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Forord 

Kunnskapsdepartementet henvendte seg til Samfunnsøkonomisk analyse i forbindelse med arbei-

det som gjøres av den partssammensatte arbeidsgruppen for Læring i arbeidslivet knyttet til ut-

valget som arbeider med å utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi. Arbeidsgruppen øns-

ket en kartlegging av eksisterende forskning og litteratur om læring og læringsvilkår i norsk ar-

beidsliv med fokus på betydningen av den norske arbeidslivsmodellen (trepartssamarbeidet) og å 

identifisere drivere som kan fremme og hemme læring i framtiden. Resultatet av henvendelsen 

ble denne rapporten. 

Rapporten ble presentert for arbeidsgruppen 20. juni 2016. Vi vil takke alle deltakerne på dette 

møtet for en fin diskusjon og nyttige innspill. Takk også til Marte Bjørnsen i Kunnskapsdeparte-

mentet for tilrettelegging av oppdraget. 

20. juni 2016 

Roger Bjørnstad 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Sammendrag 

Norge har den høyeste produktivitet i verden. Samtidig har vi en arbeidslivsmodell som innebærer 

inngripen i lønnsdannelsen og makt til partene i arbeidslivet å i stor grad fastsette fleksibiliteten i 

arbeidsmarkedet gjennom sentrale og koordinerte tarifforhandlinger. Ifølge tradisjonell økono-

misk tenkning skulle ikke en slik arbeidslivsmodell ha resultert i høy produktivitet. I denne rappor-

ten har vi et motsatt utgangspunkt; hvilke mekanismer kan ha bidratt til at arbeidslivsmodellen er 

årsaken til den høye produktiviteten? 

Sammenhengene på samfunnsnivå er i så fall så komplekse at eksisterende forskning ikke uten 

videre kan gi oss svaret. Med dette utgangspunktet går vi gjennom litteratur fra en rekke fagfelt 

for å finne teori og empiri som i seg selv eller sammen med statistikk, logiske slutninger og reson-

nementer kan støtte en antakelse om at den norske arbeidslivsmodellen faktisk er årsaken bak 

den høye produktiviteten. Hensikten med rapporten er ikke å diskutere både positive og negative 

forhold ved arbeidslivsmodellens virkning på produktiviteten, og heller ikke andre forklaringer på 

den høye produktiviteten. Hensikten er å samle all litteratur og resonnementer som bidrar til å 

støtte hypotesen om at arbeidslivsmodellen faktisk har en positiv effekt.  

Høy produktivitet på samfunnsnivå kan enten komme fra kvaliteten på arbeidskraften, teknologi-

innholdet i kapitalutstyret, mengden kapitalutstyr per arbeidstime, det som kalles total faktorpro-

duktivitet eller en næringsstruktur der en stor andel av de sysselsatte jobber i høyproduktive næ-

ringer/virksomheter. Vi adresserer hver og en av faktorene i lys av hva arbeidslivsmodellen kan ha 

bidratt med.  

To forhold ved arbeidslivsmodellen framstår som særlig sterke drivkrefter for høy produktivitet:  

1. For det første bidrar selve tarifforhandlingssystemet til høy total faktorproduktivitet gjen-

nom å skape en høy grad av tillit, eller sosial kapital, både på virksomhetsnivå og sam-

funnsnivå. Mekanismene er flere, men det at søken etter kompromisser, kjennskap til år-

saken til motpartens og myndighetenes posisjoner og en medarbeiderorientert og -med-

virkende ledelse gjennom forhandlingssystemet har blitt institusjonalisert synes viktig. 

Virkningene kommer både gjennom en direkte effekt ved at samarbeid er lett og kostna-

der ved monitorering og forsikring er små, og indirekte ved at innovasjonsgraden i virk-

somhetene er høy. Videre fører partenes sterke stilling i samfunnet og i norske virksom-

heter til et høyt trykk på kompetanseheving i henholdsvis utdanningspolitikken og på ar-

beidsplassene. 

2. For det andre bidrar en sentralisert, koordinert lønnsdannelse til små lønnsforskjeller. 

Særlig vil minstelønnssatsene i tariffbestemmelsene løftes relativt høyt sammenliknet 

med alternative lønnsdannelsessystemer. Dette gjør det dyrt for virksomheter å ansette 

de med svakest kompetanse. Siden arbeidsoppgaver som ikke krever mye kompetanse 
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samtidig typisk kan erstattes med kapitalutstyr og teknologi inntreffer tre viktige endrings-

krefter som alle bidrar til høy produktivitet:  

a. Lavkompetansearbeidsplasser erstattes av kapital med et høyt teknologiinnhold. 

b. Både myndigheter, arbeidsgiver og arbeidstakerne og deres organisasjoner arbei-

der for å heve kompetansenivået til de som stiller svakest i arbeidsmarkedet. 

c. Næringer med stort behov for manuell arbeidskraft, og som vanskelig kan erstatte 

den med investeringer i teknologi eller framforhandle særegent lav lønn, vil bygges 

ned. Høyproduktive næringer vil vokse fram. 

Vi har også forsøkt å se hvilke drivkrefter som i årene framover kan utfordre den norske arbeids-

livsmodellen og dennes positive bidrag til produktivitetsnivået. Dette vil da være drivkrefter som 

enten svekker tariffavtalenes rolle som arbeidslivsregulator eller utfordrer de små lønnsforskjel-

lene, særlig ved å redusere lønnsnivået i bunn av lønnsfordelingen. Vi har konsentrert oss om tre 

drivkrefter som kan bidra til dette: 

1. Den teknologiske utviklingen forsterker mekanismene fra den norske arbeidslivsmodellen 

og bidrar således ytterligere til å nedlegge lavkompetansearbeidsplasser. Dersom befolk-

ningens kompetansenivå ikke følger den samme utviklingen, kan det bli mange arbeidsle-

dige og utenfor arbeidslivet. Den økende ulikevekten i arbeidsmarkedet setter i gang mar-

kedskrefter som trolig vil redusere lønningene i bunn av lønnsfordelingen. Dermed svekkes 

de positive effektene som arbeidslivsmodellen har brakt med seg. 

2. Fortsatt sterk innvandring fra lavkostnadsland bringer med seg økt lavlønnkonkurranse til 

det norske arbeidsmarkedet. Dette setter også i gang markedskrefter som reduserer løn-

ningene i bunn av lønnsfordelingen. Dette er arbeidsmarkedets måte å reagere på et over-

skudd av arbeidskraft med svak kompetanse. Dessuten har innvandrerne en lavere fagor-

ganisering enn norske arbeidere. Et tariffregulert arbeidsliv krever oppslutning om fagfo-

reninger og et tillitsvalgts apparat. Dersom grunnlaget for dette forvitrer, blir også koordi-

neringen i lønnsdannelsen svekket. Den sosiale kapitalen settes også under press. 

3. Dersom mer av ansettelsene gjøres gjennom midlertidige kontrakter eller innleie fra be-

manningsforetak, kan arbeidsgivers insentiver til å investere i kompetanseheving svekkes. 

Også arbeidstakerorganisasjonene kan miste interessen for å heve kompetansen til disse, 

fordi de ikke tilhører samme organisasjon eller fordi virksomheten står i fare for å bekoste 

noe de ikke selv får gevinsten fra. Lavere investeringer i kompetanseheving i arbeidslivet, 

kan gjøre arbeidstakerne mindre kompetente til å løse framtidens arbeidsoppgaver og 

derigjennom svekke produktivitetsveksten framover. 
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1. Innledning 

Etterkrigstidens Norge er bygget opp rundt en likhetstankegang, der det har vært en målsetning å 

sikre små sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller i befolkningen. Det store flertallet av den 

norske befolkningen har i dag god helse, gode levekår og god økonomi sammenliknet med andre 

land. Det har vært en klar levekårsforbedring i Norge i de siste tiårene. Innbyggernes inntekt er 

jevnt fordelt og FN har flere år på rad kåret Norge til verdens beste land å bo i.1  

Samtidig er den norske arbeidslivsmodellen særegen. Sterke fagforeninger griper inn i den frie 

lønnsdannelsen har skapt verdens likeste lønninger og små lønnsforskjeller mellom høyproduktive 

og lavproduktive bransjer. Arbeidslivsregulering er i hovedsak overlatt til tariffavtaler. Disse be-

grenser tilsynelatende fleksibiliteten og mobiliteten i arbeidsmarkedet, og tar arbeidstakerne med 

på mange beslutninger som skal tas i virksomhetene. Fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner 

krever innflytelse over mye av politikken, særlig innenfor områder som omhandler økonomi, ar-

beidsliv og næring. En konsekvens har vært en sjenerøs velferdsstat som kan bidra til å svekke 

yrkesdeltakelsen.  

OECD (2007) omtaler fenomenet som «the Norwegian puzzle». Begrepet handler om hvordan 

norsk produktivitet ligger i verdenstoppen, samtidig som Norge scorer middelmådig på forskning 

og utvikling – det antatt viktigste bidraget til økonomisk vekst. Dessuten skulle man ut fra tradi-

sjonell oppfatning om at et fritt arbeidsmarked gir den beste allokeringen av arbeidskraft, kapital 

og teknologi tale for at den norske arbeidslivsmodellen og de små lønnsforskjellene ville ha gitt 

oss lav produktivitet i stedet for høy. Det er grunn til å spørre «hvordan humlen kan fly?» 

I denne rapporten snur vi på spørsmålet: Kan den norske arbeidslivsmodellen tvert om være for-

klaringen på hvorfor Norge har verdens høyeste produktivitet? Flere av faktorene vi mistenker å 

være svært viktige virker gjennom kanaler som er vanskelig å identifisere, fordi utviklingen på 

samfunnsnivå preges av komplekse årsak-virkningssammenhenger. Faglitteraturen har derfor 

kommet for kort til å dokumentere nøyaktig hva som er årsaken til Norges høye produktivitet. 

Likevel er det en rekke teoretiske betraktninger som, sammen med internasjonale sammenlik-

ninger, kan tyde på at den norske arbeidslivsmodellen har en viktig medvirkende årsak. Norge 

har dermed, bevisst eller ubevisst, bygget opp en arbeidslivsmodell som samtidig er en svært ef-

fektiv økonomisk vekstmodell. 

Rapporten er ikke balansert. Vi veklegger ikke de betraktninger som skulle tilsi at Norges produk-

tivitet skulle vært lav. Det er nok av annen økonomisk litteratur som gjøre det. De som ønsker en 

                                                        
1 Human Development Index brukes på samme måte som bruttonasjonalprodukt (BNP) for å måle velstand i 
land. Mens BNP kun måler økonomiske kilder, sies HDI å gi et mer komplett bilde, da det inkluderer fattigdom, 
lese- og skrivekyndighet, utdanning, forventet levealder, fødselstall og andre faktorer. HDI ble utviklet av 
den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (1934–1998), og har siden 1990 blitt brukt i FNs årlige rapport Hu-
man Development Report. HDI angis på en skala fra 0 til 1, hvor 1 er best. 
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vurdering av alle argumenter for og mot den norske arbeidslivsmodellen med tanke på økono-

misk vekst og produktivitet, vil derfor ikke finne det her. Vi søker å finne forklaring på hvorfor 

økonomisk statistikk faktisk viser at Norges produktivitet er høy, og har derfor konsentrert oss 

om de argumentene som understøtter det. Vi vurderer imidlertid heller ikke andre momenter 

som er viktige for å forklare det høye norske produktivitetsnivået, som for eksempel den norske 

petroleumsvirksomheten som opplagt har hatt stor betydning. Det er bidraget fra arbeidslivsmo-

dellen som er fokus her. 

I neste kapittel setter vi opp en disposisjon av rapporten ut fra en økonomisk modell som beskri-

ver mulige kilder til produktivitetsvekst. Disse kildene til produktivitetsvekst diskuteres i lys av 

den norske arbeidslivsmodellen utover i rapporten.  

I kapittel 3 omtales veksten i total faktorproduktivitet, det vil si den produktivitetsveksten som 

ikke kan knyttes til arbeidskraft eller kapital alene, men som sier noe om hvor effektivt de to res-

sursene samspiller. Kapittelet er igjen delt i tre; bidraget fra forskning og utvikling, bidraget fra 

tillit, sosial kapital, organisasjonsformer og ledelse, og bidraget fra offentlig infrastruktur og insti-

tusjoner. 

I kapittel 4 vurderer vi betydningen av kompetanse for produktivitetsveksten i norsk økonomi. Vi 

vektlegger en beskrivelse av hvordan kompetanseheving i arbeidslivet kan forklare veksten og 

hvorfor den norske arbeidslivsmodellen kan ha ekstra sterke virkninger på denne kompetansekil-

den. 

I kapittel 5 ser vi på betydningen av teknologiinnholdet i kapitalutstyret i Norge, og sammen-

hengen mellom investeringer i teknologi og de små lønnsforskjellene. Kapittel 6 er beslektet med 

de delene som beskriver hvorfor kapitalnivået og teknologiinnholdet er høyt i Norge, men hand-

ler om dynamikken i næringsstrukturen og hvordan den norske arbeidslivsmodellen bidrar til en 

næringsstruktur der høyproduktive næringer oppstår og vokser og lavproduktive næringer fases 

ut. 

Til slutt i rapporten diskuterer vi noen drivkrefter framover som kan tenkes å true den norske ar-

beidslivsmodellen og dens produktivitetsfremmende effekter. Vi fokuserer på tre drivkrefter; 

den teknologiske utviklingen, lavlønnskonkurransen på grunn av innvandring og økt bruk av mid-

lertidige stillinger og / eller gjennom innleie fra bemanningsforetak. 



Rapport 37-2016                                                    Arbeidslivsmodellen og produktivitet 

8 

 

2. Verdens høyeste produktivitet – men hvorfor?  

Norge er blant et av de landene i verden med høyest produktivitet, selv når vi ser bort fra grunn-

renten fra petroleumsvirksomheten og justerer for kjøpekraften av inntektene (jf. Figur 2-1). Årsa-

kene til denne høye produktiviteten er mange og sammensatte. I denne rapporten kartlegger vi de 

ulike forklaringene gjennom å undersøke hva eksisterende litteratur og forskning viser. På grunn av 

Norges særegne arbeidslivsmodell, med et utstrakt trepartssamarbeid og en sentralisert, koordinert 

lønnsdannelse som på mange måter griper inn i arbeidsmarkedets virkemåte, er det naturlig å se 

spesielt på hvordan de ulike kildene til produktivitet påvirkes av denne modellen. 

Figur 2-1: Bruttonasjonalprodukt per timeverk, 2012. Kjøpekrafts justert. USA=100 

  

* Eks. oljerente 

Kilde: OECD 

Som en tilnærming til problemstillingen kan vi sette opp en modell fra produksjonsteorien i økonomi-

faget, en såkalt produktfunksjon for økonomien samlet. Denne forklarer sammenhengen mellom ver-

diskapingen og de innsatsfaktorene et land har til rådighet, som arbeidskraft og kapital. Dersom vi 

spesifiserer den slik, skal vi vise hvordan den kan være utgangspunkt for å diskutere de ulike kilder til 

produktivitet:2 

Y = ∑𝜏1 [(̃2𝑁)𝑘
(1−𝛼)(̃3𝐾)𝑘

𝛼]

𝑛

𝑘=1

 

                                                        
2 I spesifikasjonen har vi sett bort fra andre innsatsfaktorer som naturressurser, innsatsvarer og energi. Dess-
uten har vi antatt at skala utbyttet er konstant og at substitusjonselastisiteten mellom arbeidskraft og kapital er 
lik 1, en såkalt Cobb-Douglas produksjonsteknologi. Dette er ikke en urimelig antakelse for landet som helhet. 
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Y er verdiskaping, N er sysselsatte timeverk, K er kapitalmengden i produksjonen og n angir antall 

næringer det er i økonomien. Parameteren  ligger mellom 0 og 1. 

Parameterne angitt med ̃-ene er tre ulike teknologi- og kompetanseparametere. 𝜏1 har i litteraturen 

flere navn, men refereres ofte som total faktorproduktivitet. Andre benevnelser er Solow-residualen, 

fra det banebrytende arbeidet fra Robert M. Solow (1956) (1957), og Hicks-nøytral teknologi, etter 

den britiske økonomen John Hicks (1966). Ifølge den tradisjonelle neoklassiske vekstteorien viser 

denne en nærmest upåvirkelig teknologisk endring som ikke kan knyttes til forbedring av noen av 

produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. I oppsettet over representerer ̃2 og ̃3 den teknolo-

giske utviklingen som derimot kan knyttes til henholdsvis arbeidskraften og kapitalen. Dette er altså 

teknologiinnholdet, kvaliteten eller kompetansen til disse produksjonsfaktorene. 

Det har vært gjort mye forskning på hva som driver den økonomiske veksten. Spesielt har oppmerk-

somheten vært knyttet til å forklare den totale faktorproduktiviteten. Den ser nemlig ikke ut til å 

være gitt utenfor vår påvirkning slik den neoklassiske vekstteorien tilsier. Den økonomiske veksten 

kan variere svært mye, både over tid og mellom tilsynelatende like land.  

Motstykket til denne teorien kalles endogen vekstteori. Endogen vekstteori peker på at veksten i den 

totale faktorproduktiviteten skyldes inntektsveksten i selg selv, som oppbygning av kunnskap, inves-

teringer i teknologi og forskning og utvikling (Romer, 1994).  Argumentet er at den neoklassiske 

vekstteorien ikke forklarer langsiktig vekst bra nok, se Aghion og Howitt (1998) for en grundig gjen-

nomgang av dette paradigmeskiftet. De viser at teknologisk utvikling og ny kunnskap spiller en sen-

tral rolle i å forklare vekst.   

I vår gjennomgang må vi derfor ta høyde for at vekst i den totale faktorproduktiviteten ikke kun for-

klares ut fra en konstant og upåvirkelig prosess. Det handler også om hvordan innsatsfaktorene allo-

keres, spiller sammen og hvilken karakter de har, se Produktivitetskommisjonen (2015), Stiroh (2001) 

.    

La oss nå bevege oss over fra økonomisk vekst til produktivitet. Produktivitet er definert som 
𝑌

𝑁
. En 

omskriving av likningen gir derfor følgende: 

Y

𝑁
=∑

𝑁𝑘
𝑁
[123 (

𝐾

𝑁
)
𝑘

𝛼

]

𝑛

𝑘=1

 

der 2 = ̃2
(1−𝛼) og 3 = ̃

3
𝛼. Ifølge dette oppsettet ser vi at følgende faktorer er kilder til høy pro-

duktivitet: 

1. Arbeidskraften har en utstrakt og effektiv utnyttelse av kapitalen. Organiseringen og samar-
beidet mellom arbeidstakere og teknologi fungerer godt, dvs. høy total faktorproduktivitet 1 

2. Kompetansen til de ansatte er høy, dvs. høy 2. Dette omfatter både formell utdanning fra 
utdanningsinstitusjoner, og formell og uformell kompetanse opparbeidet gjennom deltakelse 
i arbeidslivet. 

3. Kapitalutstyret har et høyt teknologinivå, dvs. høy 3 
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4. Mye kapital per sysselsatt i hver enkelt næring, dvs. høy 
𝐾

𝑁
  

5. Stor andel sysselsatte i næringer med høy produktivitet, dvs. 
𝑁𝑘

𝑁
 er høy der produktiviteten er 

høy. 

I de påfølgende kapitlene skal vi ta for oss hver og en av disse punktene. I kapittel 3 ser vi på det 

overordnede samspillet mellom innsatsfaktorene i produksjonsfunksjonen, eller den totale faktorpro-

duktiviteten som altså måler produktivitet som ikke kan forklares gjennom arbeidskraft eller kapital-

innsats. Ofte er TFP blitt assosiert med teknologi og forskning og utvikling (FoU), men også med sosial 

kapital og tillit, institusjonell stabilitet og god offentlig infrastruktur.  
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3. Betydningen av total faktorproduktivitet (TFP) 

I 2001 publiserte OECD ”Beyond the Hype”. Her forklarer de hvilke faktorer som bidrar til at 

noen land opplever høy produktivitetsvekst og andre ikke. Det pekes på innovasjon, teknologi og 

kompetanse som helt sentrale drivere for produktivitetsutvikling. Vi vil i dette kapittelet disku-

tere noen av disse temaene, men også vise til andre forklaringer. Vi vil blant annet argumentere 

for viktigheten av sosial kapital, tillit, organisasjon og ledelse for å utnytte kompetansen og tek-

nologien best mulig. Samtidig vil vi diskutere betydningen av offentlig infrastruktur og institusjo-

nell kvalitet og stabilitet.  

3.1 FoU og den norske arbeidslivsmodellen 

Kunnskapsoppbygning gjennom forskning og utvikling (FoU) har positiv effekt på produktivitet og 

økonomisk vekst. Dette er etter hvert blitt bredt anerkjent. Derfor har de fleste land og interna-

sjonale organisasjoner som OECD, EU og Nordisk Ministerråd programmer og innsatser som skal 

stimulere til økt FoU. 

At det gir privatøkonomisk avkastning på næringslivets investeringer i FoU er velkjent, se eksem-

pelvis Hall mfl. (2010) for en gjennomgang av mer enn 100 akademiske artikler, samt Mark mfl. 

(2013)  for særlig fokus på nordiske analyser. Avkastningen varierer på tvers av næringer og land, 

men generelt finnes det positive elastisiteter på nivå mellom 0,02 og opp til 0,25. Det betyr at en 

1-prosents økning i FoU-investeringer vil medføre økt verdiskaping på mellom 0,01 og 0,25 pro-

sent med et generelt konsensusnivå på rundt 0,08, se Hall mfl. (2010). Enkelte studier omregner 

dette til faktiske avkastning som viser at en krone investert i FoU gir mellom 8 og helt opp til 76 

øre avkastning, se oversikten på side 14 i Mark mfl. (2013) samt side 52-61 i Hall mfl. (2010) . På 

tvers av forskningen har OECD konkludert med at privatøkonomisk avkastning typisk ligger på 

20-30 prosent, se OECD (2009).  

Forklaringen på den positive effekten er en direkte sammenheng mellom FoU-investeringer og 

innovasjon. Kunnskapsoppbygning gjennom FoU-investeringer øker bedriftenes egen evne til å 

utvikle nye produkter. Innovasjonen er så å si å bringe investeringer i FoU til produktmarkedene. 

I tillegg vil kunnskapsoppbygningen øke den enkelte bedrifts absorbsjonskapasitet til å omsette 

ekstern kunnskap til bedriftens innovasjon, se Cohen og Levinthal (1990) Kastelli mfl. (2004), 

Griffith mfl. (2004) samt Graversen og Mark (2003). Siden innovasjon er å omdanne kunnskap til 

markedsprodukter, så finnes det en omfattende litteratur som kobler innovasjon til økt produkti-

vitet, bl.a. gjennom økt fortjeneste på produkter og økte markedsandeler for bedriftene, se 

Mohnen og Hall (2013). 

Den samfunnsmessige avkastningen vurderes ofte som større enn den privatøkonomiske avkast-

ningen. Det skyldes spill-over-effekter og det faktum at kunnskap er et offentlig gode, det vil si 

som ikke mister verdi ved å bli brukt og delt. Mange vil også peke på at verdien øker jo mer 

kunnskapen spres og anvendes. OECD har samlet forskningen rundt den samfunnsøkonomiske 
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avkastningen av FoU, OECD (2009). Den viser seg å være svært vanskelig å estimere, da mange 

faktorer spiller inn og påvirker resultatene. De konkludere likevel med at avkastningen ligger på 

mellom 30 og 40 prosent og dermed rundt 30 prosent høyere enn den privatøkonomiske avkast-

ningen. 

Norge scorer generelt ikke spesielt godt når det gjelder forskning og utvikling. År etter år kom-

mer Norge ut som middelmådig i europeiske og globale sammenlikninger. Det gjelder både for 

FoU-investeringer og på målinger av formell innovasjon. OECD og akademia undrer seg over 

hvordan Norge kan ha høy produktivitet, men samtidig være relativt dårlige på FoU og formell 

innovasjon. I OECD er dette kjent som The Norwegian Puzzle etter følgende innledning i en 

OECD-rapport «There is a puzzle about Norway», se OECD (2007).  Som det fremgår av Figur 3-1 

bruker Norge rundt 1,6 prosent av BNP på FoU, mens Danmark, Sverige og Finland alle bruker 

over 3 prosent.     

Figur 3-1 Investeringer i FoU som andel av BNP 

 

Kilder: Danmarks Statistik, Statistikcentralen Finland, Rannis Island, SSB Norge, NIFU, SCB Sverige, OECD - MSTI 

2014-2 

Det er særlig næringslivets investeringer i forskning og utvikling som skiller norge fra sammenlig-

ningslandene. Figur 3-2 viser at mens næringslivet i Norge sto for 55 prosent av de samlet FoU-

utgiftene i 2013, var det tilsvarende tallet for Danmark rundt 66 prosent, mens Sverige og Fin-

land ligger på rundt 70 prosent.  
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Figur 3-2 Andel FoU i ulike sektorer. 2013 

  

Kilder: Danmarks Statistik, Statistikcentralen Finland, Rannis Island, SSB Norge, NIFU, SCB Sverige, OECD - MSTI 

2014-2 

Danmark, Finland og Sverige er øverst på EU’s Union Innovation Scoreboard og er kategorisert 

som «Innovation Leaders». Her er Norge plassert i kategorien «moderate innovators» og får føl-

gende beskrivelse: «Norway is performing below the EU average for most dimensions and most 

indicators». Dette til tross for at SSB har justert innsamlingen av data om innovasjon i norsk næ-

ringsliv3 og sier at «en betydelig større del av det norske næringslivet har introdusert innovasjo-

ner i løpet av den siste treårsperioden enn hva tidligere undersøkelser har vist. For visse typer av 

innovasjon er andelen innovatører mer enn fordoblet». 

Der er gjort mange forsøk på å forklare «the puzzle». Flere peker på at FoU- og innovasjonssta-

tistikker er feil og ikke avdekker norske aktiviteter på tilfredsstillende vis. Eksempelvis fordi den 

nyskapingen som skjer innenfor petroleumssektoren i liten grad fanges opp i offentlig FoU-sta-

tistikk. SINTEF søker å undersøke nettopp dette, se Finne (2011). De lykkes imidlertid ikke å 

komme nærmere en forklaring på den lave norske FoU-aktiviteten i næringslivet. Andre har pekt 

på Norges næringsstruktur og at Norge ikke har mange store bedrifter innen FoU-intensive næ-

ringer, der Sverige har tungindustri, Finland har teleteknologi og Danmark har life science. Selv 

om dette kan forklare noe av forskjellene, er det langt i fra å kunne forklare de betydelige nasjo-

nale forskjellene i FoU-investeringer mellom disse tilsynelatende like landene.    

                                                        
3 Se SSB (2014): https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/flere-innovatorer-i-
norge-enn-tidligere-rapportert 
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Det er nærliggende å tenke på arbeidslivsmodellen for å komme nærmere en forklaring på «the 

Norwegian puzzle». Modellen med trepartsforhandlinger legger opp til desentralisering av makt 

og myndiggjøring (empowerment) av medarbeiderne. Kombinert med et høy formelt kompetan-

senivå og medarbeidere som gjennom kurs og livslang læring har et høy problemløsningsevner, 

gir dette et grunnlag for såkalte inkrementelle innovasjoner utviklet og initiert gjennom medar-

beidernes kunnskap og engasjement. Inkrementelle innovasjoner er en serie med små forbed-

ringer i produkter, produksjonsprosesser eller organisasjoner. Dette er ikke tradisjonelle FoU-

strategier med fastlagte budsjetter, og som får full uttelling i FoU-statistikkene. 

Caraianniss m.fl (2008) viser med utgangspunkt i Fourth European Working Condition Survey, at 

der er en høy korrelasjon mellom medarbeidernes autonomi og høy produktivitet. Her argumen-

teres det at mere autonome medarbeidere har lettere for å tilegne seg ny kunnskap, og å få om-

satt denne til nye innovasjon og økt produktivitet. Det er således mulig å se for seg at medarbei-

derdreven innovasjon kan være full så effektiv i å skape ny innovasjon, økt fortjeneste på pro-

dukter og tjenester samt å øke markedsandelene, som det stort anlagte FoU-prosjekter er.  

3.2 Sammenhengen mellom tillit, sosial kapital, organisasjonsteori og 
ledelse og den norske arbeidslivsmodellen 

Oppbygning av sosial kapital, eller tillit, er både en viktig forutsetning for og resultat av den 

norske arbeidslivsmodellen. Kombinasjonen av lokale tillitsvalgte, et tariffregulert arbeidsliv og 

lønns- og arbeidsvilkårsforhandlinger, og stor grad av koordinering på tvers av tariffavtaler og 

partenes deltakelse på politikkutformingen på samfunnsnivå, gir økt tillit mellom ansatte, ledel-

sen og myndigheter. De ansatte blir hørt i nær sagt alle beslutningsnivåer. I tillegg fungerer 

lønnsforhandlingene som en slags overskuddsdeling. Arbeidstakerorganisasjonene og de lokale 

tillitsvalgte arbeider således for virksomhetenes målsetninger og overlevelse, noe som kan øke 

de ansattes interesse for å igangsette produktivitetsfremmende tiltak, se Barth og Moene (2014)  

samt Produktivitetskommisjonen (2015). Hernes (2006)  peker på samme faktorer der lønnsfor-

handlinger og formelt regelverk rundt medbestemmelse, samt praktisk og vedvarende samar-

beide mellom arbeidsgiver og arbeidstager er sentrale komponenter i den norske modellen.  

Selve begrepet sosial kapital og herunder tillit (i litteraturen brukes begrepet «trust») beskriver 

relasjoner mellom individer eller grupper basert på et sett av felles verdier og normer, se Cole-

man (1988) og Putnam (1995). De felles verdiene og normene danner grunnlag for og letter in-

teraksjon som eksempelvis avtaler, kjøp og salg av varer og tjenester samt overholdelse av reg-

ler. Coleman (1988) illustrerer dette ved et eksempel om kjøp av edelstener. Fravær av disse fel-

les normer innebærer at en tredjepart må involveres. Dette vil i utgangspunktet øke transak-

sjonskostnadene og jo større risiko kjøper påtar seg, jo større vil disse transaksjonskostnadene 

bli. Coleman påpeker at i ekstreme tilfeller vil transaksjonen ikke engang finne sted.  

Oppbygging av sosial kapital og tillit antas å påvirke produktivitet på flere nivåer. Som det frem-

går av eksemplet til Coleman ovenfor, så vil sosial kapital og tillit senke transaksjonskostnader i 
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enhver økonomisk aktivitet. Dette er også konklusjonen til Knack og Keefer (1997), som videre 

peker på at et høyer nivå av tillit betyr en reallokering av ressurser fra beskyttelse og sikring av 

rammer for transaksjoner over til egentlig produksjon av nyttige varer og tjenester. Dermed kan 

det produseres en større mengde output med tilsvarende mengde arbeidskraft og andre innsats-

faktorer.  

Investeringer i kapital (fysisk og human) innebærer typisk en betydelig risiko. Denne risiko kan 

ses på som en omkostning for de som skal gjennomføre investeringen. Ved oppbygging av tillit 

reduseres en del av denne risikoen og dermed kostnaden. Det gir rom for mer langsiktige og risi-

kobetonede investeringer, se La Porta mfl. (1996) og Dearmona og Grier (2009). La Porta mfl. 

(1996) viser i en studie på tvers av land at omsetningen i de 20 største aksjeselskapene i et land 

øker signifikant med økt tillit. Dearmona og Grier (2009) viser rent empirisk at tillit har betydning 

for økonomisk vekst på tvers av land, hvor det å gå fra et lavere segment av tillit til et trinn høy-

ere innebærer en stigning i 2,45 prosent i BNP per innbygger. Dearmona og Grier viser med de 

samme dataene og metoden at investeringer målt som andel av BNP øker med hele 18,9 prosent 

hvis et land går fra et lavere segment av tillit til et høyere nivå.  

Bjørnskov og Méon (2010) gjennomfører liknende empiriske studier på sammenhengen mellom 

tillit og produktivitetsvekst på et makroøkonomisk nivå. De tester sammenhengen i en rekke for-

skjellige modellspesifikasjoner og kontrollerer for en rekke faktorer. Generelt finner de en signifi-

kant positiv sammenheng mellom tillit og produktivitetsvekst, men når de kontrollere for vel-

fungerende økonomiske og juridiske institusjoner, da forsvinner den signifikante sammen-

hengen. Forskerne konkluderer dermed med at tillit påvirker produktivitetsvekst gjennom de na-

sjonale institusjonene.    

Litteraturen viser videre at tillit også et viktig for innovasjon og teknologisk utvikling. Særlig når 

det kommer til teknologifronten, hvor det er betydelig usikkerhet omkring resultatet av investe-

ringer. Innovasjon og teknologisk utvikling er avhengig av samarbeid mellom individer og interak-

sjoner mellom bedrifter, se Maskell (2000). Økt tillit og sosial kapital vil senke transaksjonskost-

nadene og skape et mindre behov for monitorering av kompliserte prosesser. Noe som igjen le-

der til økt produktivitet. Ikeda (2008) peker på at dette også gjelder for gründere, som ofte er 

avhengige av andre for informasjon og i samarbeide med eksterne aktører. 

Vi har ikke funnet studier som undersøker den direkte sammenhengen mellom tillit og høy pro-

duktivitet for Norge. Tar vi utgangspunkt i studiene som er referert over og andre liknende stu-

dier, så er det ikke tvil om at tillit er en vesentlig forklaring på den høye norske produktiviteten.  

Deskriptive studier peker på at Norge er blant de beste eksemplene på at det er en slik sammen-

heng. Nedenstående figur er fra Beinhocker (2006) og viser at Norge med sin posisjon i øverste 

høyre hjørne både har høy tillit og høy produktivitet, og at det er en klar tendens til at de lan-

dene med høy tillit også har høy produktivitet og vice versa.  
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Måling av sosial kapital baserer seg ofte på slike tillitsindekser som figuren bygger på. Den mest 

anerkjente er fra Inglehart og Baker (2000). Der ble spørsmålet «Kan man stole på de fleste men-

nesker?» stilt i nær sagt alle verdens land til et tilfeldig utvalg av befolkningen. Andelen som sva-

rer «ja» på dette spørsmålet har fått status som en global indeks for graden av sosial kapital i 

ulike land. På toppen av denne indeksen troner Norge, der 65 prosent svarte «ja». I Danmark og 

Sverige svarte henholdsvis 60 og 57 prosent «ja». I typiske vesteuropeiske land ellers lå andelen 

på mellom 40 og 50 prosent, mens i USA svarte 37 prosent «ja». I Sør-Amerika og Øst-Europa lå 

andelen på under 30 prosent, og i en del asiatiske, afrikanske og søramerikanske land var ande-

len under 10 prosent og i noen tilfeller om lag null. 

Figur 3-3 Faksimile fra Beinhocker (2006) om sammenhengen mellom tillit og produktivitet. Inn-
deling også etter verdigrunnlaget. 

 

Kilde: Beinhocker (2006) – The Origin of Wealth – Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Econom-

ics, Random House Business. 
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Den norske arbeidslivsmodellen bidrar til høy tillit og til oppbygging av sosial kapital. Det er kon-

klusjonen i rapporten «Den norske mikromodellen – virksomhetsstyring, partssamarbeid og so-

sial kapital, av Hernes (2006). Tesen i rapporten er at utviklingen av virksomhetenes sosiale kapi-

tal er det kritiske element i den norske arbeidslivsmodellen, som får benevnelsen den norske 

mikromodellen, som igjen bidrar til en høyere levestandard og produktivitet i Norge enn hva de 

makroøkonomiske indikatorene alene skulle tilsi.  

Overordnet sett peker Hernes (2006) på to sentrale komponenter i den norske mikromodellen; 

fordeling av inntjening, hvor eiere og ansatte har insitament til å få mest mulig ut av overskuddet 

av bedriften. Andre komponent består av samarbeid om utvikling og spenner fra en formell til 

uformell form, eksempelvis når tillitsvalgte tar del i prosjektutvikling. Hernes (2006) peker videre 

på en rekke konsekvenser av den norske mikromodellen, som alle potensielt vil påvirke produkti-

viteten positivt, da de på den ene eller annen måte reduserer transaksjonskostnader gjennom 

oppbygging av sosial kapital og tillit:  

1. Konflikter blir institusjonalisert når det er rutiner for dialog og kompromissløsning. Hvilke 

saker skal drøftes, hvem skal ta del i drøftingene og når skal informasjon og konsultasjon 

finne sted? 

2. Gjensidig utvikling av normer og kunnskap om prosedyrer om hvordan samarbeidet mel-

lom arbeidsgivere og arbeidstagere skal skje. Gjensidigheten i utvikling av løsninger bi-

drar til respekt og tillit. 

3. Kjennskap til hverandres posisjoner. Hva kan man kreve av hverandre for å oppnå kom-

promisser.  

4. Viten om argumenter eller begrunnelser for hverandres posisjoner. Hvilken virkelighet 

står henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstager i? Det gir grunnlag for konstruktive for-

handlinger, der partene ikke alene er motparter men også partnere.  

5. Erfaring med de underliggende prosesser der deltakelse i partssamarbeidet gir delta-

kerne kompetanse om egne og motpartens situasjon og muligheter. Dette kan heve kva-

liteten på beslutninger og rutiner, og sikre at de følges når de implementeres.  

6. Bevissthet om gjentatt samhandling og omgang, hvor partene skal sitte overfor hver-

andre og forhandle igjen og igjen. Dette reduserer søken etter kortsiktige gevinster og 

suboptimale løsninger.  

Den norske modellen, slik Hernes beskriver den, er utviklet over lang tid. I tillegg er den institu-

sjonalisert i samfunnet. Det vil si at alle ledd i arbeidsmarkedet har en rolle i modellen. Det gjel-

der fra den enkelte medarbeider, gjennom tillitsvalgte, mellomledere og ledere, til arbeidsgiver- 

og arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter på både lokalt og nasjonalt nivå.  

I mange andre land finnes ikke samme grad av institusjonalisering. Likevel finnes det i internasjo-

nal litteratur en rekke studier som peker på viktigheten av tillit, god ledelse, kognitiv utvikling av 

organisasjoner og at alle medarbeidere har en rolle. Bruke mfl. (2006) oppsummerer i en me-

taanalyse studier med fokus på ledelse, delegering og læring i organisasjoner. Delegering, aktiv 
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ledelse og læring er momenter som gjenfinnes i den norske modellen i form av tillit, oppbygging 

av sosial kapital og medvirkning fra medarbeidere. De finner at aktiv ledelse med fokus på dele-

gering og læring i organisasjoner bidrar positivt og signifikant til produktiviteten. Gjørv-kommi-

sjonen NOU 2012:14 (2012), som skulle vurdere krisehåndteringen etter 22. juli-angrepene i re-

gjeringskvartalet og på Utøya i 2011, påpekte at denne norske tradisjonen for ledelse har sine 

svakheter i krisesituasjoner der det kreves myndig og besluttsom ledelse og klare ansvarsområ-

der. Til tross for dette ser det altså ut til at i hverdagens arbeidsliv, utenom krisesituasjoner, vir-

ker en medvirkende lederfilosofi produktivitetsfremmende. 

En omfattende gjennomgang av litteratur om effekt av lederskap på arbeidsmiljø fra 1970 til 

2005 er gjennomgått i Kuoppala mfl. (2008). Lederskap innebærer ikke bare ledelse. Lederskap 

er ledelse med omtanke, vennlighet og rettferdighet, men også ledelse som støtte, omsorg og 

oppmuntring. Kuoppala mfl. (2008) indentifiserer over 300 artikler og gjennomgår 109 av dem 

systematisk. De finner en klar sammenheng mellom ledelse og individuelle prestasjoner. De fin-

ner samtidig en moderat sammenheng mellom ledelse og godt arbeidsmiljø.  

Foldspang mfl. (2014) viser i en omfattende analyse på tvers av Norge, Sverige, Danmark og Fin-

land at der er en positiv sammenheng mellom bedrifters produktivitet og arbeidsmiljø. Særlig 

finner de at det fysiske arbeidsmiljø (med fokus på å unngå løft, utsettelse for kjemikalier mv.) 

virker positivt på produktiviteten. Tilsvarende finner de at fysiske og psykiske velbefinnende for 

den enkelte medarbeider har positiv effekt på produktiviteten. Godt lederskap gir godt arbeids-

miljø som igjen virker positivt på produktiviteten.  

Det er lite litteratur som knytter det typisk norske lederskapet og arbeidsmiljøet til det høye 

norske produktivitetsnivået, men dette er sentrale elementer i den norske arbeidslivsmodellen. 

Når studier viser sterk sammenheng mellom lederskap og arbeidsmiljø og den norske arbeidslivs-

modellen gir et særegent fokus på dette, samtidig som vi altså har verdens høyeste produktivi-

tet, blir det en naturlig forklaring på «the Norwegian puzzel».  

3.3 Sammenhengen mellom offentlig infrastruktur og samfunnets in-
stitusjoner og den norske arbeidslivsmodellen 

Produktivitetskommisjonen peker på solide institusjoner og godt styresett som en viktig forut-

setning for produktivitetsvekst, se NOU 2015:1 (2015). Fra en litteraturgjennomgang pekes det 

på en lang rekke forklarende årsaker til at det er slik. Knack og Keefer (1997) viser til at velfunge-

rende institusjoner vil få bedrifter og markedsaktører til å bruke mindre tid og ressurser på å 

overvåke og beskytte egne interesser. Det bidrar til en mer optimal allokering av innsatsfaktorer 

til produksjonen og dermed høyere produktivitet. Hall og Jones (1999) finner en sterk kausal 

sammenheng mellom velfungerende institusjoner og total faktorproduktivitet. Tilsvarende resul-

tat finner Bjørnskov og Méon (2010). 
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Et velfungerende sosialt sikkerhetsnett, en betydelig offentlig sektor, samt universelle og sjene-

røse velferdsordninger kan på samme måte også bidra til høyere produktivitet. Stiglitz (2014) pe-

ker på at en betydelig offentlig sektor finansiert gjennom skatter blir en aktiv aktør i økonomien 

og som dermed kan fungere som en samarbeidspartner som tar del i risikoen ved prosjekter og i 

forbindelse med innovasjoner. Stiglitz viser også til at det sosiale sikkerhetsnettet er viktig for at 

individer tør ta større sjanser. Adgangen til universelle og sjenerøse velferdsgoder, som billig ut-

danning og fri tilgang på helse, bidrar til å redusere usikkerhet under omstillinger i økonomien. 

På den måten kan det hurtigere oppnås en bedre reallokering av landets resurser, Barth og Mo-

ene (2014) og Stiglitz (2014). 

I avsnitt 3.2 diskuterte vi betydningen av sosial kapital og tillit i arbeidslivet. Hernes (2006) pekte 

på en rekke formelle og uformelle prosesser og institusjoner på arbeidsplassene som bidro til å 

omsette høy grad av tillit skapt ved den norske arbeidslivsmodellen til produktivitetsgevinster. 

Han kalte det Den norske mikromodellen. Men samtidig kan vi også betegne den norske arbeids-

livsmodellen og lønnsdannelsen som Den norske makromodellen. Mekanismene er de samme 

som på arbeidsplassene, men nå altså på samfunnsnivå.  

Som et sentralt ledd i den norske arbeidslivsmodellen har vi bygget opp institusjoner, møteplas-

ser og forhandlingsarenaer der sentrale parter i arbeidslivet møtes, og der de møter myndighet-

ene for å skape felles forståelse for hverandres problemstillinger og inngå kompromisser. Viktige 

slike institusjoner i lønnsdannelsen er: 

- Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 

- Lønnsnemnda 

- Kontaktutvalget 

- Riksmeglingsmannen 

Dessuten er partene i arbeidslivet deltakende i de fleste politiske prosesser som omhandler blant 

annet arbeidslivsspørsmål og næringspolitikk. Partsutsatte utvalg, deltakelse i offentlige utred-

ninger og høringsinstanser er institusjonaliserte prosesser innenfor den norske arbeidslivsmodel-

len. 

Videre er den makroøkonomiske politikken, som styrer aktivitetsnivået i økonomien gjennom fi-

nanspolitikken og kanskje til en viss grad også rentesettingen, institusjonalisert hos partene i ar-

beidslivet. Dette gir dem en forståelse for makroøkonomisk stabilitet og økonomisk vekst. Denne 

bevisstgjøringen tar partene med seg i lønnsforhandlinger, tariffbestemmelser og tariffproses-

ser. 

Disse formelle og uformelle institusjonene i den norske arbeidslivsmodellen er med på å bygge 

sosial kapital og tillit på et samfunnsnivå. Det er vanskelig å måle effekten av dette. Ingen studier 

tar heller sikte på å tallfeste betydningen av slike forhold. Likevel er beslektede områder viktige 

felt når ulike institusjoner for eksempel rangerer land ut fra konkurranseevne. For eksempel den 

anerkjente Global Competetiveness Report. Formålet med rapporten er beskrevet slik:  
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«We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that 

determine the level of productivity of a country.» 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 

 

Rangeringen som gjøres bygger på makroøkonomiske rangeringer, opprinnelig laget av Jeffrey 

Sachs’ Growth Development Index, og mikroøkonomiske rangeringer, basert på Michael Porters 

Business Competitiveness Index. Global Competitiveness Index kobler sammen de makroøkono-

miske og mikroøkonomiske indeksene til en felles indeks. 

To av pilarene i indeksen er velfungerende private og offentlige institusjoner og et stabilt makro-

økonomisk rammeverk. Totalt ble Norge rangert på 11. plass i 2016-rangeringen, men under 

disse to pilarene kom Norge på henholdsvis 5. og 1. plass. 

Figur 3-4 The Global Competitiveness Index. Norges score på de tolv pilarene fra 1-7, der 7 er best. 

 

Kilde: The Global Competitiveness Index 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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4.  Betydningen av kompetanse 

Kompetanse, kvalifikasjoner og utdanninger er begreper som gjerne brukes om hverandre. OECD 

definerer kompetanse4 på bakgrunn av en tredeling mellom formell kompetanse, ikke-formell læ-

ring og uformell læring. Formell kompetanse er kompetanse som opparbeides gjennom det for-

melle utdanningstilbudet og gir offentlig godkjenning. Ikke formell læring er andre former for or-

ganisert opplæring, men som oppnås utenfor det formelle utdanningssystemet (eksempelvis i regi 

av arbeidsgiver). Uformell læring er ikke-organisert læring som oppnås gjennom arbeidsliv, fami-

lieliv o.a. Realkompetanse er et begrep som omfatter både ikke-formell og uformell opplæring. 5 

I dette avsnittet vil vi konsentrere oss om kompetansehevingen som finner sted i det norske ar-

beidslivet, og særlig den ikke-formelle opplæringen6. Vi vil først diskutere viktigheten av å opp-

rettholde en høyt kompetent arbeidskraft og hvorfor norske arbeidsgivere bruke ressurser på 

kompetanseheving av egne ansatte. Videre vil vi vise til noen eksempler på hvordan kompetan-

sehevingen i arbeidslivet kan være organisert og innrettet. Til slutt vil vi diskutere sentrale impli-

kasjoner av dagens kompetansepolitikk for produktiviteten og sammenhengen med den norske 

arbeidslivsmodellen.  

PIAAC-undersøkelsen fra 2013 viser at 400 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdighe-

ter i lesing, 480 000 mangler grunnleggende ferdigheter i regning og 800 000 voksne mangler 

grunnleggende IKT-ferdigheter OECD (2013). Likevel har norske voksne ferdigheter som ligger 

over OECD-gjennomsnittet i lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø, og best ut kom-

mer personer i alderen 25 til 34 år. Det er imidlertid stor variasjon i grupper innad i Norge, og 

blant annet har de eldste svakere ferdigheter, kvinner har noe svakere ferdigheter enn menn, 

innvandrere har klart lavere ferdighetsnivå enn personer som er født i Norge, og personer i ar-

beid eller utdanning har høyere ferdigheter enn dem som er utenfor arbeid og utdanning Bjørk-

eng og Lagerstrøm (2014).   

PIAAC er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD som måler voksnes ferdigheter i lesing, 

tallforståelse, problemløsning i teknologitunge miljøer og generiske ferdigheter, som for eksem-

                                                        
4 http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-
home.htm 
5 Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etter-
utdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen man har dokumentert gjennom 
det formelle utdanningssystemet Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for 
voksnes læring) 
6 Ikke-formell læring kjennetegnes av at opplæringen er organisert med definerte læringsmål, at opplæringen 
finner sted utenom det formelle utdanningssystemet og at den ikke fører fram til offentlig godkjent dokumen-
tasjon, eksempel i form av et vitnemål. Et typisk eksempel på slik læring er et halvdagskurs som gis ansatte i 
regi av arbeidsgiver: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinfor-
mallearning-home.htm 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
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pel samarbeid, kommunikasjon og å organisere sin tid. Generelt viser resultatene at de som sco-

rer svært godt på leseferdigheter for eksempel, også scorer godt på tillit, og at Norge kommer 

relativt godt ut på de mange rangeringene.  

Figur 4-1 Voksnes ferdigheter i lesing, 0-5 der 5 er best 

 

Kilde: OECD (2013) 

Figur 4-2 Sannsynligheten for at voksne med svært høye leseferdigheter også scorer positivt på 
ulike sosiale og økonomiske utfall 

 

Kilde: OECD (2013)  
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At Norge kommer relativt godt ut sammenlignet med andre land, må ses i sammenheng med at 

Norge har OECDs tredje høyeste ressursnivå7 i utdanningssektoren og voksne i Norge mellom 25 

og 64 år deltar i større grad i formell utdanning og/eller i andre organiserte opplæringstiltak enn 

i de fleste andre OECD-land, se OECD (2015). Videre må kompetansehevingen som finner sted 

utenom det formelle utdanningssystemet ses i lys av at arbeidsgivere i Norge investerer mye i 

kompetansehevingstiltak av egne ansatte; både gjennom uformell, ikke-formell og formell opp-

læring og utdanning se Samfunnsøkonomisk analyse 8 (2013), Haakestad og Sterri (2015), Utvalg 

om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssyste-

met (2015). 

4.1 Høy grad av kompetanseheving i norsk arbeidsliv. Hvorfor?  

I PIAAC-undersøkelsen scorer Norge svært høyt på kompetanseheving i arbeidslivet. Blant de 

med lavest kompetansenivå scorer Norge høyest av samtlige land. 

Figur 4-3 Prosentandelen i hvert ferdighetsnivå som fikk arbeidsrelatert utdanning og opplæring 
sist år. Ferdighetsnivå 0-5, der 5 er best 

  

Kilde: OECD (2013)  

 

                                                        
7 Målt som årlig utgift per elev eller student korrigert for ulik kjøpekraft i landene i 2011. 
8 Tidl. Damvad 

 

0

50

100

150

200

250

300

N
o

rw
ay

N
e

th
e

rl
an

d
s

Sw
ed

en

D
en

m
ar

k

Fi
n

la
n

d

U
n

it
ed

 S
ta

te
s

C
ze

ch
 R

ep
u

b
lic

En
gl

an
d

/N
. I

re
la

n
d

 (
U

K
)

Ir
el

an
d

C
yp

ru
s¹

 ²

A
ve

ra
ge

C
an

ad
a

Es
to

n
ia

A
u

st
ri

a

Fl
an

d
e

rs
 (

B
el

gi
u

m
)

Sp
ai

n

A
u

st
ra

lia

Fr
an

ce

Ja
p

an

G
e

rm
an

y

K
o

re
a

It
al

y

R
u

ss
ia

n
 F

ed
er

at
io

n
³

P
o

la
n

d

Sl
o

va
k 

R
ep

u
b

lic

Level 4/5

Level 3

Level 2

Level 1

Below level 1



Rapport 37-2016                                                    Arbeidslivsmodellen og produktivitet 

24 

 

I et internasjonalt perspektiv er kompetansehevingen som finner sted på norske arbeidsplasser 

blant annet et resultat av overgripende prosesser som finner sted i EU-sammenheng. EUs stra-

tegi for kurranseevne og vekst fra 2000, den såkalte Lisboa-strategien, må ses i lys av at økono-

misk omstilling i lang tid har vært et gjennomgående tema i utviklede økonomier Samfunnsøko-

nomisk analyse9 (2013). Dette har ført til at kravet til kompetanse øker og stadig er i raskere end-

ring se Samfunnsøkonomisk analyse (2015), Samfunnsøkonomisk analyse10 (2013). Den opprin-

nelige målsetningen med Lisboa-strategien var å gjøre Europa til den mest konkurransedyktige, 

kunnskapsbaserte og dynamiske økonomien i verden innen 2010, og livslang læring var identifi-

sert som en av nøkkelfaktorene for å nå strategiens målsetning. I 2007 ble samtlige av EUs ut-

danningsprogrammer samlet i EUs program for livslang læring 2007-2013, med mål om å 

fremme av økt utvikling, samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene i Europa, og i 

2010 vedtok EU Europa 2020 -  som var en oppfølger av Lisboa-strategien. Også i den nye strate-

gien var livslang læring identifisert til å være en av grunnpilarene.   

Ser man det i et mer nasjonalt perspektiv, har for det første de samfunnsmessige endringene som 

finner sted på tvers av land og EUs arbeid for å fremme livslang læring forplantet seg til vår na-

sjonale politikk og virkemiddelbruk på området, og kan bidra til å forklare kompetansehevingsak-

tiviteten i norsk arbeidsliv. For myndighetene og virksomhetene er riset bak speilet ved å ikke 

være en del av slike internasjonale satsinger å bli utkonkurrert i en stadig hardere konkurranse 

mellom kunnskapsbaserte nasjoner og virksomheter.  

Et annet aspekt som gjør at utdanning og kompetanse har en sentral plass i norsk arbeidslivspolitikk 

er at det gjennom trepartssamarbeidet er etablert et rammeverk for lønnsfastsettelsen, og der norsk 

arbeidsliv kjennetegnes av et høyt lønnsnivå med en minstelønnsgaranti. Dette systemet kan kun le-

gitimeres gjennom høy effektivitet og produktivitet, både hos de med lavest kompetanse og for virk-

somhetene totalt sett. I dette ligger det også at arbeidsgiverne har sterke insentiver for å sikre at an-

satte har høy kompetanse. Dersom kompetansenivået ikke opprettholdes, vil dette true et høyt 

norsk lønnsnivå, framtidig produktivitet, konkurranseevne og en omfattende velferdsstat gjennom 

forvitring av den norske arbeidslivsmodellen. Utdanning og kompetanse er dermed en viktig del av 

den norske arbeidslivsmodellen, med høy oppslutning om tariffavtalenes rolle og universelle vel-

ferdsordninger. Det har gitt høy yrkesdeltakelse, stor lønnslikhet og høy produktivitet, og Norge har 

få lavkompetansearbeidsplasser. I forlengelsen av dette er det gjennom partssamarbeidet også 

blitt framforhandlet rettigheter knyttet til kompetanseheving for ansatte, som er nedfelt i avta-

lene mellom arbeidslivspartene.  

Overordnet kan vi altså oppsummere årsaken til et høyt nivå på arbeidslivsrelatert kompetansehe-

ving i Norge slik: 

1. Effektiv implementering av internasjonale og nasjonale strategier. 

                                                        
9 Tidl. Damvad 
10 Tidl. Damvad 
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2. Sterke arbeidsgiverinsentiver som følge av at de små lønnsforskjellene har ført til at selv stil-

linger som besettes av de med lavest kompetanse krever digitale ferdigheter, samarbeidsev-

ner, kognitive og organisatoriske egenskaper. Når det ansettes arbeidere med lave formelle 

ferdigheter, kreves opplæring på arbeidsplassen. 

3. Arbeidstakers krav gjennom trepartssamarbeid og tariffavtaler, som i tillegg til å inneholde 

vilkår for lønn og arbeidsforhold også forplikter arbeidsgiver til å sette av ressurser til kompe-

tanseheving. Dessuten tilbyr også fagforeningene kurs og utdanningsordninger, og sentrale 

parter deltar i utforming av utdanningspolitikken, særlig i fagopplæringen siden de er direkte 

berørte på arbeidsplassene. At arbeidstakerne og deres representanter er opptatt av kompe-

tanseheving, er delvis av samme grunn som arbeidsgiverne i punkt 2, nemlig at deltakelsen i 

den norske arbeidsstyrken med en høy lønn krever også et høyt kompetansenivå. De som 

ikke tilfredsstiller arbeidslivets krav kan bli gående arbeidsledig. 

4.2 Organisering og innretning av kompetansehevingen 

Kompetansehevingstiltak finner sted både i offentlig og privat sektor og i alle deler av arbeidsli-

vet, men i ulikt omfang. Overordnet kan man beskrive opplæringen som finner sted gjennom tre 

hovedgrupper.  

Den «enkleste» formen for kompetanseheving benevnes ofte som uformell opplæring, og dette 

dreier seg om ikke-organisert læring som oppnås gjennom arbeidserfaring. Videre finner det 

sted det som ofte kalles ikke-formell opplæring. Denne opplæringen er organisert og har defi-

nerte læringsmål, men uten å være del av det formelle utdanningssystemet og uten å føre fram 

til offentlig godkjent dokumentasjon. Et eksempel på slik opplæring kan være et halvdagskurs i 

prosjektledelse, i hvordan man skal håndtere en maskin på jobben, i bruk av Office-verktøy mv. 

Til slutt er det også mange arbeidsplasser som tilbyr ansatte å delta i formell utdanning, som ek-

sempel å ta fagbrev eller et studium på BI. Utdanningen er organisert ulikt, og undervisningen 

kan finne sted i arbeidstiden, i helger, på kveldstid og/eller være nettbasert/fjernundervisning. 

Det varierer også om arbeidstaker får betalt lønn dersom utdanningen tas i arbeidstiden og om 

arbeidsgiver betaler hele eller deler av kostandene som knytter seg til utdanningen, eksempelvis 

studieavgift, lese- og eksamensdager mv.   

For å forstå hvorfor norsk arbeidsliv scorer så høyt på internasjonale rangeringer på kompetan-

seheving i arbeidslivet, må man koble inn det høye norske lønnsnivået i bunn av lønnsforde-

lingen. Med et slikt lønnsnivå finnes det nær sagt ikke lenger jobber som ikke krever høy grad av 

reell kompetanse. Selv ikke innenfor handel er det lenger kun manuelle oppgaver som skal gjø-

res. Bruken av IT-systemer og logistikksystemer har for lengst inntatt denne bransjen som kan-

skje har flest lavkompetansearbeidsplasser av alle bransjer i økonomien. Den er også til gjengjeld 

den største sysselsetteren. Som vi kan se av Figur 4-4 er det tjenestesektoren som har hatt den 

sterkeste produktivitetsveksten de siste tiårene. Det er denne sektoren som sysselsetter flest 

med lav kompetanse.  
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Figur 4-4 Bruttoprodukt per timeverk (produktivitet). 1990=100 

 

Kilde: SSB 

 

I lys av dette, la oss se litt nærmere på hvordan handelsbransjen i Norge jobber med kompetan-

seheving. Handelsbransjen er et område i norsk arbeidsliv hvor vi vet at det finner sted mye opp-

læring av ansatte, og særlig av ikke-formell karakter. Bransjen har over tid utviklet et omfattende 

system for egne ansatte med egne «utdanningsløp», og den mest omfattende og organiserte 

formen finner men i kjedeskolene. En kjedeskole kan beskrives som en fysisk opplæringsinstitu-

sjon som er opprettet innenfor et foretak med mange enheter av samme type, som enten har 

samme eier eller eiere som på annet vi er nært knyttet til hverandre se Bore mfl. (2012). 

Et eksempel på en kjedeskole er Kiwis egen Kiwi-skole som er plassert i Drammen se Samfunns-

økonomisk analyse (2015). Her gis opplæring ved at ansatte fra hele landet kommer til skolen. 

Kjedeskolen anvender primært internt undervisningspersonale. I delene av handelsbransjen som 

ikke har etablert egen kjedeskoler, er det mer vanlig med nettbasert undervisning, men gjerne i 

kombinasjon med klasseromsundervisning som finner sted i leide lokaler, på hovedkontoret, på 

regionale kontorer mv. Også der det ikke er etablert egne fysiske skoler, brukes skolebegrepet 

om opplæringsopplegg. Bruken av begrepet er derfor knyttet til at opplæringen har en fast orga-

nisering og er satt i system, mer enn til en fysisk lokasjon. I tillegg til den mer organiserte opplæ-

ringsdelen, er det vanlig at ansatte skal delta i praktisk opplæring og oppfølging. 

Den ikke formelle opplæringen som tilbys ansatte i handelsbransjen er i stor grad systematisk og 

standardisert, og hovedregelen er at alle som deltar på et gitt opplegg får den samme opplæ-

ringen, uavhengig av hvor i landet de bor se Samfunnsøkonomisk analyse (2015). Det finnes også 

eksempler på at det tilbys egne opplæringsopplegg regionalt eller lokalt som kommer i tillegg til 

den standardiserte opplæringen.   
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Selv om alle som deltar i en type opplæring får samme opplæring, er det ikke nødvendigvis slik at 

alle ansatte deltar i alle kurs som tilbys. Opplæringen er ofte bygget opp av en obligatorisk intro-

duksjonsdel for alle. En viktig del av introduksjonsopplæringen dreier seg om innføring i virksom-

hetens historie, verdier og kultur, men inneholder også gjerne mer faglig opplæring som er rele-

vant for alle ansatte, eksempelvis kurs i ran og sikkerhet se Samfunnsøkonomisk analyse (2015). 

Videre er opplæring ofte differensiert i funksjonsbasert opplæring og lederopplæring, alt etter 

hvilke arbeidsoppgaver den enkelte har. I den grad det finner sted formell opplæring, dreier 

dette seg enten om opplæring som er knyttet til å ta fagbrev eller som tilbys ledere. 

Det mest vanlige omfanget for introduksjonskursene og de funksjonsbaserte kursene er mellom 

fem til 25 timer. Videre er det mindre vanlig at opplæringen er på under fem timer eller oversti-

ger 50 timer. Lederopplæring varer derimot oftest mellom 26 og 50 timer, men kan også ha et 

større omfang. Det varierer i hvilken grad den ikke-formelle opplæringen som her beskrives do-

kumenteres, men ofte får ansatte et kursbevis, et diplom eller lignende etter endt opplæring. 

Det varierer imidlertid i hvilken grad den enkelte får utfyllende dokumentasjon som beskriver 

hva de faktisk har lært. Dette er mest utbredt i den grad opplæringen fører fram til en eller an-

nen form for sertifisering eller kjente standarder, eksempelvis som opplæring i Microsoft, HMS-

kurs, truckførerbevis mv. 

Det er i hovedsak ledelsen sentralt som står for etableringen og utviklingen av innholdet i opplæ-

ringen, og i virksomheter som har tillitsvalgte er det mindre vanlig at tillitsvalgte er deltakende i 

disse prosessene se Samfunnsøkonomisk analyse (2015). Mangelen på involvering av ansatte er 

imidlertid ikke nødvendigvis det samme som at ansatte ikke har mulighet til å påvirke prosess-

ene. Der tillitsvalgte finnes på arbeidsplassene, virker det å være tilrettelagt for dialog mellom 

arbeidsgiver og tillitsvalgte, og der kompetanseheving er et tema som kan tas opp. En utfordring 

er likevel at det virker som at mange tillitsvalgte i liten grad benytter muligheten til å diskutere 

opplæring av ansatte. I virksomheter hvor det ikke finnes tillitsvalgte, er det i noen grad butikk-

sjef eller tilsvarende som erstatter tillitsvalgt-funksjonen.   

4.3 Implikasjoner for produktivitet 

I dette kapittelet har vi belyst ulike forhold og mekanismer som kan bidra til å forklare hvorfor 

norske arbeidsgivere investerer i ansatte kompetanse og viktigheten av å opprettholde et høyt 

utdannings- og kompetansenivå i norsk arbeidsliv. Et helt sentralt moment er dynamikken som 

ligger i samspillet i triangelet mellom høy utdanning og kompetanse, høyt lønnsnivå i bunn av 

inntektsfordelingen, og høy effektivitet og produktivitet.   

I Norge må vi nok se til både tariffavtalenes rolle for reguleringen av arbeidslivet og konsekven-

sen av høye lønninger for de med svakest formell kompetanse for å forklare hvorfor læringen i 

arbeidslivet står sterkt. I alle land, og uavhengig av de formelle utdanningssystemene, vil det all-

tid være mange som avslutter utdanningen uten å ha særlig høy eller relevant formell utdanning. 

Men i land med mange lavkompetansearbeidsplasser for å utføre de tjenestebaserte eller stort 
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sett manuelle produksjonsprosessene, er det en utstrakt etterspørsel etter også denne typen ar-

beidskraft. Land med mange lavkompetansearbeidsplasser har det fordi det ikke har vært lønn-

somt å mekanisere eller organisere bort de manuelle oppgavene eller investere i teknologi for å 

erstatte arbeidskraften med lav kompetanse. Store lønnsforskjeller mellom høyt- og lavt kvalifi-

sert arbeidskraft har altså bidratt til å opprettholde et lavt produktivitetsnivå. 

I Norge har vi også en del arbeidstilbydere uten særlig formell utdanning. Samtidig har selv de 

bransjene med potensielt mest manuelle arbeidsoppgaver, som varehandelen, mekanisert bort 

mange arbeidsplasser. Det er én av grunnene til at Norge har verdens høyeste produktivitet. Til 

tross for dette har fortsatt disse arbeidsintensive bransjene behov for mye arbeidskraft, men da 

til å jobbe sammen med teknologien og med stort krav til å arbeide kognitivt og selvstendig. 

Overvåking og veiledning er også kostbart. Det er derfor en stor grad av ansvar og frihet i selv de 

jobbene som krever minst formell kompetanse i Norge.  

Kombinasjonen av fortsatt behov for arbeidskraft med lav formell kompetanse og høy grad av 

teknologisering på selv disses arbeidsplasser, krever opplæring i arbeidslivet. Den norske ar-

beidslivsmodellen gir dermed som resultat at både arbeidstakerne, og deres organisasjoner gjen-

nom tariffarbeidet, og arbeidsgiverne gjennom deres internopplæring, får sterke incentiver til å 

bygge opp realkompetanse på jobben. Norge scorer høyt på formell utdannelse i befolkningen, 

fordi også utdanningssystemet må tilpasses arbeidslivets kompetansebehov. Men den norske 

arbeidslivsmodellen gir samtidig en høyt kompetent arbeidsstokk også gjennom de mer eller 

mindre formelle kompetansehevingstiltakene som foregår i arbeidslivet. 
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5. Høyt teknologinivå i kapitalutstyret og mye kapital 
per sysselsatt i hver næring 

Norge har mye kapital per sysselsatt. Ser vi på de siste 10 årene med tilgengelige data, viser figur 

5.1 at Norge har størst mengde kapital per sysselsatt i verden. Utviklingen over tid tyder til og 

med på at Norge øker den relative kapitalintensitet per sysselsatt sammenliknet med andre land. 

I 2005 lå Norge om lag 13 prosent over USA, som var landet med nest høyest kapital per syssel-

satt. I 2007, rett før finanskrisen lå Norge knapt 25 prosent over Danmark. I 2013 lå Norge 41 

prosent over Sverige, som da var landet med nest høyest kapital per sysselsatt. Det er således 

snakk om en betydelig kraftigere kapitaloppbygging per ansatt i Norge sammenlignet med andre 

land. En forklaring på stigningen fra 2005 til 2013 er finanskrisen som rammet Norge i mindre 

grad end mange andre land. Tallene viser imidlertid også at allerede før finanskrisen så hadde 

Norge en sterkere vekst i kapital per sysselsatt. Dette tyder på at det er sterke insentiver for å 

styrke kapitalinvesteringer i Norge sammenlignet med andre liknende land.   

Figur 5-1 Kapital per sysselsatt, i faste 2014-priser. US$ 

 

Kilde: Verdensbanken og SSB 

Den norske arbeidslivsmodellen øker faktisk insentiver for kapitalinvesteringer. En sentral lønns-

dannelse som bidrar til lønnsrigiditet på bedriftsnivå gir bedriftseiere sterkere incentiver til å 

gjennomføre lønnsomhetsforbedrende investeringer i ny teknologi og nyorganiseringer. Som vi 

har sett blant annet i omtalen av Aukrusts studier på 1960-tallet, og i senere se Layard, Nickell og 

Jackmann (1991) og Forslund, Gottfries og Westermark (2008), innebærer lønnsdannelsen en 

overskuddsdeling mellom kapitaleiere og arbeidstakere. Med en lønnsdannelse på bedriftsnivå 

betyr dette at bedriftseieres gevinst fra investeringer i ny teknologi må deles med arbeidstakere. 
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Det reduserer avkastningen fra investeringene og er noe bedriftseierne må ta hensyn til i inves-

teringsbeslutningen. Enkelte investeringsprosjekter kan dermed bli ulønnsomme sett fra be-

driftseierens side, og ikke bli gjennomført. Dersom lønnsdannelsen skjer på et sentralisert nivå, 

vil ikke lønnskostnadene i bedriften bli nevneverdig berørt av eventuelle investeringsbeslut-

ninger. Det gir en høyere avkastning på å investere i ny teknologi og dermed også en høyere 

gjennomføringssannsynlighet.11 

Et annet viktig moment for å forklare det høye nivået på kapitalinvesteringer i Norge, er den vel-

fungerende offentlige infrastrukturen og den institusjonelle stabilitet. Som påpekt i kapitel 3.3 så 

er Norge kjennetegnet ved blant annet institusjonell stabilitet og velfungerende institusjoner. 

Dette betyder for eksempel at eiendomsretten til innovasjoner og avkastningen på investeringer 

både tilfaller de som finansierer investeringene og at samfunnet samtidig drar nytte av dem, se 

Produktivitetskommisjonen ((2014-2015)). Videre vil stabile institusjonelle rammebetingelser in-

nebære at man reduserer ett risikomoment ved å gjennomføre investeringer. Dette leder til la-

vere terskel for investeringer og dermed til høyere investeringer.  

Når vi snakker om kapital, mener vi egentlig teknologi. For i kapitalutstyret som virksomheter 

kjøper, ligger alltid den nyeste teknologien. Hvis bedriften skal ha et nytt IT-system, hvorfor 

kjøpe fjorårets versjon? Det omfattende «Global Information Technology Report» utviklet av IN-

SEAD og World Economic Forum plasserer Norge i den globale eliten år etter år når det gjelder 

teknologi. Både i 2015 og 2014 kommer Norge på femteplass. Det er foran land som USA, Dan-

mark og Tyskland. Norge scorer over gjennomsnittet på samtlige indikatorer. Og både på infra-

struktur og individers bruk av teknologi ligger Norge helt i toppen. En annen indeks kalt «digital 

economy and society index» fra EU, har Norge på andreplass rett bak Danmark.  

Figur 5-2 Network readiness index – en global teknologiindeks. Norges score i 2015 

 

Kilde: Network readiness index 

                                                        
11 Se Grout (1984) 
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Der er flere årsaker til at Norge ligger høyt på internasjonale indekser for teknologi. Høyt utdan-

net arbeidskraft er ofte en komplementær faktor til teknologisk kapital i produksjonsprosesser i 

mange næringer.12 Samtidig er lavt utdannet arbeidskraft substitutt til kapital og teknologi. Det 

innebærer at bedrifter tenderer til å implementere den nyeste og beste teknologien når høyt ut-

dannet arbeidskraft er billig og lavt utdannet arbeidskraft er dyr. Små lønnsforskjeller bidrar der-

med til å subsidiere ny teknologi og beskatte gammel teknologi i virksomhetene.  

Investeringer i ny teknologi innebærer at omstillingsprosessene går raskere. Norges potensiale 

for økt produktivitet er størst ved teknologiadopsjon, altså ved å ta i bruk teknologien som utvik-

les i andre land – ikke nødvendigvis ved å utvikle den selv, se Produktivitetskommisjonen ((2014-

2015)). Dette betyr at Norge må ha høy grad av absorpsjonskapasitet. Dette stiller igjen krav til å 

investere løpende for å implementere den nye teknologien, men også i en høyt utdannet ar-

beidsstyrke som klarer å ta i bruk den nye teknologien, se Cohen og Levinthal (1989) (1990). 

Griffith mfl. (2004) viser hvordan både investeringer i teknologi og FoU samt høyt utdannede har 

betydning for å kunne absorbere ny teknologi.  

En annen årsak til høye investeringer i teknologiintensiv kapital, er at det må antas å være fal-

dende marginal avkastning av investeringer i kapital. Marginalavkastningen presses nedover. En 

måte å imøtekomme dette på, er ved å investere i den nyeste teknologi, de nyeste maskiner og 

på en måte øke teknologinivået. Dette slår ikke nødvendigvis ut i FoU-statistikken og fanges der-

med ikke opp i tradisjonelle statistikker. 

Teknologi er en sentral produktivitetsfaktor. Eggen mfl. (2015)  viser hvordan investeringer i IKT-

kapital er av avgjørende betydning for produktivitetsutviklingen i Norge fra 1995 til 2013. I perio-

den fra 1995-2005 var bidraget fra investeringer i IKT-kapital på 30 prosent av produktivitets-

veksten. Fra 2006 til 2013 var bidraget steget til 50 prosent. Resultatene er på nivå med studier 

fra Sverige, Tillväxtanalys (2014) og USA, Jorgensen mfl. (2005), men viser likevel at investeringer 

i IKT-kapital har større betydning for produktivitetsveksten i Norge sammenlignet med Danmark, 

Sverige og Finland, se Eggen mfl. (2015) .  

Det er vanskelig å dokumentere en direkte kobling mellom den norske arbeidslivsmodellen og 

kapital- og teknologinivå. Likevel pekes det i dette avsnittet i den retning. Vi argumenterer for at 

den norske arbeidslivsmodellen øker både offentlige og private virksomheters investeringer i ka-

pital med høyt teknologiinnhold, blant annet fordi dette er komplementært til de med høye kva-

lifikasjoner i arbeidslivet og substitutt til de med lave kvalifikasjoner. Når lønnsforskjellene mel-

lom disse er små, innebærer dette en forklaring på hvorfor Norge har høye kapitalinvesteringer 

og et høyt teknologiinnhold i kapitalutstyret.  

 

                                                        
12 Se Bjørnstad og Skjerpen (2006) for estimater for norske næringer. 
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6. Næringsstruktur; nedlegge lavproduktive næringer 
og vokse innen høyproduktive næringer  

Både fysisk kapital og humankapital trekkes til næringer med høy produktivitet. Dermed får be-

vegelsen av kapital en selvforsterkende effekt på produktivitet. Kapital bidrar i seg selv til høyere 

produktivitet, men frigjøringen av annen kapital ved at den forlater lavproduktive næringer og 

søker mot høyproduktive næringer gir en dobbelt gevinst. Slike bevegelser har naturlig nok be-

tydning for produktiviteten til et land og til enkeltnæringer. Derfor er det et betydelig politisk fo-

kus på å sikre rammebetingelser som hindrer friksjon i kapitalmobiliteten. Det ser vi eksempelvis 

i EU, der opprettelsen av EU’s indre marked er etablert for blant annet å sikre fri bevegelse av 

både fysisk kapital og humankapital.  

Kapital vil søke seg dit den får størst mulig avkastning. Dette skjer i en dynamisk prosess. Det kan 

være flere årsaker til at prosessen er treg og full av friksjoner. Lønnsdannelsen kan være en av 

dem. Mye tyder på at en sentral lønnsdannelse reduserer friksjonene og styrker kapitalmobilite-

ten. Sentral lønnsdannelse eller «solidarisk lønnspolitikk» er en av de mest sentrale elementer i 

Rehn-Meiden modellen, som har dannet grunnlag for svensk økonomisk politikk i etterkrigstiden 

se Erixon (2000), (2001). Denne minner mye om den norske arbeidslivsmodellen, selv om den i 

Norge har fått et annet navn. Den svenske modellen, som i internasjonal litteratur også kjennes 

som som «the third way» har vært gjenstand for mye forskning, da den har håndtert en klassisk 

økonomisk utfordring; høy inflasjon ved full sysselsetting, se Erixon (2000), (2001), (2005), Lund-

berg (1972), (1985) og Whyman (2003). Denne utfordringen er nok hovedforklaringen på at 

mange land har forlatt målet om full sysselsetting. Den sentrale lønnsdannelsen og den solida-

riske lønnspolitikken med små lønnsforskjeller i de nordiske landene, er samtidig trolig forkla-

ringen på hvorfor målsetningen om full sysselsetting har kunnet bli beholdt og stort sett blitt 

oppfylt i disse landene.  

Små lønnsforskjeller tvinger ulønnsomme bedrifter til omstilling eller nedleggelse framfor å 

framforhandle lønnsnedgang se Whyman (2003). Noen typer bedrifter får da høyere kostnader 

for sin arbeidsstokk. Dette er typisk de med mange med et lavt kompetansenivå. Andre bedrifter 

får typisk lavere lønnskostnader innenfor et slikt system. Det er typisk de med høyt kvalifiserte 

arbeidstakere. Dette innebærer en dynamisk prosess der de som får høyere kostnader vil ned-

legges og de med lavere kostnader vil opprettes. Dette kan betyd nedleggelse og utfasing av hele 

næringer. Samtidig frigjør rasjonaliseringsprosessen arbeidskraft og kapital til mer lønnsomme 

bedrifter og høyproduktive næringer se Erixon (2000).  

En annen måte å forklare denne dynamiske prosessen på er gjennom Schumpeters kreativ ned-

leggelses-teori, eller «creative destruction» (1942). Teorien om kreativ nedleggelse har blitt kob-

let til lønnsdannelsen på forskjellige vis. Blant annet var det varianter av denne teorien som dan-

net utgangspunktet for de svenske LO-økonomenes tilrådning til den svenske LO-kongressen i 



Rapport 37-2016                                                    Arbeidslivsmodellen og produktivitet 

33 

 

1951 om at den kollektive lønnsdannelsen skulle danne basisen for en ny samfunnsøkonomisk 

modell, der små lønnsforskjeller, rigide lønninger på bedriftsnivå og et generelt høyt lønnsnivå 

skulle allokere kapitalen vekk fra de minst lønnsomme bedriftene og finne veien til de mest lønn-

somme bedriftene.13 Dette er også sentralt i for eksempel Vartiainen (1998) og Barth og Moene 

(2014). For å illustrere disse prosesser gir vi to eksempler.  

I Figur 6-1 ser vi på en situasjon med individuell lønnsdannelse som endres til en koordinert 

lønnsdannelse. I figuren tenker vi oss at landet vi ser på har 16 potensielle næringer (men dette 

kan også tenkes på som bedrifter), og de er alle rangert etter hvor produktive de er med de mest 

produktive til venstre i figuren. Med individuell lønnsdannelse skjer det en overskuddsdeling på 

nærings-/bedriftsnivå, slik at timelønningene, som er angitt med de lyse søylene, varierer med 

bedriftenes arbeidsproduktivitet. Driftsresultatene, som er de mørke søylene, blir dermed rela-

tivt like mellom de ulike næringene til tross for stor spredning i deres produktivitet. Vi tenker oss 

at dette skaper full sysselsetting, eller sysselsetting tilsvarende arbeidstilbudet. De 

næringene/bedriftene med lavest lønnsomhet vil ikke være liv laga i dette landet. De er for lite 

produktive i forhold til det laveste lønnsnivået arbeidstakerne på individuell basis krever. Landet 

har derfor i realiteten kun 10 næringer/bedrifter. Dette er altså et relativt industrialisert land 

som har klart å kvitte seg med mye lavproduktivt næringsliv. 

Dernest tenker vi oss at landet endrer lønnsdannelsen til et koordinert regime og en felles time-

lønn på tvers av alle næringer/bedrifter, representert ved den røde horisontale linjen i figuren. 

Vi tenker oss at dette lønnsnivået er høyere enn det som med den gitte nærings/bedriftsstruktu-

ren skaper full sysselsetting. Dermed vil overgangen til nytt regime føre til at de med lavest pro-

duktivitet i landet går konkurs og det oppstår arbeidsledighet. Nå har landet bare seks næ-

ringer/bedrifter igjen. Innføring av kollektiv lønnsdannelse fra et individuelt system er altså kost-

bart og forklarer kanskje hvorfor mange land finner det vanskelig å bevege seg bort fra et indivi-

dualisert lønnsdannelsessystem. Men prosessen stopper ikke med det. For å vurdere den videre 

dynamikken i landet beveger vi oss over til Figur 6-2. 

                                                        
13 Se Rehn og Meidner (1954, 1951 på svensk). 
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Figur 6-1 En rangering av næringers/bedrifters produktivitet i et regime med lokal lønnsdannelse 
og full sysselsetting, samt ved en overgang til et regime med koordinert lønnsdannelse som skaper 
konkurs og arbeidsledighet 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 6-2 En rangering av næringers/bedrifters produktivitet etter at et regime med koordinert 
lønnsdannelse har økt sysselsettingen gjennom etablering av nye næringer/bedrifter 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Det nye koordinerte lønnsnivået er lavere enn det gamle i de mest produktive bedriftene. Vi ser 

derfor av Figur 6-2 at driftsresultatene til næringene/bedriftene 1, 2 og 3 blir langt høyere enn 

før. Det lokker investorer til å investere mer i slike næringer/bedrifter, og nyinvesteringene gjø-

res i den nyeste og best tilgjengelige teknologien. De er superlønnsomme sammenliknet med de 

tidligere næringene/bedriftene, som vi ser helt til venstre i figur 6.2. Med nyinvesteringene ska-

pes det også nye arbeidsplasser, og sysselsettingen øker igjen til den når nivået for full sysselset-

ting. Dermed har den kollektive lønnsdannelsen gitt en næringsstruktur som er langt mer pro-

duktiv enn før uten å skape varig høyere arbeidsledighet.  

Samlet sett gir dette grunn for å øke lønnsnivået i makro. Overskuddsdelingen er altså på makro-

nivå i dette regimet, mot på bedriftsnivå i det desentraliserte regimet. Vi kan forstå hvorfor nav-

net «creative destruction» er passende. Noen lavproduktive bedrifter/næringer har gått konkurs 

og skapt rom for at andre høyproduktive bedrifter/næringer har oppstått.  
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7. Drivkrefter som utfordrer den norske arbeidslivsmo-
dell 

Vi har i de foregående kapitler sett på ulike sider ved den norske arbeidslivsmodellen som kan 

være med å forklare vekst og produktivitet. Virkningene av den norske arbeidslivsmodellen på 

den økonomiske veksten og arbeidskraftens produktivitet går gjennom en rekke kanaler. En av 

de viktigste kanalene ser ut til å være knyttet til selve tariffavtalenes stilling som styrende for re-

guleringen av arbeidslivet og de institusjonene som understøtter tarifforhandlingene, både på 

partsnivå og på samfunnsnivå. Denne siden ved den norske arbeidslivsmodellen er med å ivareta 

både virksomheters, arbeidstakeres og samfunnets interesser. Samspillet mellom arbeidslivets 

parter innbyr dessuten til tillit og kan sies å være med å bygge opp samfunnets sosiale kapital.  

En annen viktig kanal som vi har identifisert kommer gjennom de små og rigide lønnsforskjel-

lene. Små lønnsforskjeller har en rekke positive insentiver og konsekvenser, selv om det også har 

sine utfordringer. Hvis vi skal fokusere på de positive konsekvensene, siden vi tross alt søker å 

forklare den høye produktiviteten, bidrar små lønnsforskjeller til å øke investeringer i teknologi, 

fysisk kapital og arbeidstakernes utdanning, samt investeringer i formelle og uformelle kompe-

tanse. Dessuten gir de små, rigide lønnsforskjellene en gunstig ressursallokering og nærings-

struktur i økonomien som helhet.  

De små, rigide lønnsforskjeller bidrar også til økonomisk likhet og bevare en form for sosial or-

den. Økonomisk ulikhet i sin ytterste konsekvens, kan dersom de oppleves som urettferdig dess-

uten lede til sosial uro og manglende tillit.   

Når vi i dette kapittelet ønsker å diskutere utviklingstrekk framover som utfordrer den norske 

vekstmodellen, vil vi derfor fokusere på krefter som svekker grunnlaget for tarifforhandlinger og 

tariffavtalenes rolle som arbeidslivsregulator og som bidrar til å øke lønnsforskjellene mellom de 

med høy og lav kompetanse. 

7.1 Den teknologiske utviklingen 

Verden har de siste 20 årene opplevd en revolusjonerende utvikling innen informasjon- og kom-

munikasjonsteknologi (IKT). Med IKT har man gått fra å snakke om industrisamfunnet til å snakke 

om kunnskapssamfunnet, informasjonssamfunnet, kommunikasjonssamfunnet o.l. etter hvert 

som potensialet i teknologien er blitt kjent. IKT har medført endringer både i produksjons- og et-

terspørselsmønstre, og IKT er i dag en del av hverdagen til de aller fleste, både på jobb og i fritiden.  

Teknologisk utvikling er en av de viktigste drivkreftene for økt produktivitet. Investeringer i IKT 

bidrar til økt produktivitet gjennom blant annet at ny innovasjon kan bli tatt hurtigere og mer 

effektivt i bruk. IKT fremmer muligheten til å utvikle nye og bedre tjenester. Den teknologiske 
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revolusjonen knyttet til IKT har muliggjort en sterk produktivitetsvekst i mange næringer. For ek-

sempel viser en studie fra Samfunnsøkonomisk analyse at IKT har muliggjort, direkte og indirekte, 

hele 47 prosent av produktivitetsveksten i Norge i perioden fra 2006-2013.14 

Den verdensomspennende spredningen av høyteknologi nevnes ofte som forklaring på vrid-

ningen av etterspørselen mot mer utdannet og faglært arbeidskraft de siste tiårene, jf. Krugman 

(1994). Økte lønnsforskjeller har blitt sett på som nødvendig for å unngå økt arbeidsledighet 

blant ufaglært arbeidskraft etter hvert som teknologi kan løse oppgaver tradisjonelt utført av 

disse. I tråd med dette nevner Katz (1993) og Wallerstein og Golden (1997) innføringen av ny 

produksjonsteknologi som en av de viktigste enkeltforklaringene på desentraliseringen av lønns-

dannelsen i mange land på 1980-tallet. Også den norske lønnsdannelsen ble mer desentralisert i 

perioden 1982-87, men i 1988-oppgjøret, som endte med lønnslover og etter hvert Solidaritets-

alternativet, innebar en re-sentralisering av lønnsdannelsen.  

I løpet av årene 1987-91 ble lønnsforskjellene i Norge mindre, noe Kahn (1998)mener skyldes 

den re-sentraliserte lønnsdannelsen. Kombinasjonen av vridning i etterspørselen mot mer ut-

dannet og faglært arbeidskraft og mindre lønnsforskjeller, gjorde høyt utdannet arbeidskraft re-

lativt billig og bidro til overskuddsetterspørsel etter denne typen arbeidskraft.  

Kvaløy (2014) argumenterer for at den sentraliserte lønnsdannelsen og de små lønnsforskjellene 

som følger av dette forårsaker medlemsflukt hos grupper med høy kompetanse. De teknologiske 

endringene favoriserer de med høyest kompetanse og ville ha presset lønnsnivået deres mer opp 

uten sentralisering av lønnsdannelsen. Organisasjoner som står som garantister for frontfagsmo-

dellen vil ifølge Kvaløy tape oppslutning siden de ikke sikrer de med mest kompetanse utbytte 

fra denne teknologiutviklingen. For å ivareta sin egen posisjon anbefaler Kvaløy at fagforening-

ene aksepterer økte lønnsforskjeller i Norge. 

Den teknologiske utviklingen har skapt press i retning av økte lønnsforskjeller i alle land, samtidig 

som mange fagforeninger har tapt medlemmer. En forklaring kan være at de har strittet imot ut-

viklingen. På denne måten kan det sies at den teknologiske utviklingen utfordrer den kollektive 

lønnsdannelsen i Norge.  

Selv om ingen vet hva framtiden bringer, er det all grunn til å forvente at den teknologiske utvik-

lingen vil fortsette. Hvordan kan Norge opprettholde de små lønnsforskjellene, den høye produk-

tiviteten på samfunnsnivå og høy oppslutning om fagforeningene som gjør koordineringen og 

den høye produktiviteten mulig? En viktig del av løsningen ligger i at arbeidskraften har den 

kompetansen arbeidslivet etterspør. Det er nettopp dette Norge og andre nordiske land har klart 

i større grad enn andre land. De teknologiske endringene har vært like sterke her som i utlandet, 

men blant annet på grunn av utdanningspolitikken og kompetansehevingen i arbeidslivet har det 

ikke fått like negative konsekvenser for lønnsfordelingen og sysselsettingen.   

                                                        
14 Samfunnsøkonomisk analyse (2015b)  
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Den teknologiske utviklingen vil framover endre maktforholdene i samfunnet, og dermed kan 

noen få en større andel av gevinstene. Men det er ikke opplagt hvordan teknologien vil prege ar-

beidslivet framover. Den teknologiske utviklingen har til nå særlig erstattet rutineoppgaver. Digi-

tal automatisering av «kognitive» rutineoppgaver kan bety at også mange jobber med små og 

middels store krav til kompetanse blir borte, mens smarte roboter vil kunne gjøre oppgaver som 

de med høyere utdanning og kompetanse i dag gjør.15  

Det er kun gjennom utdanningspolitikken og en god vurdering av hva morgendagens arbeidsliv 

krever av kompetanse som kan opprettholde balansen i arbeidslivet og dermed også i maktfor-

hold og lønnsforskjeller. Klarer vi ikke levere den kompetansen som arbeidslivet krever, kan de 

spenningene som oppstår som følge av ubalanser i ulike arbeidstakergruppers forhandlingsmakt 

svekke koordineringsevnen og sette frontfagsmodellen i fare. 

7.2 Innvandring har gitt lavlønnskonkurranse  

Vi har tidligere omtalt at den teknologiske utviklingen trolig er en av forklaringene på at organisa-

sjonsgraden i Norge har falt de senere år. Andre årsaker til at organisasjonsgraden generelt sett 

faller er høy arbeidsinnvandring og sterk vekst i tjenestesektoren, se Nergaard mfl. (2015). Dette 

avsnittet drøftes innvandringens betydning for lønnsdannelsen og tariffavtalenes rolle.  

Innvandringen til Norge har særlig vært sterk etter EU utvidelsen i 2004. Siden 2003 har sysselset-

tingen i Norge ifølge SSB økt med hele 450.000 personer, og antall arbeidsplasser har med det 

vokst med 20 prosent.  

Innvandringen har gitt store endringer for mange norske bedrifter og foretak. Mange av inn-

vandrerne som kommer til Norge har en annen kompetanseprofil enn det samfunnet etterspør 

og er vant til langt lavere lønninger i sitt hjemland. Som en konsekvens, har flere næringer har de 

senere år opplevd en nærmest er ubegrenset tilgang på billig utenlandsk arbeidskraft. Ettersom 

finanskrisen har gått over i dype jobb- og inntektskriser i mange europeiske land, og den norske 

makroøkonomien har fulgt sitt særegne forløp, har flere av de faktorene som bidrar til høy inn-

vandring til Norge blitt styrket, se Tønnesen, Brunborg, Cappelen, Skjerpen og Texmon (2012).  

Det er mange positive sider ved innvandringen. Ved å utvide arbeidsstyrken, dempe kostnads-

press, løse opp flaskehalser, styrke tjenesteutbudet, øke fleksibiliteten for arbeidsgiverne og gi 

rom for en mer ekspansiv økonomisk politikk, stimuleres veksten og sysselsettingen, se Dølvik 

mfl. (2014)  

For norske virksomheter og arbeidsgivere har innvandringen åpnet nye muligheter til å rekrut-

tere ansatte og hyre leverandørfirma som ofte har lavere krav til lønns- og arbeidsvilkår enn det 

som har vært vanlig i Norge. Det er også tegn til at virksomheter etablerer egne datterselskaper 

                                                        
15 Se for eksempel Ekeland mfl. (2015) og Frey mfl. (2013) 
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som fungerer som utleiefirmaer til eget morselskap og dermed unngår tariffavtalene i morselska-

pet. Datterselskapene kan også etableres i utlandet, der kravene til lønns- og arbeidsvilkårene er 

svakere. 

Det samme behovet for nyorientering vil naturligvis innfinne seg på arbeidstakersiden, etter-

hvert som et internasjonalt arbeidsmarked har blitt en realitet. Arbeidstakere eller arbeidstaker-

grupperinger som står uten jobb kan se seg nødt til å senke lønnskrav og arbeidsvilkår i forhold 

til det som står i tariffavtalene for å få seg jobb.  

Sysselsettingstall for henholdsvis norske statsborgere og innvandrere i årene 2008-2014 anskue-

liggjør at innvandrere er sysselsatt i en rekke næringer, men at i noen næringer vokser sysselset-

tingen av innvandrere samtidig som sysselsettingen av norske statsborgere vokser, mens i andre 

næringer vokser sysselsetting av innvandrere samtidig som sysselsettingen av norske statsbor-

gere faller. Statistikken anskueliggjør en tredelt utvikling i arbeidsmarkedet: 

1. Utskifting av norsk arbeidskraft med innvandrere i private næringer som industri, bygg, 

anlegg, transport, varehandel, servering og overnatting. 

2. Sterk vekst i innvandrersysselsettingen uten at denne har erstattet nordmenn i næringer 

som forretningsmessig-, finansiell- og teknisk tjenesteyting. 

3. Sterk sysselsettingsvekst både blant nordmenn og innvandrere i typiske offentlige næ-

ringer. 

Figur 7-1 Sysselsettingsvekst 2008-2014 i prosent av samlet sysselsetting i 2008 

 

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

Den kraftige økningen i innvandringen har bidratt til endringer i lønns- og prisdannelsen, kanskje 

også produktiviteten. Allerede siden 2005 har den sterke produktivitetsveksten i Norge har avtatt. 

I de markedsrettede fastlandsnæringene falt produktivitetsveksten fra om lag 3 prosent per år i 

perioden 1996 – 2005 til 0,8 prosent i perioden fra 2006 – 2013. Særlig innen næringer som privat 
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tjenesteyting, bygg og anlegg, overnatting og servering og matvareindustrien, har produktivitets-

veksten vært svakere i årene etter 2005 enn i perioden fra 1996 til 2005. Det er reist spørsmål om 

stagnasjonen i produktivitet de seinere årene kan ha sammenheng med økt vekst og bruk av inn-

vandret arbeidskraft i yrker som i utgangspunktet har svak produktivitet (NOU 2013: 13) (2013).  

Innvandringen har etter alt å dømme også redusert arbeidstakernes forhandlingsmakt i flere bran-

sjer. Økt tilbud av arbeidskraft med lave lønnskrav har resultert i relativt sett høy sysselsetting 

blant innvandrere, men utfordrer også den jevne inntektsfordelingen og tariffavtalenes stilling i 

arbeidslivsreguleringen.16 

Ikke alle arbeidsinnvandrerne er fagorganisert i Norge og mange arbeidsinnvandrere befinner seg 

ofte i et løst regulert kontraktsforhold i utgangpunktet. Innen bygge- og anleggssektoren, verfts-

industrien, renhold, jordbruket, elektro og fiskeindustrien har det blitt allmenngjort tariffavtaler. 

Vi kan tolke allmenngjøring av tariffavtaler innen disse sektorene som et uttrykk for lav organisa-

sjonsgrad og risiko for at sysselsatte innen disse næringene får lønn som er lavere enn det som er 

normalt. Dokumentasjonskravene som skal til for å allmenngjøre tariffavtaler innebærer at det er 

funnet bevis for sosial dumping i disse næringene. 

Den norske arbeidslivsmodellen, der store sektorer i arbeidslivet er «lønnsfølgere» og tar lønns-

rammen fra tarifforhandlingene i et relativt lite frontfag som gitt, kan kalles en slags frivillig form 

for allmenngjøring av frontfagets tariffavtaler. Også én enkelt arbeidsgiver, som ikke er forpliktet 

av en tariffavtale, kan finne det hensiktsmessig å legge avtalen i området til grunn ved kontrakts-

inngåelse.  Det er både tidsbesparende og nødvendig i konkurranse om dyktige arbeidstakere, og 

det kan bidra til å bygge opp et godt omdømme. En slik praksis, som betyr at arbeidsgiverne fjer-

ner lønns- og arbeidsvilkår fra konkurransen seg imellom, bidrar til de facto allmenngjøring av de 

lønnskostnadsbestemmelser som står i tariffavtalene.   

Økte koordineringskostnader som følge av innvandringen innebærer at den norske lønnsdannel-

sen, der gjennomslagskraften fra tariffoppgjøret i industrien og i de etterfølgende bransjene 

altså kan beskrives som en «frivillig allmenngjøring» av minstelønnsatser og arbeidsavtaler, ut-

fordres i stadig økende grad av sosial dumping. 17 

Dersom områdene som ikke følger koordineringen, eller den frivillige allmenngjøringen, blir for 

store og dominerende, enten totalt sett eller i frontfaget og viktige følgerfag, kan det være nød-

vendig med «tvungen koordinering» for å bevare den norske arbeidslivsmodellen.   

                                                        
16 Senter for lønnsdannelse (2015) 
17I Solberg-regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (2015) beskriver sosial dumping på følgende måte:  

«Sosial dumping skjer både ved brudd på HMS-regler, regler om arbeidstid og krav til bostandard, og når lønn 

og andre ytelser er uakseptabelt lave, sammenlignet med det norske arbeidstakere normalt tjener, eller ikke er 

i tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder.» 
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Vi har to virkemidler for å oppnå dette: 

1. Minstelønnslover 

2. Allmenngjøring av tariffavtaler 

Tvungen lønnsnemnd er i denne sammenheng ikke et virkemiddel. Tvungen lønnsnemnd kan 

bare brukes dersom det er konflikt om lønn og arbeidsvilkår mellom arbeidsgivere og arbeidsta-

kere. Slik er det ikke ved sosial dumping. I slike tilfeller er arbeidsgivere og arbeidstakere «enige» 

om lavere lønn og svekkete arbeidsvilkår. Slike beslutninger har imidlertid negative eksternalite-

ter gjennom økte koordineringskostnader og ved at frontfagsmodellen står i fare.  

Mens nasjonale minstelønnsordninger er svært vanlig i mange land med høy innvandring og press 

nedover i lønnsnivået, er det et lite brukt virkemiddel i Norden, se Eldring og Alsos (2014). Nasjo-

nale minstelønnsordninger passer dårlig inn med det nordiske tariffavtalesystemet. Man må nem-

lig regne med at minstelønnsnivået må settes så mye lavere enn minstelønnssatsene i tariffavta-

lene, at det ikke vil løse problemet. Eller så må satsene settes så høyt at det blir et stort hinder for 

enkelte grupper å få jobb innenfor enkelte deler av næringslivet. Nasjonale minstelønnssatser kan 

med andre ord ikke konkurrere med tariffavtalenes fleksibilitet og evne til å sikre «riktige» lønns-

vilkår tilpasset egenskaper ved næringen. Dessuten må tariffavtalene spille en avgjørende rolle for 

å sikre koordineringen i den norske frontfagsmodellen, og det er vanskelig å se for seg hvordan 

tariffdekningen kan opprettholdes dersom nasjonale minstelønnsordninger skal overta som virke-

middel mot sosial dumping.  

7.3 Økt midlertidighet som ansettelsesform 

Som vi har vært inne på tidligere er kompetanse viktig for produktivitet. Kompetanse er også for å 

motvirke utenforskap og sikre arbeidslivstilknytning. Det å ha en svak arbeidslivstilknytning, enten 

ved å ikke ha fast stilling eller ved å ikke ha jobb, kan ha store konsekvenser både for enkeltindividet 

og samfunnet for øvrig (Meld. St. 16 (2015-2016) ).   

Kompetanse, kvalifikasjoner og utdanninger er begreper som gjerne brukes om hverandre. OECD 

definerer kompetanse18 på bakgrunn av en tredeling mellom formell kompetanse, ikke-formell 

læring og uformell læring. Formell kompetanse er kompetanse som opparbeides gjennom det for-

melle utdanningstilbudet og gir offentlig godkjenning. Ikke formell læring er andre former for or-

ganisert opplæring, men som oppnås utenfor det formelle utdanningssystemet (eksempelvis i regi 

av arbeidsgiver). Uformell læring er ikke-organisert læring som oppnås gjennom arbeidsliv, fami-

lieliv o.a. Realkompetanse er et begrep som omfatter både ikke-formell og uformell opplæring. 19 

                                                        
18 http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-
home.htm 
19 Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etter-
utdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen man har dokumentert gjennom 
det formelle utdanningssystemet (Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for 
voksnes læring). 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
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Kompetanseheving er derfor ansett som viktig både ovenfor norske statsborgere, men også for inn-

vandrere. Mest utsatt er flyktninger og andre som kanskje står helt uten grunnopplæring. Samfunns-

økonomisk analyse har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at barn og unge som 

kommer til Norge som asylsøkere eller flyktninger får mangelfull utdanning i grunnopplæringen.  

Momenter som tallfestes beløper seg til om lag 3,8 millioner 2015-kroner i gjennomsnitt per in-

divid. I tillegg kommer ikke-prissatte effekter på den enkeltes livskvalitet, kriminalitet og demo-

krati.20  

Skal kompetanse og utdanning fungere som et virkemiddel for styrke arbeidstakeres tilknytning til 

arbeidslivet og hindre utenforskap, fordrer dette at kompetansehevingstiltak treffer alle arbeidstaker 

– særlig de som trenger det mest. Staten tar gjennom det formelle utdanningssystemet ansvar for å 

sikre arbeidsstokken relevant kompetanse, men vi vet også at arbeidslivet spiller en sentral rolle i så 

måte. Vi vet imidlertid at tilgang til kompetansehevende tiltak utenfor det formelle utdanningssyste-

met ikke fordeler seg jevnt i arbeidslivet, se Nergaard (2016), Haakestad og Sterri (2015), OECD 

(2014), Wiborg mfl. (2011) , Dæhlen og Nyen (2009), Bråthen mfl. (2007), Nyen (2003) og Nyen 

(2004).  

For det første er det slik at deltakelsen i etter- og videreutdanning i regi av jobben er høyest blant de 

med utdanning fra før.  

For det andre varierer deltakelsen med hvilket ansettelsesforhold den enkelte har. Økt bruk av mid-

lertidig ansettelse trekkes ofte fram som en mulig løsning for å sikre et fleksibelt arbeidsmarked og 

som en vei inn i arbeidslivet særlig for unge, ufaglærte eller andre som har svak tilknytning til ar-

beidsmarkedet. Imidlertid viser studier21 at de med deltidsstillinger og midlertidige stillinger i mindre 

grad får tilbud om etter- og videreutdanningen enn faste ansatte. En drening i retning av økt bruk av 

midlertid ansettelser kan derfor få betydning for arbeidsstokkens kompetanseutvikling, ettersom 

en betydelig del av kompetanseutviklingen foregår i etablerte virksomheter.22   

En hovedforklaring på hvorfor det investeres mindre i kompetanse for ansatte med svak arbeidstil-

knytning er at arbeidsgivere ser på det å bruke ressurser på kompetanseheving som en langsiktig in-

vestering som skal gi avkastning over tid (Samfunnsøkonomisk analyse, 2015). Det ligger også en av-

veining til grunn av hvor overførbar kompetansen er til andre deler av arbeidslivet og hva sannsynlig-

heten er for at man som arbeidsgiver betaler for kompetanseheving som de ansatte relativt raskt vil 

ta med seg til andre arbeidsplasser. I så måte vil eksempelvis midlertidige ansatte stille svakt, da 

disse kun jobber for en tidsavgrenset periode og der sannsynligheten for at de vil gå inn i et arbeids-

forhold hos en ny arbeidsgiver innen relativt kort tid er høy. En åpenbar negativ konsekvens av dette 

er at de med størst behov for å styrke posisjonen sin på arbeidsmarkedet gjennom utdanning og 

kompetanse ikke får tilgang på den kompetansehevingen de trenger. Videre vil de med en allerede 

svak arbeidslivstilknytning stå i fare for å gå gjennom hele yrkeskarrieren uten fast stilling.  

                                                        
20 Samfunnsøkonomisk analyse (2016) 
21 Samfunnsøkonomisk analyse (2013) 
22 Samfunnsøkonomisk analyse (2013)  
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Det er likevel sterke argumenter som taler for at kompetanseheving brukes som et virkemiddel for å 

styrke arbeidstakere med lav arbeidstilknytning til arbeidslivet i Norge. Det å være svakt tilknyttetar-

beidslivet har en alternativkostnad for arbeidstaker, både hva angår lønn, lønnsutvikling og pensjons-

rettigheter, tilfredshet, økonomisk sikkerhet og muligheten for videreutvikling av kompetanse, se 

Bergene (2015). Dersom midlertidig stillinger fungerer som et springbrett inn i arbeidslivet, og fører 

til fast stilling, kan alternativkostnadene framstå som et mindre problem, både fra individets og sam-

funnets perspektiv. Omfanget av de negative konsekvensene vil dermed avhenge av om midlertidige 

ansettelsesforhold på sikt bidrar til styrke eller opprettholde de ansattes status på arbeidsmarkedet. 

For samfunnet vil alternativkostnaden knytte seg til tapt produktivitet. Vi vet også at personer som 

faller utenom arbeidslivet, har større sannsynlighet for å begå kriminelle handlinger, utvikle sosial, 

psykiske og fysiske utfordringer, og dette vil kunne materialisere seg i kostander for samfunnet, via 

rettsvesenet, helsevesenet og utbetalinger av stønader og trygder (Samfunnsøkonomisk analyse, 

2016). I et samfunns- og arbeidsmarkedsperspektiv er det samtidig behov for å ha en viss grad av 

midlertidige ansettelser, for å kunne opprettholde en nødvendig fleksibilitet, eksempel for å erstatte 

ansatte som går ut i fødselspermisjon, blir langtidssykemeldte, for å løse midlertid oppgaver og så 

videre. 

Gitt at ansettelsesform og tilgang til kompetanseheving i arbeidslivet henger tett sammen, og gitt de 

negative konsekvensene vi vet følger av å ha svak tilknytning til arbeidslivet, er det grunn til å være 

oppmerksom på utviklingen framover. Men den høye innvandringen og samtidig økende arbeidsle-

dighet i Norge kan det bli en kraftig vekst i rekruttering av arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer 

eller i midlertidig ansatte. Arbeidstakere som det her er snakk om kan være fast ansatt i bemannings-

byrået, men leies ut i midlertidige stillinger, og består i hovedsak av innvandrere, unge og kvinner i 

visse bransjer.    

Dersom man får en utvikling der midlertidig arbeidskraft går på bekostning av faste stillinger, vil 

dette videre kunne skape et press på konkurransen om de faste stillingene, og man vil få et mer 

ekskluderende arbeidsliv som slår negativt ut for de svakeste arbeidstakergruppene. Men det vil 

også kunne skyve en del av de som i dag har fast stilling over til konkurransen om de midlertidige 

stillingene. Konkurransen om de midlertidige stillingene vil da kunne stå mellom arbeidstakere 

som i dag har fast ansettelse, men som blir skjøvet ut, og mellom de som allerede dekker de 

midlertidige stillingene, og som har lavere kompetanse enn de som vil komme fra de faste stil-

lingene. For at gruppen av arbeidstakere som tvinges inn i konkurransen om de midlertidige stil-

lingene skal kunne være konkurransedyktige om arbeidsplassene, vil de trolig måtte stille mindre 

krav til lønns og arbeidsforhold.     

Vi har i de foregående kapitlene drøftet ulike forklaringer på den høye produktiviteten i Norge. 

Kompetent arbeidsstokk og en arbeidslivsmodell preget av samarbeid mellom partene og sentra-

lisert lønnsdannelse trekkes fram som to sentrale forklaringer på vår høye produktivitet. Får man 

et arbeidsliv som i større grad består av ansatte med lav kompetanse, svakere organisasjonsgrad 
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og økt bruk av midlertidig ansatte som arbeidsgivere ikke finner det lønnsomt å investere i kom-

petanse for, vil dette basert på de ovenstående resonnementer kunne true vår høye produktivi-

tet og omfattende velferdssystem.    

Figur 7-2 Illustrasjon av konsekvenser ved et scenario for bruk av midlertidige stillinger 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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