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Hvorfor trenger vi en sterk 
privat sektor?

Av Gard Løken Frøvoll, samfunnsøkonom i Civita

Innledning
I Norge diskuterer vi ofte offentlig sektor. Vi har diskusjoner om dens størrelse, om offentlige  
inntekter i form av skatter og avgifter, offentlige utgifter i form av ulike velferdsgoder og offentlige 
prosjekter, og naturligvis partipolitikk og politikere, som er ansvarlige for det offentliges virksomhet. 
Dette er interessante diskusjoner, med mye faglig kunnskap og politiske og ideologiske preferanser 
involvert. I dette notatet ser vi på noen av grunnene til at det også er viktig å ha en sterk og mang-
foldig privat sektor. 
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Kort om privat sektor
Privat sektor er den delen av økonomien som eies, styres og drives av individer og private  
bedrifter, innenfor rammene av en konkurransebasert markedsøkonomi. I tillegg er forbrukerne 
del av privat sektor, men i dette notatet vil jeg bruke begrepet privat sektor for å omtale privat 
produksjonssektor. Privat sektor er i hovedsak utenfor statens direkte kontroll, samtidig som 
rammene som privat sektor utfolder seg innenfor, i stor grad er politisk bestemte. For privat sektor 
er lønnsomhet både et overordnet mål og selve eksistensgrunnlaget for videre drift og utvikling. 
Det varierer mellom ulike definisjoner om hvorvidt bedrifter som er helt eller delvis eid av det 
offentlige, bør regnes som del av offentlig eller privat sektor. I dette notatet regnes disse som del  
av privat sektor, etter definisjonen som handler om skillet mellom virksomheter som driver  
offentlig forvaltning (offentlig sektor) og virksomheter som ikke gjør det (privat sektor). Defini- 
sjonen er den samme som Statistisk sentralbyrå bruker i datamaterialet som benyttes senere i 
notatet. 

Vekst og verdiskaping
I privat sektor konkurrerer bedriftene med hverandre, med mål om at kundene skal velge deres 
produkter og tjenester, slik at bedriftene tjener penger og kan fortsette driften. Når bedriftene må 
konkurrere om kundene, skaper det insentiver til innovasjon og nyskaping for enten å forbedre 
produktene eller å kunne tilby produktene til lavere pris. Dess høyere andel av økonomien som 
er i offentlig sektor, dess lavere blir andelen i privat sektor, og dermed får vi færre bedrifter som 
konkurrerer og innoverer. Gjennom konkurransebaserte markedsprosesser fører innovasjon til  
at nye teknologier og metoder fortrenger de gamle, og at vi kan jobbe stadig smartere. Dette  
fører til produktivitetsvekst – vi får mer tilbake for hver arbeidstime vi legger ned. Dette gjelder 
både på samfunnsnivå og på individnivå. Bedriftseiere som investerer i ny teknologi eller nye 
metoder, øker samtidig de ansattes produktivitet, som vil gjenspeiles i høyere lønn, fordi verdien 
av arbeidskraft øker, dess mer som produseres per time. Produktivitetsveksten er grunnen til at 
vi får stadig høyere levestandard. Hvis produktiviteten er uendret over tid, vil vi være begrenset  
av antall mulige arbeidstimer i en gitt periode. Med økende produktivitet kan vi skape stadig mer,  
og for å kunne skape denne innovasjonen, er konkurransen mellom bedrifter i markedet et  
svært godt virkemiddel.  

En sterk privat sektor er viktig for at levestandarden skal fortsette å øke, både her i Norge, og i 
landene vi handler med. 

Risikofordeling
Den som forsøker å starte noe nytt, tar en stor risiko. De fleste bedrifter mislykkes, og få vokser 
seg store. I tillegg er det mange bedrifter som tidligere gikk godt, som senere, enten på grunn  
av beslutninger og prioriteringer i bedriften, eller på grunn av eksterne faktorer som for eksempel 
etterspørselsendringer blant kundene, sliter betydelig, og i visse tilfeller må stenge på grunn  
av manglende lønnsomhet over tid. I privat sektor tas disse tapene av bedriftseierne selv. Denne 
risikoen er de villige til å ta, fordi de også får oppsiden i gode tider og dermed muligheter for å tjene  
 

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=381287&sprak=no
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(mye) penger. Hvis det er gode regulatoriske rammer, vil bedrifter som lykkes, normalt tilføre noe 
positivt i form av varer og tjenester som folk ønsker å betale for, og som dermed tilfører nytte til 
samfunnet. 

Privatpersoner kan selv vurdere hvorvidt de mener at den potensielle gevinsten ved å skape  
noe og tjene økonomisk, er verdt risikoen som de tar ved å bruke tid, arbeidskraft og penger på 
noe som ender med å mislykkes. Det offentlige er i en helt annen posisjon siden pengene som 
da satses, er våre felles skattepenger. Uavhengig av hvorvidt man tror at det offentlige har like 
gode forutsetninger for å lykkes i næringslivet som private bedrifter har, er det store moralske 
og politiske dilemmaer knyttet til det å satse folks skattepenger på noe så usikkert og risiko- 
utsatt som næringsvirksomhet tross alt er. Her kan det være nyttig å ha in mente «skin in the game»-
asymmetrien, som handler om at de som direkte påvirkes av et utfall av en beslutning, bedømmer 
usikkerheten rundt utfallet på en annen måte enn de som, i liten eller ingen grad, påvirkes.  
Dette betyr at en privat investor eller bedriftseier som satser egne penger, og dermed har «skin in  
the game», sannsynligvis vil være mer nøye med risiko- og gevinstvurdering enn en offentlig 
ansatt som satser andres og tilsynelatende «eierløse» penger, og i svært liten grad påvirkes direkte 
av utfallet. I en forskningsartikkel (i samarbeid med Constantine Sandis), og senere bok, skrevet 
av Nassim Taleb, argumenteres det for at det er moralsk nødvendig at enhver som er involvert  
i beslutninger der det er risiko for å ramme andre, selv bør ha «skin in the game», for å sikre  
at risikovurderinger ikke gjøres fullstendig uten at beslutningstaker selv påvirkes av utfallet. 

En sterk privat sektor der folk tør å satse egne penger, bidrar med risikofordeling for staten og 
skattebetalerne. «Ulempen» er at de få som lykkes i markedet, kan bli svært rike, og at vi dermed 
får økt ulikhet. Samtidig vil eksempler på at noen blir rike kunne tiltrekke seg nye konkurrenter, 
som i sin tur sprer rikdommen og reduserer ulikheten. Risikofordelingen er verdt mye, ved at 
skattebetalerne slipper å satse skattepengene i et næringsliv hvor veldig mange feiler. I en riktig 
regulert markedsøkonomi med en sterk privat sektor, tar privat sektor mye av risikoen, og eierne  
tar selv både gevinst og tap, mens forbrukerne får tilgang til de varene og tjenestene som overlever 
den harde konkurransen. Det er tross alt bedre at folk får tilgang til bedre og billigere varer  
og tjenester, til «prisen» av at noen blir svært rike, enn at man risikerer å sløse bort skattepengene 
på usikre prosjekter i næringslivet, og dermed gjør alle fattigere. 

Arbeidsplasser 
For at folk skal ha en jobb, og dermed være en bidragsyter til økt produktivitet, i tillegg til de 
andre godene folk opplever ved å arbeide, trenger vi arbeidsplasser. Det store flertallet av  
norske arbeidsplasser er skapt av, og er dermed en del av, privat sektor. Se Figur 1.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_in_the_game_(phrase)
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_in_the_game_(phrase)
https://www.nowpublishers.com/article/Details/RBE-0006
https://www.norli.no/skin-in-the-game-2?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszugp0DeEgHvTaz_y_Qh1QPbLtXAoz2f85-nvOpBLL5aaCA1cxDzK5BoC8m8QAvD_BwE
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Figur 1: Andelen av de sysselsatte som er ansatt i privat sektor. 

Kilde:SSB,https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/. 
 
Note: Ansatte i offentlig eide foretak regnes her som del av privat sektor, da disse er kodet i samme kategori 
i databanken jeg bruker. Fra andre databanker har jeg funnet ut at andelen ansatte i offentlig eide foretak  
utgjør rundt 6–7 prosent av samlekategorien «privat sektor og offentlig eide foretak» og rundt 4 prosent av 
totalt antall sysselsatte. Y-aksen er trunkert. 
 

Som vi ser i Figur 1, arbeider fortsatt et stort flertall i privat sektor, men andelen er minkende over 
tid. Dette henger direkte sammen med en stadig økende andel ansatte i offentlig sektor. Se Figur 2. 

 
Figur 2: Andelen av de sysselsatte som er ansatt i offentlig sektor.

 
Kilde: SSB, https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/. 

https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/13164/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/
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Figur 1 viser bratte fall i andelen sysselsatte i privat sektor i 2014 og 2020, med tilsvarende økninger 
i offentlig sektor i Figur 2. Dette skyldes oljeprisfallet i 2014 og koronapandemien i 2020, som  
førte til at mange i privat sektor mistet jobben, og trolig også flere offentlige ansettelser. I etterkant 
av sjokkene i 2014 og 2020 ser vi ingen rekyleffekt tilbake til tilstanden før sjokket. I stedet  
fortsetter trenden som i tiden før sjokket.  

Tallene viser totalt 3,5 prosentpoeng nedgang i andelen i privat sektor i årene 2008–2020. Ned-
gangen i privat sektor har fordelt seg på følgende måte: 1,6 prosentpoeng større andel sysselsatte i 
statsforvaltningen, 1,9 prosentpoeng større andel i kommuneforvaltning, og en neglisjerbar økning 
i andelen i fylkeskommunal forvaltning (<0,1 prosentpoeng). I samme periode har antall syssel- 
satte økt i takt med den relativt raske befolkningsveksten. Antall sysselsatte totalt økt med  
156 000, fra 2 522 000 til 2 680 000 personer. Se Figur 3.

 
Figur 3: Antall sysselsatte i Norge.

 
Kilde: SSB, https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/. 

Dersom andelen i privat sektor hadde vært like høy i 2020 som i 2008, hadde vi hatt 1 916 279 
sysselsatte i privat sektor i 2020. I virkeligheten hadde vi 1 821 670. Nedgangen på 3,5 prosent-
poeng tilsvarer dermed rundt 95 000 personer. Totalt antall sysselsatte holder seg stabilt på rundt 
halvparten av hele den norske befolkningen. 95 000 sysselsatte er omtrent det som bykommuner  
som Tromsø og Kristiansand har til sammen, gitt at halvparten av befolkningen er sysselsatt 
(Kristiansand med 112 000 innbyggere, Tromsø med 77 000 innbyggere). I løpet av de tolv årene 
mellom 2008 og 2020 har tilsvarende alle sysselsatte i Kristiansand og Tromsø gått fra privat  
sektor til statlig og kommunal sektor.

En annen måte å se utviklingen i årene 2008–2020 på, er hvor de nye arbeidsplassene har kommet. 
La oss se på tallene. 

https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/
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Det er 156 000 flere sysselsatte i perioden. Disse fordeler seg på følgende måte: 17 000 i privat 
sektor, og 140 000 i statlig, kommunal eller fylkeskommunal sektor (offentlig sektor). 

 
Figur 4: Andel av veksten i antall sysselsatte, 2008-2020.

Kilde: SSB, https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/. 

I årene 2008–2020 kom ni av ti nye jobber i offentlig sektor, og kun én av ti i privat sektor.  
De kommende årene vil demografiske forhold, som at vi får en høyere andel eldre og pleie-
trengende, bidra til at det vil kreves enda flere offentlige ansatte. Uten en villet politikk for å  
bremse veksten i offentlig sektor, vil andelen i privat sektor synke raskt i årene som kommer. Vi  
kan gå fra en situasjon der jobber hovedsakelig skapes og opprettholdes i markedet, til en  
situasjon der jobber hovedsakelig vedtas av politikere. Foruten de økonomiske følgene dette  
kan få, bør det trekkes frem et arbeidstakerperspektiv som gjerne overses, nemlig muligheten til å 
velge (en annen) arbeidsgiver.  

Valgfrihet for arbeidstakere
En sterk, desentralisert og mangfoldig privat sektor er viktig, fordi det gir arbeidstakere flere 
valgmuligheter i arbeidsmarkedet. Dess større privat sektor er, dess flere ulike bedrifter befinner 
seg i arbeidstakernes nærområde, noe som gjør at de kan velge blant flere ulike arbeidsgivere. 
Alle som har vært ansatt flere enn ett sted, vet at arbeidsgivere og arbeidsoppgaver varierer fra 
arbeidsplass til arbeidsplass. Det som passer for noen, passer ikke nødvendigvis like godt for andre. 
Derfor har vi to sider av denne friheten: den «positive» siden, der en mangfoldig privat sektor  
gjør at arbeidstakere kan velge blant flere gode alternativer, og prøve å finne det aller beste  
stedet å jobbe, sett med arbeidstakerens egne øyne. Kanskje enda viktigere er den «negative» 
siden, nemlig muligheten til å velge bort en arbeidsgiver som man av ulike grunner mistrives  

https://www.ssb.no/statbank/table/13122/tableViewLayout1/
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med. I et mangfoldig arbeidsmarked, med ulike bedrifter av ulike størrelser, har noen som  
mistrives på jobben, langt bedre sjanser til å finne seg en annen jobb, med helt nye rutiner,  
oppgaver og ledere, enn i et arbeidsmarked der den dominerende arbeidsgiveren er kommunen  
eller staten. Sjansene for å finne et best mulig samsvar mellom jobbinnhold, verdier og arbeidsgivere  
på den ene side, og arbeidstakeres kunnskap, evner, verdier og motivasjon på den andre siden, er 
størst i et mangfoldig arbeidsmarked med mange private og uavhengige aktører. 

Hindrer offentlige monopoler
Hvis en aktør i markedet får for stor markedsandel, risikerer vi monopol. Monopoler er negativt  
for prisnivået og bredden som tilbys forbrukerne, det økonomiske aktivitetsnivået, og for 
sysselsettingen. I noen sektorer konkurrerer det offentlige tilbudet med det private tilbudet. Hvis 
offentlig sektor blir for stor, risikerer vi at private presses ut, og at vi får monopollignende tilstander, 
der én aktør bestemmer over hele tilbudet, uten konkurranse. For forbrukerne er valgfrihet  
viktig, både for å kunne oppfylle sine individuelle eller sin families preferanser, men også for å  
kunne velge bort noe man ikke trives med. For velferdstjenester som sykehjem og barnehage  
risikerer vi, dersom vi fører en for streng politikk overfor private tilbydere, at vi får offentlige 
monopoler som fratar individer og familier valgfriheten. Offentlige monopoler kan også bremse 
innovasjonstakten og den horisontale læringen, ettersom man går glipp av de variasjonene i  
løsninger som de private tilbyr.

Spesialisering og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

En sterk privat sektor er preget av et mangfold av bedrifter som tilbyr ulike, og ofte spesialiserte, 
varer og tjenester. Den høye graden av spesialisering kan det offentlige og befolkningen dra stor 
nytte av. Et eksempel på dette er når det offentlige setter ut oppdrag på anbud og lar private  
bedrifter konkurrere om kontrakten på et prosjekt. Visse prosjekter krever en så spesialisert og 
sjelden brukt kompetanse at det vil være kostbart for det offentlige å ha ansatt kompetansen fast. 
I slike tilfeller er det langt billigere å leie tjenestene som bedrifter i privat sektor har å tilby på for 
eksempel time- eller prosjektbasis. På den måten kan det offentlige dra nytte av den spesialiserte 
kompetansen som finnes i privat sektor, uten å trenge å ansette høyspesialisert og dyr kompetanse 
på fulltid. Dessuten tilbyr privat sektor muligheten til å skalere raskt opp og ned. Asylmottak er et 
typisk eksempel, der fortjenesten var veldig høy i flyktningkriseåret og negativ da krisen var over. 
Slikt greier ikke offentlig sektor å håndtere selv, uten at det blir svært kostbart.

Det skjer også læring mellom offentlig og privat sektor, kanskje spesielt i de bransjene der det  
finnes konkurranse mellom offentlig og privat. I en mangfoldig privat sektor er det mange ulike 
tilbydere som prøver og feiler, og på den måten finner frem til nye løsninger. Disse løsningene kan 
det offentlige lære av, og på den måten bedre det offentlige tilbudet, som igjen stimulerer privat 
sektor til ytterligere nytenkning, for å kunne konkurrerer med det offentlige.

Konkurranse og samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan, hvis det gjøres riktig, sikre bedre 
tjenester til innbyggerne, samtidig som ressursbruken holdes lavest mulig.
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Desentralisering av makt og beslutninger
En annen fordel med privat sektor er at den er desentralisert. Der offentlig sektor i det daglige 
styres av et fåtall mennesker, nemlig folkevalgte og forvaltningen, styres privat sektor av oss alle  
som kunder, hver dag. Ikke slik å forstå at alle eier eller er direkte delaktige i en privat bedrift, 
men alle kjøper varer og tjenester fra privat sektor. Valgene vi tar med våre penger, påvirker hva 
bedriftene skal tilby, og hvilke bedrifter som overlever. I valget mellom flere goder, blir pengene 
våre en slags stemmeseddel som avgjør hva som skal tilbys også i morgen, og videre i fremtiden. 
Dette gjelder alle varer og tjenester som private bedrifter tilbyr, og mange av oss kjøper minst 
et titalls ulike varer og tjenester hver uke. På den måten «stemmer» vi mange ganger i uken og 
er kontinuerlig med på å forme privat sektor, for eksempel ved at folk «stemmer» grønt ved å  
kjøpe det klimavennlige alternativet, fremfor det forurensende. Dette i kontrast til offentlig sektor, 
der vi stemmer på partier hvert andre eller fjerde år, og dermed på hvem som skal styre, og da  
gjerne på «armlengdes avstand». Partiene tilbyr ferdige «preferansepakker», og få eller ingen  
velgere vil være helt enige i alt som står i et partis program. 

Sammenlagt gjør dette at den jevne borgers påvirkning på offentlig sektor blir liten, sammenlignet 
med påvirkningen som borgerne har på privat sektor. I offentlig sektor er man sjelden med på å 
bestemme, og man bestemmer veldig indirekte, nettopp fordi vi har et indirekte demokrati, der 
vi velger folkevalgte eller «preferansepakker», som det også kan forstås som. Vi som «kunder» i 
offentlig sektor kan i svært liten grad påvirke om et tilbud fortsetter eller ikke. En dårlig skole kan 
fortsette i det uendelige, fordi elevene kommer uansett. En dårlig restaurant vil måtte legge ned  
etter kort tid, eller forbedre seg. I privat sektor er borgerne med på å bestemme hver dag, og 
man slipper å velge preferansepakker. Innenfor borgernes budsjettramme kan vi velge hvilke 
kombinasjoner som helst av varer og tjenester. Privat sektor kan derfor sies å desentralisere makt, 
ved at hver enkelt både velger mer selv, og i større grad er med på å bestemme hva som tilbys, 
skreddersydd etter egne preferanser. 

Oppsummering
I dette notatet har vi sett på noen av grunnene til at vi trenger en sterk og mangfoldig privat sektor. 
Her er en oppsummering, som tar for seg de viktigste grunnene i én setning.

- Privat sektor bidrar med økonomisk vekst og innovasjon, som gjør oss velstående og bedre i 
stand til å leve gode liv, samt til å ta bedre vare på de svakeste i samfunnet. 

- Privat sektor sikrer risikospredning og hindrer statlig risikokonsentrasjon. 
- I privat sektor satses egne penger, slik at prosjekter risikovurderes på en mer kritisk måte, og 

dette begrenser sløsing av ressurser.
- De fleste arbeider i privat sektor, og dette er lønnsomme jobber som opprettholdes i markedet. 
- Privat sektor bidrar med valgfrihet for arbeidstakerne ved at arbeidstakerne får flere alternative 

arbeidsgivere. 
- Privat sektor hindrer offentlige monopoler, og gjør at det offentlige tilbudet bedres i 

konkurransen med det private, og sikrer økt valgfrihet for brukerne.
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- Privat sektor bidrar med spesialisert kompetanse som opprettholdes og utvikles i privat regi, 
og som leies inn for å løse spesifikke utfordringer i offentlig sektor. Dermed brukes ressursene 
på en effektiv måte.

- Privat sektor bidrar til desentralisering av makt og beslutninger gjennom at vi alle er med på å 
forme tilbudet hver eneste dag.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på gard@civita.no eller civita@civita.no.

Forsidefoto: istockphoto.com


