
”Vi er Statoil, ikke Paradise Hotel. Vi er 

teknologer, ikke bilselgere”. ”Kirsti”, Statoil-

ansatt.

”Det var ganske guffent å være vitne til at 

ansatte brøt sammen og gråt på møtene

med ledelsen”. Tore Østvold, tidligere

klubbleder for NJ i Aller Media.

”De ansatte fikk på mange måter et valg

mellom å skyte seg med den svarte eller 

den hvite pistolen”. Per Syversen, leder i 

Aftenpostens grafiske klubb. 

”Noen mener at karakterer til ansatte er i 

strid med den norske modellen. Men 

kanskje den tankemåten må fornyes?” 

(Lin Ackema, HR-direktør i Capgemini

Norge)

”Karakterer reduserer faren for at 

trynefaktoren spiller inn” (Bjørn Fuglaas, 

visepresident i GE Healthcare Norge).

”Karakterer har gitt en positiv effekt på 

turnover-tallene i selskapet” (Severin 

Roald, visepresident for kommunikasjon i 

Aker Solutions)
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1. Å vise hva de gjør – helt 

konkret

• Kriterier, karakterskalaer, 

diagrammer, skjemaer.

• Koblingen til lønn/bonus.

3. Få frem ulike syn

• Hva sier ansatte og tillitsvalgte?

• Hva sier lederne?

2. Hvordan fungerer det?

• Seriøst og ordentlig?

• Misbruk?

• Fordeler og ulemper



Selskapene
 Intervjuer og samtaler med 

40 – 50 personer.
• Statoil

• GE Healthcare

• Coca-Cola Enterprises

• Capgemini

• Aker Solutions

• Telenor

• Aller Media

• Sparebank1

• Schibsted (Aftenposten)

• EVRY



Karakterer som del av årlig 

”HR-hjul”

 1. kvartal: Mål for året settes –

medarbeidersamtale.

 2. kvartal: Ny medarbeidersamtale –

”mid-year check-in”.

 3. kvartal: Medarbeider- og 

kartleggingsundersøkelser

gjennomføres.

 4. kvartal: Vurderinger gjøres og 

karakterer settes. Kalibrering.

 I tillegg: Kompetansekartlegginger.



Fire hovedformer av karakterer 
(definisjon)

1. Tallkarakterer: Aller Media

 Karakterer for faglige 

kvalifikasjoner og 

egenskaper (atferd)

 Totalt 13 – 20 kriterier

 Både vekting og skala fra 1 

– 9. Uhyre finmasket.

 Dette systemet tas i bruk 

permanent.



2. Verbale merkelapper (ord): 

Aker Solutions 

 Tre hovedkriterier: 
Resultater, verdier og 
potensial.

 Verdier = atferd.

 Potensial: Opprykk og 
forfremmelser.

 Skala med fire ledd: 
Weak / not yet / full / 
exceptional.

 Forklaring til hver karakter 
i stedet for underkriterier



3. Tallkarakterer m/ diagram: 

Capgemini

 To hovedkriterier: Prestasjoner
og potensial (atferd implisitt).

 Utgjør X- og Y-aksen i 
diagrammet.

 Skala fra hhv. 1 – 5 (1=best) 
og A – D (A=best).

 Blå sone: ”Zone of
candidates for promotion, 
salary increase, bonus etc”.

 Oransje sone: ”Zone of
candidates for specific HR 
actions to be taken”.



4. Verbale merkelapper m/ 

diagram: GE Healthcare

 To hovedkriterier: 
Prestasjoner og verdier
(atferd).

 Utgjør X- og Y-aksen i 
diagrammet.

 Karakterskalaen har tre 
ledd: Below / consistently
meets / exceeds.

 Et ekstra lag med 
merkelapper.

 Fra ”utilfredstillende” til 
”rollemodell”.



Foreløpig oppsummering I: 

 To til fire hovedkriterier

er normen.

 Antall underkriterier

varierer.

 Vanlig skala: 1 til 5

 Poengskala varierer 

fra 6 trinn i Telenor til 

120 -160 trinn i Aller.



Foreløpig oppsummering II:

 Alle gir karakter for atferd / 
oppførsel.

 Halvparten vurderer 
potensial / 
opprykkssjanser.

 De aller fleste kobler
karakterer til lønn/bonus.

 Noen nuller lønnstillegg.

 Nesten ingen gir 
ankemuligheter.

 Men ikke entydig, felles 
praksis.



Hva sier ansatte og tillitsvalgte?

 NEI: Ikke objektivt: Verdier og 
atferd. For lett å misbruke 
karakterer.

 NEI: Stilner kritiske røster. Ja-
kultur. Ikke rom for kritikk.

 NEI: Mindre tillit mellom ledere
og ansatte, hardere arbeidsliv.

 JA: Fint å ha en gulrot å strekke 
seg etter. Man gjør sitt beste –
mestring gir motivasjon.

 JA: Rettferdig å belønne de 
beste.

 JA: Et nødvendig spark bak –
noen trenger pisk!



Hvorfor ulikt syn på dette?

 Fagarbeidere og lavere 
funksjonærer mest negative.

 De har en klar arbeideridentitet.

 De er opptatte av ansattes rettigheter.

 De er mer knyttet til den norske modellen.

 De er mer kollektivt orientert.

 Høyt utdannede i høyere stillinger
mest positive.

 De har middelklasseidentitet.

 De er ikke så opptatt av 
arbeiderrettigheter og den norske 
modellen.

 De er mer individuelt orientert.

 De tjener på det.

 De er mer ettertraktet på 
arbeidsmarkedet.



Syv typer – hvilken type er du?

 Evangelisten: Den overbeviste 
tilhengeren. Prinsipielt ja.

 Pragmatikeren: Lite opptatt av 
prinsipper, men sier ja fordi det 
”fungerer godt i praksis”.

 Ego-individualisten: Positiv fordi 
det kommer ham selv til gode.

 Den likegyldige: Mest 
interessert i sine egne 
arbeidsoppgaver.

 Den tvunge kollektivisten: Sier 
egentlig ja, men sier nei fordi 
han selv får dårlige karakterer.

 Barrikadestormeren: Markant 
motstander. Svært opptatt av 
ansattes rettigheter.

 Den knekte: Har fått en psykisk 
knekk etter dårlige karakterer.

Liknende kategoriseringer finnes, se Hedegaard Hein (2009).



Hva sier lederne?

Tre hovedargumenter:

Objektive 

vurderinger.

Rettferdighet.

Motivasjon.

I tillegg:

 Gir riktig 

kompetanse

Utvikler de ansatte



Hva sier forskningen?

Bård Kuvaas / Anders Dysvik (BI).

 Indre vs. ytre motivasjon.

 Karakterer fremmer ytre 
motivasjon.

 Men ytre motivasjon gir ikke
bedre prestasjoner.

 I verste fall dårligere
prestasjoner: ”Medarbeidere
som opplevde en 
kontraktsbasert, transaksjonell
og økomomisk relasjon til sin 
leder, leverte dårligere
arbeidsprestasjoner”.

 Kan funke for enkle 
rutineoppgaver, feks. 
treplanting.

 Fremmer kvantitet, ikke kvalitet. Se Kuvaas (2008) og Kuvaas og Dysvik (2012).



Hva sier forskningen?

 Ansvar, selvstendighet 
og opplevd mening 
fremmer indre 
motivasjon.

 Ikke målinger og 
kontroll.

 Synlig på bunnlinja: 
”Lønnsomhet gjennom 
menneskelige 
ressurser”.

 Insentivforskning.

 Organisasjonspsykolog
ene sier nei. 
Økonomene sier tja.

Se Kuvaas (2008) og Kuvaas og Dysvik (2012).



Hvordan går det i Statoil?

NTNU Samfunnsforskning.

 44,1 prosent sier at systemet er 
”et godt verktøy for personlig 
læring og utvikling” (26,2 % er  
uenig).

 Måler hvor godt de trives med 
sin egen sjef.

 Men 53,3 % mener
”karakterene blir sett på som 
en straff”.

 55,4 % sier at ”karakterene er 
tall på hvor godt lederne liker 
de ansatte”.

 44,8 % er uenig i at 
karakterene gir ”en korrekt og 
rettferdig lønnsutvikling”.

Se Røyrvik, Solem og Fenstad (2013).



Hvorfor gjør ledere dette?

Dysvik (BI).

 Ledere baserer seg ofte 
på det som er gjort før -
erfaring.

 Det andre gjør – ”casual
benchmarking”.

 Ideologi og politiske 
preferanser.

 Det konsulentselskaper
tilbyr.

 Det som er i tida – trender
og motestrømninger.

Se Pfeffer & Sutton (2006).



Er det lov?

 Arbeidstilsynet har sett det 
som et lovlig kontrolltiltak etter 
arbeidsmiljølovens §9.

 Men endringer på gang 
derfra.

 Lite rettspraksis.

 ”Det forutsettes enighet 
mellom partene på bedriften 
før slike systemer innføres. Bruk 
av systemer som ikke gir en 
matematisk kopling mellom 
resultat av vurderingene og 
lønn, omfattes ikke av denne 
avtale.” (Hovedavtalens bilag VII)



Kan det fungere? I

 Forskningen sier et betinget NEI.

 Men et mindretall synes det er 
motiverende og rettferdig.

 Mindre enheter med kun folk som 
liker karaktersetting, er under 30 år, 
gjerne nyutdannede, har høy 
utdanning, tilhører middelklassen, 
står ikke til venstre politisk, er 
utpregede individualister, styres av 
ytre motivasjon, liker å konkurrere, 
har spisse albuer, sier ikke i fra når 
de er uenige i noe og gjør som han 
får beskjed om. 

 ”Typisk BI”.

 Karaktersystemene reflekterer 
utdanningsbakgrunnen til dem som 
har designet dem: De har økonomi-
/businessutdanning.

 Men noen må komme dårlig ut 
også blant de karaktervennlige.



Kan det fungere? II

Hvem blir du motivert til å 

jobbe og stå på for?

 En leder som stiller krav, 

men kontrollerer og 

måler deg?

 ---eller---

 En leder som stiller krav, 

men gir deg tillit?



Kan det fungere? III

Hvem blir du motivert til å 

jobbe og stå på for?

 En leder som praktiserer 

et drittsekk-system?

 ---eller---

 En leder som praktiserer 

et vennligere system?



Misbrukes karaktersettingen?

 Arbeidsgiverne vil redusere 
effekten av trynefaktoren med 
objektive kriterier (karakterer).

 Men de bruker subjektive kriterier
som atferd og oppførsel. 

 De vil altså redusere 
trynefaktoren ved å bruke 
trynefaktoren.

 Det legger opp til misbruk, fordi 
systemene blir for lette å 
manipulere.

 Kvasivitenskap.

 Jeg viser i boka at systemene blir 
misbrukt.



Eksempler på misbruk

 Statoil: Hans Fjære Øvrum

- tillitsvalgt og ”illojal mot 

driftsmodellen”.

 Statoil: Ble sendt med fly til 

Stavanger for å forklare 

seg.

 Aller: Redaktør omgjorde 

karakter for å få ut ansatt. 

 Sparebank1: Brukte 

engelsk som kriterium.



Oppsummering: 

Hva det egentlig handler om

 Ikke systemer for motivasjon. I
stedet:

 Økonomi: Holder lønnsveksten 
nede.

 Sortering: En triks for å omgå 
ansiennitetsprinsippet.

 Kontroll: Økt kontroll av de 
ansattes arbeid og holdninger.

 Makt: Mindre makt til 
ansatte/tillitsvalgte. En 
maktforflytningsmekanisme.
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