil-karakter 1 gir 0 i lønnstillegg», 
skrev Aftenbladet i fjor sommer. For de 13.000 ansatte 
som var individuelt avlønnet, ble lønnsøkningen be-
stemt av hvilken score, fra 1 til 5, de fikk av nærmeste 
leder. Slikt fremmer kanskje ikke viljen til å drøfte ube-
hageligheter med lederen, men ifølge Statoil styrker 
det produktiviteten.

Statoils kommunikasjonsdirektør, Jannik Lindbæk 
jr. ville ikke kommentere de negative aspektene ved ka-

raktersystemet. En slik lojalitet sikrer ham nok en fem-
mer og pen utbetaling ved neste oppgjør.

PoSten, CoCa-Cola,  Aller Media og NAV bruker også 
karakterer. Telenor utvidet i fjor systemet til å gjelde 
alle ansatte. I så fall får vel Jon Fredrik Baksaas med 
seg en lusen toer hjem til jul, hvis han da ikke har kjøpt 
seg til en femmer via en konto i Gibraltar.

Disse konsernene har alle kastet seg på en interna-
sjonal trend som for lengst har snudd. Og de gjør det 
til tross for at de ansatte, gjenstridige og umoderne 

som de er, ikke lar seg stimulere av smilefjes og fem-
mere. Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen 
BI sa til E24 for et år siden at «det er unison enighet 
i forskningsmiljøene om at denne type målesystemer 
ikke fungerer». 

da forSkere fra ntnU   undersøkte Statoils karakter-
system, svarte over halvparten av de spurte at en dår-
lig karakter blir oppfattet som, og fungerer som, straff. 
Enda flere svarte at det er trynefaktoren som styrer ka-
rakteren. Bare 15 prosent var uenige.

Hege Wold, områdeleder for Lederne, og tidligere 
butikksjef i Coop, sier til Aftenposten at kooperasjonen 
er å regne som «den snilleste gutten i klassen». Like-
vel brukte Coop karaktersystemet da 150 ansatte skulle 
sies opp i forbindelse med at et helautomatisk lager på 
Gardermoen erstattet det gamle lageret i Grorudda-
len. De ansatte fikk, ifølge HK-Nytt, aldri vite hvilken 
karakter de hadde fått og heller ikke grunnlaget for ka-
rakterene, noe som vel er mer Kafka enn Orwell. 

kommUnikaSjonSdirektør  Kristin Paus i Coop ville 
ikke svare HK-Nytt om hvilke kriterier som var brukt. 
Hun vil ikke engang kalle det et karaktersystem. Grønt 
smilefjes til henne også.

«Kooperasjonen og kapitalismen er to absolutt mot-
satte systemer», sto det på lederplass i bladet Koope-
ratøren nr. 2, 1918. Det var den gang de som ledet den 
kooperative bevegelse hadde karakter.

Følg på twitter.com/svelle 

Coop vil gjerne dyrke enerne, også i kassen. La oss kalle det 
Northug-effekten.  Foto: sven egil omdal

Sven Egil 
Omdal
journalist

Ennå må ikke 
de ansatte 
sitte ved 
skjermer som 
viser hvilken 
karakter de 
fikk ved siste 
kundeevalue-
ring, men det 
kan ikke være 
langt unna.
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Robert Hermansen uskyldig?
Morten Strøksnes

Tre for to? Nei, takk!
Tale Østrem


