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Denne rapporten dokumenterer en enkel analyse av 

og estimater på verdiskaping samfunnet går glipp 

av fordi det finnes arbeidstakere som ikke får utnyt-

tet kompetansen sin fullt ut på sin nåværende ar-

beidsplass. Vi ser her bort fra ubenyttet kompetanse 

som følge av arbeidsledighet. Vi benytter data fra 

Statistisk sentralbyrå, TNS Gallup/HR Norge og 

FINN i en beregningsmodell. 

Dette er et stort spørsmål, og det finnes ikke én fa-

sit. Man må gjøre noen valg og avgrensninger på 

bakgrunn av hva man konkret ønsker å belyse, til-

gjengelige ressurser og data. En slik beregning må 

nødvendigvis bygge på en del forutsetninger og for-

enklinger, men kan både gi en verdifull indikasjon 

og være et utgangspunkt for en interessant disku-

sjon. 

Med utgangspunkt i data for lønn og sysselsetting, 

estimerer vi verditapet under alternative forutset-

ninger for kompetanseutnyttelse.  

Vår tilnærming tar utgangspunkt i at en person med 

høy kompetanse men som ikke får brukt kompetan-

sen sin (fullt ut), lønnes som en som har lav(ere) 

kompetanse. Hvis hun fikk utnyttet kompetansen 

ville lønna øke tilsvarende. Lønna representerer 

(den benyttede) kompetansens verdi. Tapet ved at 

denne personen ikke får utnyttet kompetansen sin 

kan da måles ved differansen i lønn mellom høyt og 

lavt utdannede. Dette aggregeres så opp til sam-

funnsøkonomisk tap basert på informasjon om hvor 

mange som ikke får utnyttet sin kompetanse og i 

hvilken grad. 

Kort fortalt estimerer vi verditapet i dagens situasjon 

sammenliknet med en hypotetisk situasjon der alle 

utnytter sin kompetanse fullt ut. Når vi tar gjennom-

snittet av anslag med alternative forutsetninger om 

kompetanseutnyttelse får vi et punktanslag på 85 

milliarder kroner, med et nedre anslag på 56 og et 

øvre anslag på 115 milliarder kroner. Dette betyr 

ikke at den faktiske kostnaden må ligge innenfor 

dette intervallet. Usikkerheten knyttet både til data 

og beregningsmetode er selvsagt betydelig.  

Vi peker også på argumenter for at det neppe er 

hverken optimalt eller mulig at alle til enhver tid ut-

nytter sin kompetanse fullt ut. For eksempel vil det 

ofte ta tid fra utdannelse avsluttes til man har funnet 

sin plass i arbeidslivet. Data viser at kompetanseut-

nyttelsen øker betydelig med alder og arbeidserfa-

ring. Personer med bred kompetanse vil kanskje 

ikke får utnyttet hele bredden til enhver tid, men vil 

være omstillingsdyktige og bidra til en mer dyna-

misk og fleksibel økonomi. I praksis kan man dess-

uten tenke seg at ikke alle ønsker å utnytte sin kom-

petanse fullt ut, for eksempel fordi de verdsetter 

mestring høyt og blir stresset av større utfordringer. 

Ikke alle trives for nær sitt inkompetansenivå. 

På bakgrunn av denne analysens begrensede om-

fang har vi gjort flere forenklinger. Forhold som 

kunne nyanseres nærmere i senere arbeid inklude-

rer å ta høyde for at kompetanseutnyttelsen er ulik 

for forskjellige kompetansenivåer. Det kunne også 

være interessant å utvikle en tidsserie, slik at man 

kan følge utviklingen over tid. 
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I dette kapittelet redegjør vi nærmere for datagrunn-

laget, inkludert noe deskriptiv analyse. Data for sys-

selsetting og lønn er hentet fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB), Data for kompetanseutnyttelse er hentet fra 

i TNS Gallup/HR Norge og FINN. 

2.1 Lønn 

Vi har benyttet tall for månedslønn fra SSB.1 Må-

nedslønn er hovedbegrepet i SSBs lønnsstatistikk, 

og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bo-

nuser, men ikke overtid. Avtalt lønn er den faktisk 

utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og skal ink-

ludere kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og 

andre faste personlige tillegg. 

Månedslønna multipliseres med 12 for å få årslønn. 

Vi er ute etter lønn som mål på arbeidsgivers verd-

setting av arbeidskraften, målt ved den lønnskost-

naden som påløper bedriften. Lønnsbegrepet til 

SSB er utbetalt bruttolønn til arbeidstaker. Derfor 

legger vi til et røft anslag på 10 prosent for arbeids-

giveravgift (som er regionalt differensiert med satser 

på 0-14,1 prosent) og 5 prosent for pensjonskostna-

der.  

Lønn oppgis fordelt på fem ulike utdanningsnivåer: 

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning, Grunnskole, 

Videregående, Universitets- og høgskoleutdanning 

1-4 år og Universitets- og høgskoleutdanning over 

4 år. For enkelhets skyld slår vi sammen de to 

første2 og får dermed 4 kompetansenivåer, heretter 

kalt henholdsvis kompetansenivå 1, 2, 3 og 4. Figur 

2.1 viser median årslønn for de fire kompetanse-

gruppene. Median årslønn øker med i gjennomsnitt 

17,6 prosent for hvert kompetansenivå. Dette utnyt-

ter vi til å lage to høyere, syntetiske lønnsnivåer 5 

 

 

                                                      
1 https://www.ssb.no/statbank/table/12407/ 
2 Lønna er svært lik for de to gruppene. 

og 6, korresponderende med det vi har kalt hhv. 

svært høy kompetanse A og B.3 Dette kommer vi 

tilbake til i analysen i kapittel 3. 

Figur 2.1 Median årslønn i kr fordelt på kompetan-

senivåer. Kilde SSB 

 

2.2 Sysselsetting 

Vi har benyttet tall fra SSB for sysselsetting. Syssel-

satte er definert som personer som utførte inntekts-

givende arbeid av minst én times varighet i referan-

seuken, samt personer som har et slikt arbeid, men 

som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, 

lønnet permisjon e.l. For sysselsatte med flere ar-

beidsforhold i referanseuken, fastsettes ett som det 

viktigste. Opplysninger om personenes jobb- og be-

driftsrelaterte kjennemerker gjelder det viktigste ar-

beidsforholdet. 4 

3 Svært høy kompetanse A avlønnes 17,6 prosent høyere enn Høy utd 4 
år osv. 
4 https://www.ssb.no/statbank/table/11615/ 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2 Data 

https://www.ssb.no/statbank/table/12407/
https://www.ssb.no/statbank/table/11615/


 

 TAPT VERDISKAPING SOM FØLGE AV AT ARBEIDSTAKERE IKKE FÅR UTNYTTET SIN KOMPETANSE FULLT UT | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 7 

I følge SSBs definisjon var det i 2017 om lag 

2 445 000 sysselsatte i Norge. Disse fordeles på de 

samme utdanningsnivåene som lønn, som forklart i 

forrige delkapittel. Figur 2.2 viser at det er klart flest 

med inntil videregående skole, etterfulgt av de med 

1-4 års høyere utdannelse.5 

Figur 2.2 Antall sysselsatte fordelt på kompetanse-

nivåer. Kilde SSB 

 

2.3 Kompetanseutnyttelse 

Vi har benyttet data fra to utvalgsundersøkelser 

som kilder for grad av kompetanseutnyttelse. 

2.3.1 Ledere og ansattes vurdering av kompetanse 

Vi tar først utgangspunkt i TNS Gallup og HR Nor-

ges statistikk.6 Der spørres både ledere og ansatte 

om hvordan de vurdere sin virksomhets evne til å 

anvende den ansattes ferdigheter i nåværende 

 

 

                                                      
5 Figuren inkluderer ikke 138 000 sysselsatte med uoppgitt utdannelse. 
6 https://hrnorge.no/fagomrader/rapporter-omtale/alx-hr-norge-og-tns-gal-
lups-halvarlige-arbeidslivindeks/alx2/kompetanse 
7 Ansatte spørres: Hvordan vurderer du din virksomhets evne til å anvende 
dine kunnskaper og ferdigheter i din nåværende jobb? Ledere spørres: 

jobb.7 Det er fem svaralternativer, som vi grupperer 

i tre kategorier: Stor grad, noen grad og liten grad.8 

Figur 2.3.1 viser at ledere vurderer ansattes kompe-

tanseutnyttelse som høyere enn de ansatte selv 

gjør. Særlig tydelig er forskjellen i endene av forde-

lingen: 78 prosent av ledere oppgir at ansatte i stor 

grad får brukt sin kompetanse mens kun 66 prosent 

av de ansatte oppga det samme. I motsatt ende er 

det 10 prosent av de ansatte som oppgir at de får 

benyttet sin kompetanse i liten grad, mens lederne 

mener det kun er 1 prosent. Vi tar utgangspunkt i 

gjennomsnittet av ansattes og lederes svar i vår 

analyse. Gjennomsnittet tilsier at 72 prosent utnytter 

kompetansen i stor grad, 22,5 prosent i noen grad 

og 5,5 prosent i liten grad. 

Figur 2.3.1 Ansattes kompetanseutnyttelse ifølge 

ansatte og ledere. Kilde TNS Gallup/HR Norge 

 

Hvordan vurderer du, som leder, dine muligheter til å anvende dine med-
arbeideres totale kunnskaper og ferdigheter i deres nåværende jobber? 
8 Stor grad er summen av «svært stor grad og Stor grad, mens Liten grad 
er summen av Liten grad og Svært liten grad. 
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2.3.2 Ulike definisjoner av kompetanseutnyttelse 

I spørreundersøkelsen fra FINN spørres ansatte: I 

hvilken grad opplever du din samlede kompetanse 

(utdanning og arbeidserfaring), som relevant for den 

jobben du har nå? FINN deler kompetanserelevans 

i gruppene 1) Svært relevant, 2) Ganske relevant, 

3) Lite relevant og 4) Ikke relevant. 

Vi har aggregert dette til tre nivåer på to forskjellige 

måter, kalt Lav og Høy, der Høy gir relativt høy an-

del med stor grad av kompetanseutnyttelse. I Lav 

representerer 1) Stor grad, og 2) og 3) Noen grad. I 

Høy har vi summert 1) og 2) til Stor grad mens 3) 

representerer Noen grad. 4) representerer Liten 

grad i begge tilfeller. 

Figur 2.3.2 Ansattes kompetanseutnyttelse. Lav og 

høy definisjon. Kilde FINN 

 

Andelen som svarer Ganske relevant er ganske 

stor. Som vist i figur 2.3.2 har valget av definisjon 

mye å si for størrelsen på Stor grad og Noen grad. 

Det er et argument for å benytte gjennomsnittet av 

disse. 

Et gjennomsnitt av de to alternative definisjonene av 

nivåer på kompetanseutnyttelse gir at 68 prosent ut-

nytter kompetansen i stor grad, 26 prosent i noen 

grad og 7 prosent i liten grad. Som figur 2.3.3 viser 

er dette ganske likt som gjennomsnittet av ledere og 

ansattes svar i undersøkelsen fra TNS Gallup/HR 

Norge. 

Figur 2.3.3 Ansattes kompetanseutnyttelse. Gjen-

nomsnitt for FINN og TNS Gallup/HR Norge 

 

2.3.3 Sammenheng med alder, kjønn, inntekt og 

utdanning 

Andre tall fra FINN’s undersøkelse viser i tillegg at 

andelen som oppgir at de opplever sin samlede 

kompetanse (utdanning og arbeidserfaring) som 

svært relevant øker med alder, fra 35 prosent for al-

dersgruppen 18-29 år til 71 prosent for de som er 

60 år eller eldre. Summen av andelen som svarte 

svært relevant og ganske relevant er henholdsvis 

69 og 88 prosent for de samme aldersgruppene. Vi-

dere viser tallene at kompetanseutnyttelsen er 

ganske lik for kvinner og menn. Det er også en klar 

positiv sammenheng mellom kompetanseutnyttelse 

og både årsinntekt og utdanning.   

Den klart viktigste enkeltårsaken som oppgis blant 

dem som føler seg overkvalifisert er at de ikke får 

benyttet utdannelsen sin i jobben i tilfredsstillende 
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grad ("Har annen utdannelse enn innen området jeg 

jobber"). Dette svarer 40 prosent. På andreplass 

kommer geografi med 12 prosent, som oppgir at de 

"bor et sted der relevante jobber ikke er tilgjengelig". 
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Ifølge standard økonomisk teori vil verdien av ar-

beidskraft reflekteres i lønn. Da kan vi anta at en 

person med høy kompetanse men som ikke får 

brukt kompetansen sin, lønnes som en som har lav 

kompetanse. Hvis hun fikk utnyttet kompetansen 

ville lønna øke tilsvarende. Kostnaden ved at denne 

personen ikke fikk utnyttet kompetansen sin kan da 

måles ved differansen i lønn mellom høyt og lavt ut-

dannede. Så kan dette aggregeres opptil samfunns-

økonomisk gevinst med informasjon hvor mange 

som ikke får utnyttet sin kompetanse og i hvilken 

grad. 

Vi antar for enkelhets skyld at andelen som får ut-

nyttet sin kompetanse er lik i alle kompetansegrup-

per. Vi antar så at det skjer en endring slik at alle får 

utnyttet sin kompetanse til fulle, og at de som går fra 

delvis til full kompetanseutnyttelse får økt lønn slik 

at den korresponderer med kompetanseutnyttelsen. 

Vi har i utgangspunktet fire kompetansenivåer med 

tilhørende lønn og tre nivåer av kompetanseutnyt-

telse.  

Vi forutsetter at andelen på hvert kompetansenivå 

som i utgangspunktet utnyttet kompetansen i liten 

grad rykker opp to lønnsnivåer, mens de som utnyt-

tet kompetansen i noen grad rykker opp ett lønns-

nivå. Den oppmerksomme leser husker at vi i kapit-

tel 1.1 definerte to syntetiske lønn/kompetanseni-

våer over SSBs høyeste nivå. Dette slik at også den 

lille gruppen som i utgangspunktet har lønn for kom-

petansenivå 4 men ikke får utnyttet sin kompetanse 

fullt ut der kan rykke opp til nivå 5 og 6.9  

 

 

                                                      
9 Likeledes vil de på nivå 3 som kun i liten grad får benyttet sin kompetanse 
i utgangspunktet rykke opp to nivåer, til nivå 5 

Figur 3.1 Sysselsetting fordelt på kompetanseni-

våer. Faktisk og med full kompetanseutnyttelse. 

Kilde SØA, SSB, FINN og TNS Gallup/HR Norge 

 

Første steg er dermed å flytte de som utnytter kom-

petansen sin i liten grad opp to lønnsnivåer og de 

som utnytter kompetansen i noen grad opp ett 

lønnsnivå. Da får vi et nytt antall sysselsatte på 

hvert lønn/kompetansenivå. Differansen mellom det 

nye og det gamle antallet sysselsatte multipliseres 

så med årslønn for korresponderende lønn/kompe-

tansenivå. Dette gjentas for alle lønn/kompetanse-

nivåer. Etter at alle har rykket opp til sitt faktiske 

kompetansenivå og fått lønn deretter, er det færre 

sysselsatte på de to laveste lønns/kompetansenivå-

ene og flere på de (fire) høyeste, som illustrert i figur 

3.1.1. Til slutt summerer vi samlet økning i lønns-

kostnader over alle kompetansenivåene og finner et 

estimat på det samlede samfunnsøkonomiske tapet 

ved uutnyttet kompetanse. 
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Det hefter selvsagt stor usikkerhet ved et slikt esti-

mat. For å belyse dette gjør vi et flere beregninger 

som illustrerer følsomheten for noen alternative for-

utsetninger om kompetanseutnyttelse. 
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I dette kapittelet presenter vi resultater av bereg-

ningsmetoden beskrevet over og ulike forutset-

ninger for kompetanseutnyttelse. Vi argumenterer 

for at et gjennomsnitt av de to hovedtilnærmingene 

utgjør det beste anslaget på det samfunnsøkono-

miske tapet av at ikke alle benytter sin kompetanse 

fullt ut. Vi avslutter med å drøfte kort hvorvidt full 

kompetanseutnyttelse er ønskelig og mulig. 

4.1 Beregningsmetoden i praksis 

Tabell 4.1.1 viser i de to første kolonnene henholds-

vis median årslønn og antall sysselsatte for de fire 

lønns/kompetansenivåene (og gruppen Uoppgitt ut-

dannelse) fra SSB samt kalibrert årslønn for utdan-

ningsnivå 5 og 6 som forklart i datakapittelet. Den 

tredje kolonnen viser sysselsetting fordelt på kom-

petansenivå når alle har utnyttet sin kompetanse 

fullt ut. Det følger av vår tilnærming at antall syssel-

satte faller for de to laveste lønns/kompetansenivå-

ene og øker for de fire øverste. Den fjerde kolonnen 

viser differansen mellom sysselsetting med og uten 

full kompetanseutnyttelse multiplisert med lønn.10 

Kolonnesummen tilsvarer det samfunnsøkono-

miske tapet, som med denne beregningsmetoden 

estimeres til 78 mrd kroner. 

Tabell 4.1.1 Beregning av samfunnsøkonomisk tap. 

Kilde SØA, SSB, FINN og TNS Gallup/HR Norge 

 

 

                                                      
10 Det er I tillegg multiplisert med 1,15 for å inkludere arbeidsgiveravgift og 
pensjon, og dividert med 1 mrd for å vise resultatet i mrd kroner. 

4.2 Kompetanseutnyttelse ifølge ledere og an-

satte 

Som forklart i datakapitlet er hovedestimatet basert 

på gjennomsnittet av lederes og ansattes vurde-

ringer av de ansattes kompetanseutnyttelse. Vi har 

imidlertid også beregnet gevinsten basert på kun le-

dernes vurdering og på kun de ansattes vurdering.  

Tabell 4.2.1 viser ansattes og lederes vurdering av 

kompetanseutnyttelsen sammen med gjennomsnit-

tet. På nederste rad rapporteres det estimerte sam-

funnsøkonomiske tapet. Gjennomsnittet gir et punk-

testimat på 78 milliarder kroner. Med de to alterna-

tive forutsetningene får vi et øvre estimat på 105 mil-

liarder kroner og et nedre estimat på 52 milliarder.  

Tabell 4.4.1 Kompetanseutnyttelse iht ansatt og le-

der og korresponderende tap. Leder, ansatt og 

gjennomsnitt. Kilde SØA, SSB, FINN og TNS Gal-

lup/HR Norge 

  Ansatt Leder 
Gjen-
nomsnitt 

Stor grad 66% 78% 72% 

Noen grad 24% 21% 22,5% 

Liten grad 10% 1% 5,5% 

Tap i mrd kr 105 52 78 

 

4 Resultater 

  Median årslønn 
Faktisk syssel-
setting 

Syssels. ved full kom-
petanseutnyttelse 

Samfunnsøk. tap 
mrd.kr. 

1 Grunnskole 391320 374155 269392 -47 

2 Videregående skole 462720 965707 779494 -99 

3 Høy utd 1-4 år 526440 683472 729962 28 

4 Høy utd min 4 år 636120 283239 410827 93 

5 Svært høy kompetanse A 748185   101320 87 

6 Svært høy kompetanse B 879993   15578 16 

Uoppgitt utdannelse 380040 137943 137943 0 

SUM   2444516 2444516 78 
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4.3 Alternative definisjoner av kompetanseutnyt-

telse 

Tabell 4.3.1 viser kompetanseutnyttelsen ved de to 

ulike definisjonene beskrevet i kapittel 2.3.2, sam-

men med gjennomsnittet av disse.11 På nederste 

rad rapporteres det estimerte samfunnsøkonomiske 

tapet. Vi ser at her gir gjennomsnittet et punktesti-

mat på 92 milliarder kroner. Med de to alternative 

forutsetningene får vi et øvre estimat på 115 milliar-

der kroner og et nedre estimat på 52 milliarder.  

Tabell 4.3.1 Kompetanseutnyttelse ved ulike defini-

sjoner og korresponderende tap. Lav, høy og gjen-

nomsnitt. Kilde SØA og FINN 

  Lav Høy 
Gjen-
nomsnitt 

Stor grad 53% 82% 68% 

Noen grad 40% 11% 26% 

Liten grad 7% 7% 7% 

Tap i mrd kr 124 59 92 

 

4.4 Konklusjon 

Tabell 4.4.1 oppsummerer hovedresultatene. Den 

viser estimater for samfunnsøkonomisk tap basert 

på tall fra TNS Gallup/HR Norge og FINN med de to 

ulike definisjonene av kompetanseutnyttelse for 

hver, samt gjennomsnitt. Punktestimatet beregnet 

ved gjennomsnittet er på henholdsvis 92 og 78 mrd 

kroner.  

 

 

 

                                                      
11 Vi har aggregert informasjon om kompetanseutnyttelse på to forskjellige 
måter, kalt Lav og Høy, der Høy tilsier en relativt høy andel med stor grad 
av kompetanseutnyttelse. 

 

Tabell 4.4.1 Samfunnsøkonomisk tap ved ulike me-

toder. Mrd kroner. Kilde SØA og TNS Gallup/HR 

Norge 

  
Lav 
/ansatt 

Høy 
/leder 

Gjennom-
snitt 

TNS Gallup/  
HR Norge 124 59 92 

FINN 105 52 78 

Gjennomsnitt 115 56 85 

 

Et gjennomsnitt av resultatene for de to bereg-

ningene er vårt hovedanslag på de samfunnsøko-

nomiske kostnadene av at ikke alle benytter sin 

kompetanse fullt ut. Dette gjennomsnittet er på 85 

mrd kroner, omkranset av et korresponderende 

øvre gjennomsnittsanslag på 115 og et nedre gjen-

nomsnittsanslag på 56. 

Vi minner om at det knyttes betydelig usikkerhet til 

disse tallene, både fra data og metodisk tilnærming, 

og resultatene avhenger av en rekke forutsetninger. 

For eksempel inkluderes ikke tapet ved at arbeids-

ledige ikke får utnyttet sin kompetanse. Man kunne 

også tenke seg andre mål på kostnaden ved ube-

nyttet kompetanse, for eksempel kostnaden ved å 

ta «for lang» utdannelse (som studieavgift, tapt inn-

tekt mm). Videre er det viktig å huske på at det be-

regnede tapet baserer seg på en forutsetning om at 

det er optimalt at alle sysselsatte utnytter sin kom-

petanse fullt ut til enhver tid. Denne ideen forsøker 

vi å utfordre avslutningsvis. Hvis det er optimalt med 
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noe «slack» vil det samfunnsøkonomiske tapet re-

duseres tilsvarende. 

4.5 Er full kompetanseutnyttelse mulig og ønske-

lig? 

I praksis er det mye som taler for at det ikke er mulig 

og kanskje ikke engang ønskelig at alle skal utnytte 

sin kompetanse fullt ut til enhver tid. Her drøftes kort 

noen momenter. Dette er ikke ment som en uttøm-

mende liste. 

Som vist i datakapittelet øker kompetanseutnyttel-

sen med alder. For mange tar det tid fra utdannelse 

avsluttes til man har funnet sin plass i arbeidslivet.  

Mennesker er dessuten forskjellige og trolig ønsker 

ikke alle å utnytte sin kompetanse fullt ut. Noen vil 

gjerne ha mest mulig utfordringer, mens andre blir 

stresset av det og er mer opptatt av mestring. Ikke 

alle trives for nær sitt inkompetansenivå.  

Noen vil ha bred kompetanse og bare få brukt deler 

av den. Slik underutnyttelse av kompetansen kan 

imidlertid bidra til økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet 

og gjøre økonomien mer omstillingsdyktig i en ver-

den i stadig endring.  
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