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Vi kjenner stereotypien iVVAtle Antonsens skikkelseVVsom den tafatte, menVV
velmenende etatssjefen Tor
Varhaug. Varhaug strever med å 
ta beslutninger, og finner det
ubehagelig å forholde seg til
assorterte innspill fra et
personal som stort sett bruker
tiden på alt annet enn
produktiv virksomhet.

«Etaten» og oppfølgeren
«Nav» er kostelige karikaturer
på offentlig byråkrati og saks-
behandling, og søker å bekrefte
alle våre fordommer om en 
hjelpeløs jobbkultur i offentlig
sektor. 

Men er serien virkelig-
hetsnær? Er Tor Varhaug og de
andre karakterene i «Etaten»
representative for offentlig
ansatte? 

Neppe. Men det har nylig
vokst frem en forskningslitte-
ratur på det mer generelle
spørsmålet: Hvilke type
mennesker velger å jobbe i det
offentlige? 

Spørsmålet er viktig. Hvis en 
ønsker endring og effektivise-
ring av offentlig sektor må en
vite hvem som jobber der, og
hvem som velger ikke å jobbe
der. 

To nye forskningsartikler av 
Robert Dur og medforfattere
ved Erasmus Universitetet i 
Rotterdam gir interessante, om
enn ikke overraskende, funn.

For det første er offentlig 
ansatte – i gjennomsnitt – mer
altruistisk motiverte enn
ansatte i private bedrifter. En
spørreundersøkelse utført i 50
land viser at offentlig ansatte
finner det viktigere «å hjelpe
andre, og bry seg om andres
velferd» enn ansatte i privat
sektor.

Funnet støtter opp om hypo-
tesen om at folk velger å jobbe i
det offentlige fordi de der i
større grad kan jobbe for felles-

skapet. De er motivert av «den
gode sak». Derfor aksepterer de
også en noe lavere lønn for å få 
muligheten til «å gjøre en 
forskjell». 

Undersøkelsen viser også at
ansatte i offentlig sektor har
større tillit til politiske myndig-
heter enn ansatte i det private,
og en mer positiv holdning til
de mål myndighetene ber sine
ansatte jobbe mot.

Dur og medforfattere gjør
også mindre flatterende funn:
Offentlig ansatte oppfatter seg
selv som latere enn ansatte i 
privat sektor. Dette funnet er 
gjort i en omfattende undersø-
kelse i Tyskland, og kan ikke
nødvendigvis overføres direkte
til eksempelvis norske forhold
(men helt ulike tyskerne er vi 
vel ikke). Respondentene svarer 
på i hvilken grad de kjenner seg
igjen i påstanden «Jeg ser på 
meg selv som en som tenderer 
å være lat». Svaret viser seg å 

bedre forutsi hvilken sektor
folk jobber i, enn det mer gene-
relle personlighetstester gjør.

Interessant nok viser studien
at forskjeller i selvopplevd
latskap først og fremst gjelder
de som har noen års arbeidser-
faring. Blant ferske kandidater
på arbeidsmarkedet er
forskjellen ubetydelig. Dette
kan tyde på at de lateste blir
værende, mens de mer ener-
giske går over til privat sektor.

Tyskland-studien modifiserer
også bildet av den idealistiske
samaritan som motiveres av alle
de meningsfulle oppgavene
offentlig sektor har å tilby.
Forskjellen i altruisme mellom
ansatte i privat og offentlig
sektor viser seg nemlig å være
drevet av helse- og omsorgssek-
toren. Ser man bort fra denne, er
godheten ganske likt fordelt
mellom privat og offentlig sektor.

Dur og medforfattere
bekrefter også tidligere funn

om at folk i offentlige sektor er
betydelig mer risikoaverse enn
folk som jobber i det private.
Dette er ikke overraskende. I
privat sektor er jobbsikker-
heten normalt lavere. Dessuten
har man sterkere innslag av 
prestasjonsbasert lønn, med
den usikkerhet i lønnsutbeta-
lingene som det medfører. Jo
større grad man misliker usik-
kerhet, jo større er dermed
sjansen for at man velger en
jobb i det offentlige.

Nyere forskning understrek
med andre ord betydningen
av seleksjon. Når man orga-
niserer en virksomhet, så 
påvirker man ikke bare dem 
som jobber der, men også 
hvem som jobber der. Organi
seringen av offentlig sektor, 
hvordan den ledes, hvilke må
som formuleres, og ikke mins
hvordan lønns- og personal-
politikken innrettes, er bestem
mende for hvem som velger å 
bruke arbeidskraften sin i 
samfunnets tjeneste. 

Forskningen kan også belyse
nyere norske funn som antyder 
at ansatte i offentlig sektor er 
mer varsomme med å uttrykke 
kritikk mot ledelsen enn
ansatte i privat sektor. Man kan 
mistenke at dette skyldes en
svakere ytringsfrihet i det
offentlige og høyere krav til
konformitet og lydighet.

Men man kan også mistenke
at det skyldes seleksjon. Norge
går for å ha en relativt velfun-
gerende offentlig sektor. Det er
likevel ikke sikkert at sektoren i

tilstrekkelig grad tiltrekker seg 
ansatte og ledere med den risi-
kovilje og energi som kreves i
situasjoner hvor endringer er
nødvendige.

Ola Kvaløy, professor ved 
Handelshøgskolen ved Universi-
tetet i Stavanger og NHH.
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Det er ikke sikkert at offentlig sektor 
tiltrekker seg ansatte og ledere med den 

risikovilje og energi som kreves i situasjoner 
hvor endringer er nødvendige

Lat og motivert
For å forstå offentlig sektor, må vi vite hvem som jobber der.
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eliminert mange yrker som før 

ga en trygg middelklasseinn-

tekt. Det blir ikke bare færre 

industriarbeidere, men også 

færre billettkontrollører, kassa-

damer og bønder. Mange jobber 

er blitt flyttet ut av landet, 

samtidig som fri flyt av arbeids-

kraft i EU har forsterket presset 

med økt lønnskonkurranse 

innad. Mange må avfinne seg 

med lavinntektsarbeid, det som 

på nynorsk kalles «McJobb». 

Ikke så rent få foretrekker 

derfor de relativt generøse tryg-

deytelsene Europas velferds-

stater er kjent for. Trygd er ikke 

lengre å regne som sikkerhets-

nett eller midlertidig løsning, 

det er samfunnets største yrkes-

gruppe. Dersom likhet skal 

inntreffe må disse tjene like 

godt som de som arbeider. Men 

da vil færre velge å arbeide.

Lav økonomisk vekst anses 

derfor som et større problem 

enn ulikhet. Avindustrialise-

ringen har gjort at det finnes 

færre lokomotiver til å drive 

frem fornyet vekst. Papiromfor-

delingsjobber i offentlig sektor 

har ikke samme kraft. EUs svar 

var den såkalte «Lisboa-strate-

gien» fra 2001 hvor industrien 

skulle erstattes av miljøvennlig 

høyteknologi og økt produkti-

vitet. Dette mislyktes full-

stendig. De europeiske silikon-

dalene er uteblitt. Europa 

mangler gründere. Ifølge konsu-

lentselskapet McKinsey har 

produktiviteten i Europa falt 

år-for-år siden 1990-tallet, 

sammenlignet med USA. 

Dette er noen av grunnene til 

at Europa mangler hand-

lingsrom for den slags omforde-

ling som Gerhardsen etterspør. 

Mens Norges rikeste i 2003 

tjente 5,1 ganger så mye som de 

fattigste, tjente de i 2013 6,3 

ganger så mye. Hadde økt likhet 

vært et spørsmål om politisk 

vilje, ville man jo vente at 

partiet som står bak Agenda 

hadde gjort noe med dette 

mens de satt i flertallsregjering? 

Det er kanskje derfor 

Gerhardsen krever at «noe» må 

gjøres, men ikke hva.

 Asle Toje, utenrikspolitisk 

forsker og kommentator. 

arte 

tanke-

i en 

Kontra 

n mener 

ra må ha 

n de er 

vn og tilhø-

t singler i 

en har lest 

«Kapital i 

okumen-

e ulikhet i 

Gerhardsen 

t eneste som 

utviklingen er 

tiske grep». 

høres enkelt ut. 

La meg forklare 

redt oppfatning 

at økt likhet er av det gode. Det 

var hovedtrenden i hundreåret 

1870 -1970, når vi sammen-

holder Thomas Piketty og 

Simon Kuznets studier av skat-

teregistre. Overklasse og under-

klasse ble presset sammen i en 

bred middelklasse. I nyere tid er 

likhetstanken blitt supplert med 

tanker om at ulikhet bare er et 

problem hvis det innebærer økt 

fattigdom. For de fleste er 

«ekte» fattigdom en saga blott. 

Norske trygdemottagere har 

større kjøpekraft enn de fleste 

lønnsarbeidere i Europa. Gir det 

virkelig mening å omtale folk 

som drar på sydenferie som 

fattige?

Nyere forskning har utfordret 

denne antagelsen. I boka Ulik-

hetens pris viser Richard 

Wilkinson og Kate Pickett 

hvordan ulikhet er noe relasjo-

nelt. Du sammenligner deg med 

naboen, ikke de fattige barna i 

Afrika. Boka kartlegger den 

«skadelige effekt ulikhet har på 

samfunn» og konklusjonen står 

fjellstøtt: Land preget av ulikhet 

har større sosiale problemer 

enn land med liten avstand 

mellom fattig og rik. Løsningen 

Piketty foreskriver er å ta fra de 

rike og gi til de fattige, samt å 

vri økonomien bort fra 

forbruksdrevet vekst. Han fore-

skriver en global skatt på 

kapital samt en 80 prosents 

straffeskatt på høye inntekter.

Det høres tilforlatelig ut, men 

er det ikke. Motargumentene er 

nemlig sterke. Østblokken 

prøvde en lignende kur mot 

ulikhet foreskrevet av Pikettys 

forgjenger, økonomen Karl 

Marx. De likviderte overklassen 

og de produserte så få forbruks-

varer at folk måtte stå i kø for å 

kjøpe dem. Winston Churchill 

påpekte problemet med radikal 

utjevning: Den kan også 

medføre at alle blir like fattige. 

Folk tar ganske enkelt ikke sju 

års høyere utdannelse for å 

tjene litt mer enn en kelner, da 

flytter de heller. I et Europa 

med fri flyt av penger og 

arbeidskraft vil lik lønn for ulikt 

arbeid føre til kapitalflukt og 

hjerneflukt.

Det er en logikk i dette. Siden 

mikrobiologer tjener bedre enn 

kelnere og penger antas å moti-

vere, vil «markedets usynlige 

hånd» føre til at flere søker seg 

til biologi. Slik får vi flere med 

den typen kvalifikasjoner som 

fellesskapet trenger. Dette er 

det positive synet på økonomisk 

ulikhet. Det skaper pådrivere 

for enkeltmennesker til å 

strekke seg. Ulikhet forsvares 

også av økonomer som mener at 

bare de som har mer enn de 

trenger sparer. Uten kapital blir 

det ingen investeringer eller 

verdiskaping. Økonomisk vekst 

«hever hele båten». De fleste i 

den tidligere Sovjetblokken har 

mer i dag enn under kommu-

nismen, selv om enkelte har 

mer enn andre.

Teknologiske fremskritt har 

E
nergirevolusjonen er et 

faktum, og de fornybare 

energikildene sol og vind 

kaprer stadig større markeds-

andeler. Prisene på fornybar 

energi stuper og utbredelsen 

eksploderer, men uforutsigbar-

heten i energien fra sol og vind 

gir hodebry. Sola og vinden er 

riktignok fornybare, varige 

energikilder, men som de fleste 

har erfart, er de relativt usta-

bile.

Vi vil ha strøm når vi trenger 

strøm, ikke bare når det blåser 

eller er godvær. Og selv om vi er 

blitt gode på å lagre mindre 

mengder strøm, som i bærbar 

elektronikk, blir det for dyrt, 

stort og tungt når større 

mengder strøm skal lagres.

Mer effektive og billigere 

energilagring er derfor avgjø-

rende for å lykkes med omleg-

gingen fra fossil til 
fornybar 

energi. Batteriene trenger ster-

kere og lettere materialer som 

kan holde på stadig mer energi 

på minst mulig plass, uten å 

bryte sammen eller bli for 

varme.

Olje ble verdens ledende ener-

gikilde mye på grunn av stor 

energitetthet, og for å kunne 

erstatte energiinnholdet i en 

bensintank trenger dagens 

elbiler store, tunge batterier. 

Forhåpentlig kan naturviten-

skapens nye supermateriale, 

grafén, forandre dette. Grafén, 

som er atom-tynne flak av 

grafitt, er det desidert sterkeste 

og letteste materialet vi vet om. 

Oppdagelsen av grafén ble 

belønnet med Nobelprisen i 

2010, og aldri har noe materiale 

blitt forsket mer intenst på over 

hele verden.

De tynne flakene med de 

spektakulære egenskapene spås 

å kunne bidra til en tidobling av 

energitettheten til batterier. Vi 

må bare finne ut av nøyaktig 

hvordan det kan gjøres. I et 

bredt samarbeidsprosjekt 

ønsker Institutt for energitek-

nikk (IFE), NTNU og de norske 

selskapene Norwegian Grap-

hite, Grafén Batteries og 

Abalonyx å lage fremtidens 

litium ione-batteri (LIB) ved å 

kombinere grafén-teknologi 

med IFEs nano-silisiu
mtekno-

logi. 

LIB-batterier er en av de 

nyeste, og mest effektive batteri-

typene og brukes lønnsomt i 

småelektronikk, men er fore-

løpig for dyre til å lagre store 

mengder strøm. For å øke både 

mengden strøm som kan lagres 

i batteriet og hastigheten det 

kan lades opp med, vil vi bytte 

ut materialet i minuspolen 

(anoden) av batteriet. Anoden i 

LIB-batterier består i dag av 

karbon.

Vi vil erstatte minuspolen av 

karbon med en slags bikube, 

der selve bikubestrukturen 

består av grafén, og silisiu
met 

spiller rollen som honning. Når 

man lader/tømmer et litium-

ione-batteri, er det de ladede 

litium-atomene som beveger seg 

inne i batteriet.

Silisium og grafén har hver 

sine roller i bikube-strukturen.

 Silisiumet bidrar til å øke 

antallet litium-ioner som kan 

lagres, slik at batteriet kan gi 

mer strøm.

 Grafén sørger for å lede 

ionene effektivt frem og tilbake, 

slik at batteriet kan lades opp 

raskt.

Grafén vil i tille
gg holde sili-

siumet «på plass» og hindre 

uønskede kjemiske reaksjoner.

Bikuben skal bygges med 

norske råvarer. Norge har lange 

tradisjoner og et aktivt 

næringsliv innen utvinning og 

foredling av silisiu
m. Vi har 

også svært fordelaktige betin-

gelser for utvinning av grafitt. 

Nord-Norge huser Europas 

eneste produserende grafitt-

gruve, Skaland, med nummer to 

under oppbygging i Sortland 

like ved. 

Naturlig flak-grafitt av høy 

kvalitet kan utvinnes og 

foredles til en kostnad mindre 

enn én dollar per kilo. Det er 

mye rimeligere enn syntetisk 

grafitt, som lages fra petrole-

umsråstoffer i energikrevende 

prosesser, og koster det tidob-

belte.

De unike norske naturressur-

sene kombinert med eksiste-

rende kompetanse innen mate-

rialer og energi gir en god 

startposisjon i dette teknologi-

racet.

Vi tror forskning og utvikling 

av grafén og bikubebatteriene 

kan gi oss teknologisuksess med 

smak av honning.

 Josefine Krogh Selj, forsker 

ved Institutt for Energiteknikk, 

Hallgeir Klette, senioringeniør 

ved Institutt for Energiteknikk, 

og Gaute Juliussen, daglig leder 

i Norwegian Graphite

I omtrent alle saker som 

omhandler Norwegians 

vekst internasjonalt de siste I I
par årene vinkler Dagens 

Næringsliv på selskapets ønske 

om å ansette «billig asiatisk 

arbeidskraft». Sakene kan være 

forskjellige, men mantraet om 

den «billige arbeidskraften» er 

nesten alltid med.  

Bangkok var den første base

som ble etablert, med høyst 

konkurransedyktige lønnsbet

gelser og en kjøpekraft langt

over ansatte i Skandinavia. D

har selv omtalt at Norwegia

lønninger i USA og Bangkok

på samme nivå. Leserne ha

forhåpentlig også forstått a

Norwegians etableringer i

nasjonalt ikke handler om

lønnen til de omtrent 200

kabinansatte i Bangkok. 

handler heller ikke om l

til de omtrent 300 amer

nerne i Fort Lauderdale

York. I andre bransjer 

selvfølge med lokale lø

gelser for lokalt ansatt

også en selvfølge at b

etablerer seg i nye markeder 

fordi man ser et kunde-

grunnlag. 

 Norwegians tre baser utenfor 

Europa ligger der de ligger fordi 

de utgjør trafikknutepunkt for 

langdistanseflyvningene. Med 

over 260 fly på ordre er planen 

å bygge et mer konkurranse-

dyktig selskap, kjempe om flere 

kunder – og ta vare på arbeids-

plassene som er skapt – både de 

«billige», men også de som er 

t i markeder med et 

g kost-
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skuffen, slik Lunde Bakker

fremstiller det. Vi ønsker et 

profesjonelt selskap som gjør 

egne selvstendige vurderin 

ger om hvor de skal investere. 

Det fungerer utmerket i 

Finland, hvor selskapet  

Solidium forvalter store  

låner f

saken er vi nok mer e

konsernsjefen i Danske Bank 

enn i den norske landsjefen.

 Hans-Christian Gabrielsen, 

2. nestleder i LO
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Østblokken 

prøvde en  

lignende kur mot  

ulikhet foreskrevet av 

Pikettys forgjenger, 

økonomen Karl Marx. 

De likviderte over-

klassen og produser-

te så få forbruksvarer 

at folk måtte stå i kø 

for å kjøpe dem
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Ved å bygge som biene, kan ny norsk nano-

teknologi mangedoble mengden strøm som kan  

lagres i batterier.

Bikubebatterier

Nord-Norge  

huser Europas 

eneste produserende 

grafittgruve, 

Skaland, med 

nummer to under 

oppbygging i 

Sortland

MALEN. Bikuben er malen for utforming av nye batterier som skal lagre 

mye energi og lade hurtig. Foto: Geir Otto Johansen

ke lengre å regne som sikkerhetsnett 

sning, det er samfunnets største 

ver Asle Toje.
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 VENTER PÅ SVAR i USA. 

Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

Foto: Fartein Rudjord
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FATTIGFOLK? Gir det 

virkelig mening å omtale folk 

som drar på sydenferie som 

fattige, spør artikkelforfat-

teren. Her fra Paros i Hellas. 

Foto: Thomas Haugersveen

FORSKJELLS-

DEBATTEN
Den franske økonomen Thomas Piketty 

viser at de økonomiske forskjellene øker 

raskt innad i mange land.

Hans bok  «Kapital i det 21. århundre» har 

skapt intens debatt verden over.

Likhet er ikke enkelt
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STEREOTYPEN. Tv-serien «Etaten» med Atle Antonsens skikkelse som den tafatte, men velmenende etatssjefen Tor Varhaug (foran) er en kostelig 
karikatur på det offentlig byråkrati. Men serien er neppe virkelighetsnær.
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