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Tenk på hvor produktiv du
er i din jobb, og hva som
bestemmer din produkti-

vitet. Du kan klage på ledelse,
organisering og utdatert utstyr
som gjør deg mindre produktiv 
enn det du kunne ha vært, men
tenk på hvilke egenskaper hos
deg selv som er avgjørende for
din produktivitet.

To faktorer er spesielt viktige:
din innsats og din kompetanse.
Innsats er hvor hardt du velger
å jobbe. Kompetanse, eller
humankapital som vi økonomer
liker å kalle det, er dine kunn-
skaper, ferdigheter og evner. Du
kan utvikle din kompetanse ved
å ta formell utdannelse, men
læring fra erfaringer på jobb 
kan være minst like viktig for
din kompetanseutvikling.

Inntil nylig har vi ikke hatt
gode mål på arbeidsstyrkens
kompetanse – hverken i Norge
eller i andre OECD-land. OECDs
PIAAC-undersøkelse
(Programme for the Internati-
onal Assessment of Adult
Competencies), hvis hensikt er å 
måle kompetanse i arbeidslivet,
har derfor vekket stor interesse.
Hittil er undersøkelsen gjen-
nomført i 24 land. I Norge ble
omtrent 5000 personer i
alderen 16 til 65 år intervjuet og 
testet i 2011 og 2012.

PIAAC måler kompetanse på 
tre sentrale områder – leseforstå-
else, tallforståelse og problem-
løsning i IKT-miljø, som samlet
betegnes som nøkkelkompe-
tanse i arbeidslivet. For
eksempel for å måle leseferdig-
heter ble deltagerne testet på i
hvilken grad de kunne:

 Lese tekster som er lange og
fyldige.

 Forstå retoriske virkemidler.
 Identifisere, tolke og evaluere

flere ulike opplysninger og
trekke riktige slutninger. 

Skille relevant informasjon
fra distraherende informasjon,
for så å identifisere og formu-
lere en respons.

De første resultatene fra 
PIAAC-undersøkelsen i Norge 
ble lagt frem ifjor. Vi konsta-
terte stolt at vi i gjennomsnitt
ligger på et høyere nivå enn
OECD-snittet i både leseforstå-
else, tallforståelse og problem-

løsning i IKT-miljø. Nå tyder
imidlertid en ny studie på at vi
sløser med denne kompetansen.
Studien heter «Returns to skills
around the world: Evidence
from PIAAC» og er utført av 
Stanford professor Eric A. 
Hanushek med kolleger (NBER 
Working Paper 19762).

Samvariasjonen mellom lønn
og PIAAC-målt kompetanse er
betydelig lavere i Norge
sammenlignet med land som
USA og Tyskland, fremkommer
det i studien. I Norge er imid-
lertid samvariasjonen mellom
lønn og antall år i arbeidslivet
svært stor sammenlignet med
andre land. Det betyr at kompe-
tanse i liten grad blir belønnet i 
norsk arbeidsliv, mens hvor
lenge du har jobbet – uavhengig
om du utvikler din kompetanse
eller ikke – blir belønnet.

Nå kan du tenke at dette er jo
ikke så overraskende – det er
velkjent at det er lite lønnsomt
å ta utdannelse i Norge, og
kompetanse er delvis avhengig
av utdannelse. Det interessante
er at selv når forskerne kontrol-
lerer for formell utdannelse i 
modellene sine, er det fortsatt
slik at PIAAC-målt kompetanse
er lite lønnsomt i Norge
sammenlignet med andre land,
mens antall år i arbeidslivet er
relativt lønnsomt. Det betyr at
det ikke bare er formell utdan-
nelse som er dårlig premiert i
Norge, man blir også i liten grad
premiert for kompetanseutvik-
ling mens man er i arbeid.

Hvorfor er det slik?
En årsak kan være at norske

arbeidsgivere ikke har samme
muligheter til å vektlegge kunn-
skap og ferdigheter når det
bestemmes hvem som skal
forfremmes og få høyere lønn.
En annen årsak kan være at
norske arbeidsgivere ikke har
samme mulighet til å benytte
lønn som et verktøy for å 
rekruttere spesielt kompetent
arbeidskraft. 

Begge disse to mekanismene
innebærer at norske arbeids-
tagere ikke havner i de jobbene
hvor deres kunnskap og ferdig-
heter best kan utnyttes til å 
skape verdier. Vi er mindre
produktive enn vi kunne ha 
vært.

Studien undersøker også 
hvilke strukturer som kjenne-
tegner land hvor kunnskap ikke
lønner seg. Spesielt ser de på 
betydningen av sterke fagfore-
ninger, sterk arbeidsmiljølovgiv-
ning, og stor offentlig sektor.
Det viser seg at dette er viktige
kjennetegn for land hvor
kompetanse ikke lønner seg.
Det er imidlertid et kjennetegn
som peker seg ut: Det er spesielt
i land med sterke fagforeninger
kompetanse ikke er lønnsomt.

Statsminister Erna Solberg
blir stadig sitert på at «det er
kunnskap som er fremtidens
olje for Norge.» Nettopp derfor
er det viktig at norsk arbeidsliv 

får rammer for lønnssetting
som gjør det mulig å belønne de
som investerer i kunnskap og
ferdigheter.

Da vil folk i større grad havne 
i de jobbene hvor deres kompe-
tanse utnyttes mest effektivt:
Kompetansen vil utnyttes der
verdiskapingen er størst. Da vil
også folk i større grad velge å 
investere i den kompetansen
som øker produktiviteten mest.

Dette må bli et viktig tema for
regjeringens nylig nedsatte
produktivitetskommisjon.

 Mari Rege, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
UiS og ESOP ved UiO

Avkastning på kompetanse
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I hvor stor grad belønner ulike land kompetanse? I Norge 
har en arbeidstaker med god tallforståelse 13 prosent 
høyere lønn enn en arbeidstaker med lav tallforståelse. 
I USA er tilsvarende «lønnspåslag» 28 prosent (høy og lav viser til et standardavviks 
forskjell i tallforståelse).
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Sløsing med kompetanse
Norsk arbeidsliv er dårlig til å belønne kompetanse. Konsekvensen kan være at vi er

mindre produktive enn vi kunne ha vært.

DÅRLIG UTNYTTET. Nord-
menn har mye kompetanse,
men den er dårlig utnyttet  
og lite belønnet, debatterer 
Mari Rege.
Foto: Øyvind Elvsborg
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Ikke grader  

sykemeldinger

I et innlegg i DN 25. februar 

hevder Arnstein Mykletun at

IIvåre konklusjoner om I I
gradert sykemelding er base

på «en kvalitativ undersøke

Dersom Folkehelseinstitutt

mann mener registerdata o

gradert sykemelding fra al

landets arbeidstagere, med

informasjon om utdannel

yrke, detaljert næringsko

sektor, er kvalitative data

det nesten stå for hans r

Svar fra spørreundersøk

flere tusen virksomhete

koblet med registerdat

sykefravær for hver be

hvert kvartal siden 20

landets BHT-er, fastle

arbeidslivssentre, kom

ved personalleder, ho

litsvalgte og hovedve

har fått mulighet til

ulike spørreskjema

hundre intervjuer 

ledere, ansatterepr

BHT, fastleger og 

også gjennomført

Datagrunnlaget e

mentert i våre ra

Mykletun hevde

er et godt forsk

grunnlag for å 

sykemelding har stor eff

Dessverre glemmer han å vise 

til at analyser av registerdata på 

Sint f

avd. helse.

INNLEGG

Arbeidsliv

DAGENS NÆRINGSLIV   TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014

A
vtalen om inkluderende 

AAarbeidsliv, IA-avtalen, ble 

AAtil i 2001 og reforhandlet i AA
2005 og 2010. Man har ikke 

nådd målet om 20 prosent redu-

sert sykefravær, og den siste 

økningen i uføretrygd tyder på 

at heller ikke målet om økt 

inkludering er nådd. OECD 

minner om at Norge fortsatt har 

det høyeste sykefraværet. 

Men alt er ikke mørkt: Det 

e sykefraværet 

DEBATT
3

Gradering er løsningenIA-avtalen reforhandles nå, og denne gangen burde det være enkelt: Gradert syke-

melding er et effektivt og billig tiltak. Pisk og gulrot må tas i bruk for å få flere til å benytte det, 

skriver seniorforsker Arnstein Mykletun.
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Arbeidsliv

Akademisk  

uredelighet

T
or Benjaminsen fra 

Noragric har lenge vært 

ute etter å kritisere Green 

Resources investeringer i Øst-

Afrika. Debatt om dette er bra. 

Bevist og systematisk løgn 

passer dårlig med Benjamin-

sens akademiske idealer. Det ba 

Norfund den etiske komité på 

UMB ta stilling til, noe som falt 

Benjaminsen tungt for brystet. 

Vår enkle påstand har vært at 

han gjentar bevist uriktige 

påstander, blant annet at GG 

ikke betaler lovbestemt minste-

lønn. I DN 21. februar 2014 

benekter han at han har påstått 

at GG bryter tanzaniansk lov. 

Men i Aftenposten 10. desember 

2012 i en kommentar skriver 

han: «I 2009 var lønnen 2500 

shilling dagen, mens offisiell 

minstelønn var 3500 shilling.» 

Dette var og er feil. 

Benjaminsens generelt 

fordomsfulle og kunnskapsløse 

uttalelser om politikk og retts-

tilstand i Tanzania lar vi ligge.  

Som illustrasjon på det 

faglige nivået på kritikken fra 

Benjaminsen påstås det at 

matsikkerheten settes i fare ved 

Green Resources’ skogplanting. 

Begrunnelsen er en fremskri-

ving av nåværende befolknings-

vekst i 100 år, og at på det tids-

punktet blir det trangt om 

plassen.  

Norfund ønsker mer debatt 

om landbruk i Afrika 

velkommen. Få ting er viktigere 

for kampen mot fattigdom enn 

bidrag til utvikling av landbruk 

i Afrika. Benjaminsen ser i 

denne sammenhengen ut til å 

ha valgt gal side. Vi anser oss 

med dette å ha brukt nok tid på 

Benjaminsens akademiske 

uredelighet og inkompetanse.

 Elin Ersdal, investerings-

direktør, Norfund.
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Vår enkle på-

stand har vært 

at Benjaminsen gjen-

tar bevist uriktige  

nde
påstander

Den politiske ledelsen må gjøre noe 

med sykefravær som har sosiale 

årsaker. Det kan ikke skure og gå 

som før, skriver Rolf Rønning, 

professor ved Høgskolen i 

Lillehammer.

Kan ikke 

skure og gå

M
er enn halvparten av de 

langtidssykmeldte 

oppgir sosiale årsaker 

(dårlig ledelse, konflikter på 

arbeidsplassen og private 

forhold) som hovedgrunnen til 

sykefraværet. Det er ett av 

funnene i vårt prosjekt om 

sosiale årsaker til sykefravær. 

Materialet ble først presentert 

i DN, så fulgte NRK opp i uke 

syv med oppslag og intervjuer 

om dette. Her bekrefter flere, 

for eksempel leder Kari Sollien i 

allmennlegeforeningen, at 

funnene stemmer med hennes 

inntrykk. Vi har ellers fått tilba-

kemeldinger fra flere konsulent-

selskaper som jobber i bedrifter, 

om at dette har de sett lenge. 

Det bør derfor være hevet over 

tvil at sosiale problemer i bety-

delig grad bidrar til det høye 

registrerte norske sykefraværet. 

Vi har beregnet kostnadene 

for staten (sykepenger og tapt 

skatt) til a
nslagsvis 60 milli-

arder per år. Dette tallet er et 

anslag, og det er klart at en her 

har mye sammensatt problema-

tikk, slik at endel av disse ville 

vært sykmeldt av andre grunner 

om de sosiale problemene var 

løst. Men det blir mye igjen, og 

dette er forhold de fleste av oss 

har sett og visst om i årevis: 

En vanskelig rektor gjør at 

flere lærere blir sykmeldte over 

år, eller det er konflikter på en 

arbeidsplass hvor en feig leder 

ikke rydder opp, men venter til 

noen blir sykmeldt, eller en som 

blir forlatt av sin ektefelle, blir 

slått ut og går sykmeldt hjemme 

i en lang periode. 

Stortingsrepresentant Karin 

Andersen (SV) har fått mye 

støtte etter at hun fortalte at 

hun hadde vært sykmeldt i to 

uker etter skilsmissen hvor hun 

satt hjemme og gråt, og mente 

at det var helt rimelig med syke-

melding her. 

Nå er det et poeng at en 

lovgiver går ut og slår et slag for 

sykemelding ut over gjeldende 

lovverk, men mitt poeng er at 

det ikke kan være konstruktivt 

at folk går sykmeldte i lengre tid 

av slike grunner uten å få hjelp. 

En blir ikke mindre skilt av å 

være sykmeldt, har Erna 

Solberg riktig påpekt. Skal en 

møte disse problemene for å få 

folk tilbake i arbeid, noe som 

både har en helse- og en 

samfunnsøkonomisk gevinst, 

trengs det hjelpetilbud en i dag 

ikke har. 

Om ikke våre tall er oppsikts-

vekkende, så virker det som om 

det faktum at sosiale årsaker 

ikke er legitime grunner til 

fravær, har vært en hindring for 

å sette i gang tiltak som 

monner. 

Statssekretær Kristian Dahl-

berg Hauge (Frp) i Arbeidsde-

partementet kommenterer også 

nå at arbeidsuførhet som 

skyldes sosiale problemer, ikke 

gir rett til sy
kepenger. Men nå 

har så mange aktører erkjent 

det vi viser at en må komme 

videre. 

Hvis vi er opptatt av sykepen-

geutgiftene, virker det absurd at 

en ikke vil ta fatt i et problem 

som koster oss så mye. Her er 

mange mulige tiltak. Hvis 

legene får anledning til å bruke 

midlertidige henvisninger som 

tar fatt i konflikter på arbeids-

plassen, skilsmisser, problemer i 

hjemmet og så videre, synes det 

å være bred enighet om at dette 

kan løse mange problemer. 

Spørsmålet er om den poli-

tiske ledelsen vil gjøre noe med 

«sosiale sykemeldinger», eller 

om en skal la det skure og gå 

som før. Det er en dårlig løsning 

både for staten og for mange 

sykmeldte.

 Rolf Rønning, professor ved 

Høgskolen i Lillehammer.

INNLEGG

Sykefravær

Hvis vi er opptatt 

av sykepengeut-

giftene, virker det ab-

surd at en ikke vil ta 

fatt i et problem som 

koster oss så mye

USIKKER. 

Spørsmålet er 

om den poli-

tiske ledelsen 

vil gjøre noe 

med «sosiale 

sykemeldin-

ger», skriver 

Rolf Rønning. 

Det er ett enkelt svar på hvorfor ikke flere tilfeller av 

grov korrupsjon blir avdekket, og det er mangelen på 

bevis. Det må bli lettere å varsle, skriver professor  

Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen. 

F
ra tid til annen blir 

personer og selskaper 

straffet for alvorlige 

tilfeller av korrupsjon. Men 

sjansen for å bli tatt er forsvin-

nende liten; det er hevet over 

tvil at mørketallene er svært 

store. Hvorfor er det slik?

Kriminaliseringen av korrup-

sjon i den norske straffeloven er 

blant de mest vidtgående i 

verden. Straffenivået kan alltid 

diskuteres, men det er klart at 

en økning i straffene ikke vil 

bringe flere korrupsjonssaker 

frem i lyset. 

Økonomiske, organisatoriske 

og administrative forhold innen 

politi og påtalemyndighet kan 

heller ikke forklare mørketal-

lene. Vi er ikke kommet dithen 

at manglende ressurser vil 

medføre at grove tilfeller av 

korrupsjon som kommer til poli-

tiets kunnskap, ikke blir stra
f-

forfulgt. 

Det er ett enkelt svar på 

hvorfor ikke flere tilfeller av 

grov korrupsjon blir avdekket, 

og det er mangelen på bevis. 

Korrupsjonshandlingen som 

fenomen forklarer hvorfor det er 

så vanskelig å skaffe beviser. 

Forbrytelsen foregår i lukkede 

rom, og de involverte har felles 

sak. De fornærmede, som i det 

alt overveiende antall straffe-

saker er hovedkilden til at det 

åpnes etterforskning, får aldri 

kunnskap om den straffbare 

handling. Fornærmede kan være 

selskapet som taper anbudskon-

kurransen på uriktig grunnlag. 

Det kan også være du og jeg når 

legitime politiske interesser ikke 

vinner frem i en beslutningspro-

sess på grunn av en politikers 

eller tjenestemanns ønske om 

personlig økonomisk vinning. 

Avanserte etterforskningsme-

toder kan ikke igangsettes uten 

noen forhåndsmistanke, som 

igjen krever bevis. For å frem-

skaffe beviser som kan lede til 

etterforskning og domfellelse, 

må man inn i de lukkede rom, 

og det er her vi finner varsleren. 

Hvilket rettsvern har en 

varsler etter norsk rett i dag? 

Grove korrupsjonshandlinger 

er ikke affekthandlinger begått 

av ressurssvake personer. Krimi-

naliteten er nøye planlagt, og 

antall personer som befinner 

seg i det lukkede rom og som 

har kunnskap, holdes bevisst så 

lavt som mulig. 

På grunn av den meget vidt-

rekkende kriminaliseringen av 

korrupsjon i norsk rett vil de 

innvidde potensielle varslerne, 

INNLEGG

Korrupsjon

 BØR VERNES. En kjent 

varsler fra senere tid er 

Bradley Birkenfeld, som var 

en relativt høyt ansatt i en 

bank i Genève. Han var klar 

over at han hadde brutt loven, 

men sa at han gjorde det fordi 

banken belønnet ham for det, 

skriver artikkelforfatteren. 

Foto: Bloomberg News

VEIEN Å GÅ. 

Hvis varsleren 

gis et visst 

rettsvern, vil 

han kunne 

fremkaffe bevi-

ser som ingen 

annen, skriver 

Jon Petter Rui. 

som kan bidra til oppklaring av 

forbrytelsen, som oftest selv 

være omfattet av straffansvaret 

for korrupsjon. Det eneste vår 

lovgivning i dag kan bidra med 

for å verne disse, er en straffe-

rabatt. 

Det er domstolens enemerke å 

fastsette straff, slik at påtale-

myndigheten ikke kan angi noe 

bindende om størrelsen på straf-

ferabatten. Når en holder dette 

svake rettsvernet opp mot at de 

aller fleste varslere vil ha svært 

mye å tape på å varsle i tillegg 

til å måtte sone en fengselsstraff 

(tap av karriere, penger, status, 

familie, venner og så videre), er 

det ikke overraskende at vi 

nesten aldri ser den typiske 

varsleren i Norge. 

Hvis lovgivningen gir vars-

leren et visst rettsvern, vil han 

kunne fremkaffe beviser som 

ingen annen. 

En kjent varsler fra senere tid 

er Bradley Birkenfeld. Han var 

en relativt høyt ansatt i en bank 

i Genève, og tok kontakt med 

amerikanske myndigheter og 

innrømmet at han hadde bistått 

en amerikansk kunde med å 

unndra flere millioner dollar fra 

beskatning i USA. Birkenfeld 

forklarte også detaljert om 

hvordan banken på ulike måter 

planmessig hadde bistått 

kunder ved blant annet skatte-

unndragelse og hvitvasking. 

Han var klar over at han hadde 

brutt loven, men sa at han 

gjorde det fordi banken 

belønnet ham for det. 

Saken endte med et forlik, 

som ga amerikanske myndig-

heter mulighet til å skattlegge 

anslagsvis 18 milliarder dollar, 

som skrev seg fra tidligere 

skjulte formuer i banken. I 

tillegg måtte banken betale en 

bot på 750 millioner dollar. Uten 

opplysningene fra Birkenfeld 

ville det ikke vært mulig for 

amerikanske myndigheter å 

igangsette rettslige skritt mot 

banken. 

Ut fra kost-nytte-betrakt-

ninger er det åpenbart at vars-

lere i saker som gjelder grov 

korrupsjon og annen grov 

økonomisk kriminalitet, bør gis 

et vern. Kamelen som må 

svelges, er at en skyldig går fri.  

I flere tilfeller er det imidlertid 

nokså klart at synet på den som 

har pådratt seg straffansvar for 

korrupsjon, må nyanseres. 

Hvordan kom det til at Birken-

feld pådro seg straffansvar? 

Hvem hadde opptrådt mest 

moralsk klanderverdig, Birken-

feld eller de i banken som 

hadde lagt til rette for det 

system Birkenfeld ble en del  

av?
Lovgivningen bør endres, slik 

at varslere i saker om grov 

korrupsjon og annen grov 

økonomisk kriminalitet på 

nærmere vilkår kan gis pålite-

lige og forutberegnelige tilsagn 

om straffrihet hvis de står frem 

som varslere. Dette er et enkelt 

og rimelig tiltak, som vil gi stort 

utbytte.

 Professor Dr. Jon Petter Rui, 

Det juridiske fakultet, Universi-

tetet i Bergen.

Varsleren 

må vernes
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