
Hva skaper verdi for Norge?

• Erling Røed Larsen, Ph.D.

• forskningssjef, Housing Lab—OsloMet

• professor II, Handelshøyskolen BI
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Agenda

• Samfunnsnytte

• Tidsregnskap
• 4 milliarder arbeidstimer

• Hva gjør disse timene gode
(produktivitet)?

• Rammefaktorer
• infrastruktur, utdanning og

innovasjonsstimulans



Samfunnsnytte

Samfunnsoverskudd = 

konsumentoverskudd + produsentoverskudd

Foto: Dallas Epperson

Forskjellen mellom betalingsvillighet og kostnad 
utgjør samfunnsoverskuddet



Samfunnsnytte består av 
noe observerbart og noe 
uobserverbart

• Produsentoverskuddet er
observerbart

• Det finnes i bedriftenes regnskaper

• Konsumentoverskuddet er forskjellen
mellom betalingsvilligheten og prisen

• Det er uobserverbart

• Det finnes som glede i folks hjerter



Estimeringene 
kan være 

kontroversielle
Nøkkel: Hva er verdien av spart tid?

Foto: Simon A. Eugster



Tid er den knappe
ressursen

• Arbeidstimer

• Levetimer i Norge: 46.7 mrd

• Arbeidstimer i Norge: 4 mrd

• Hver arbeidstime må serve 11 
levetimer

• Norge har, totalt sett, 2-timers-dager



Alt i Norge skal skapes 
av disse arbeidstimene

• Undervisningstjenester

• Hjertekirurgi

• Nye veier

• Snørydding

• Hjemmehjelp

• Dollar til å kjøpe import

Foto: Jerry Hecht



Et veikart til
produktivitet

• Fysisk kapital: maskiner, 
fabrikker og infrastruktur

• Humankapital

• Teknologi

• Arbeidskultur og normer

• Incentivordninger

• Økonomisk struktur



Fysisk kapital: Gode veier frigjør tid og tid er penger

• Beregning basert på boligprisstatistikk

• Asker: 140m2 rekkehus: 6.4 mill.

• Vestre Aker: 9.9 mill.

• Forskjell: 3.5 mill.

• Ekstra reisetid: 30 min.

• Timepris: 500 kr/t

• Kapitalisert (nåverdi) av ekstra reisetid: 
3.1 mill.

Boligprisforskjell reflekterer reisetidsforskjell



Infrastruktur påvirker
øknomien
• Agglomerasjonsgevinster når

mennesker jobber nært

• Enten bo ved jobben

• Eller fraktes raskt til jobben

• Viktig
• Unngå kø
• Unngå lang reisetid



Humankapital

• To måter
• 1. Learning-by-doing = indrestyrt trening
• 2. Utdannelse = ytrestyrt trening

• Fysisk og human kapital: forklarer 80% av 
verdens variasjon i BNP/arbeidsstokk

• Framtiden: Kunnskapsøkonomien

• Nøkkel: Ideer

• Idé til iPhone applikasjon→ eksportdollar



Teknologi

• På 60-tallet: Optimisme. Land bakenfor teknologifronten skulle ”catch-up” med rask
vekst

• Før: Japan

• Nå: U-land

• Rundt tusenårsskiftet: Lite catch-up

• Institusjonelle hindringer

• Mulig grunn: Bruk av ny teknologi viktigere enn mer maskiner

• Motstand

• Mange er for framskritt, men mot endring

• Hva er den ultimate teknologi?

• Handel = tryllestav

• Kan forvandle granitt til gull 

• Ikke i fabrikk, men via havn



I et lands verdiskapning var det 
de enkleste faktorene, her er de 
vanskelige...

• Arbeidskultur og normer

• Incentiver

• Organisering

• Indre motivasjon og
omstillingsvillighet



Oppsummering

• Vi har 4 milliarder arbeidstimer

• Det er lommeboken vår

• De må plasseres der nytte-
kostnadsbrøken er høy

• Vi må gjøre de 4 milliarder
timene gode


