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for økt samarbeid

FOTO: SÖREN ANDERSSON

AMBASSADØRENE

KAI EIDE
Norges
ambassadør
i Sverige

AXEL
WERNHOFF
Sveriges
ambassadör
i Norge

VIKTIG SAMARBEID
Voksenåsen og Svensk-Norska Samarbetsfonden
har tatt initiativ til en konferanse-serie som man
har gitt navnet ‘Ny Giv Sverige – Norge’ – et prosjekt om nye grep for økt samarbeid. Det er et
prosjekt som vi to hilser velkommen – et prosjekt
som vil kunne bidra til å øke kunnskapen om
vår gjensidige avhengighet. Det er viktig for at
myndigheter og næringsliv kan treffe nødvendige
beslutninger, holde integrasjonen ved like og utvikle den videre.
Våre to lands økonomier henger tett sammen:
Norge er Sveriges største eksportmarked – fem
millioner nordmenn kjøper mer varer og
tjenester fra Sverige enn 82 millioner tyskere.
Det er et oppsiktsvekkende faktum. Og Sverige
er Norges nest største eksportmarked hvis man
ser bort fra olje- og gass. Over 2200 hovedsakelig
norsk-eide bedrifter er etablert i Sverige og over
2500 svenske datterselskaper finns i Norge.
Ca 80–100 000 svensker arbeider, studerer og
bor i Norge og nær 35 000 nordmenn i Sverige.
Spørsmålet er hvorvidt det finnes to land i
verden som er så integrert? Det som er bra for
Norge er derfor bra for Sverige og omvendt.
Men forstår vi hvor viktige vi er for hverandre?
Flere undersøkelser kan tyde på at så ikke er
tilfelle. Kanskje tar vi samarbeidet for gitt uten
å tenke på hvor stor betydning en ytterligere
fordypning kan ha. Det er mange områder hvor
ytterligere samarbeid kan gi store gevinster. Som
eksempel kan nevnes utbygging av infrastruktur,
felles satsing innenfor forskning og innovasjon og
områder som miljø, energi og helse.
Svensk-norsk samarbeid kan bli en motor i det
nordiske samarbeidet, noe som i sin tur kan gi
Norden økt innflytelse i EU. Gjennom tettere
samarbeid kan vi gi skape vekst i våre egne samfunn og dermed bidra til at vi kan videreføre en
internasjonal solidaritetspolitikk.
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KJÆRE LESER,
Voksenåsen — Norges nasjonalgave til Sverige
ble overrakt fra statsminister Einar Gerhardsen til
statsminister Tage Erlander i begynnelsen av mai 1955.
Voksenåsen, som fylte 60 år i mai 2015, satser i sam
arbeid med Svensk-norska samarbetsfonden på pro
sjektet «Ny Giv – for det svensk-norske samarbeidet»»
«Ny Giv» vil gjennom et antall konferanser og møter
sette fokus på hvordan et fordypet svensk-norsk sam
arbeid kan bli en motor i det nordiske samarbeidet,
noe som i sin tur kan gi Norden økt innflytelse i EU
og andre internasjonale organer.
Den demografiske utviklingen i Europa og i de nordiske
landene vil innebære store utfordringer på en rekke områder. Samarbeid over landegrensene kan bli en del av
løsningen. Det kan f.eks. gjelde områder innenfor velferd
som helsevesen og arbeidsliv, samt innenfor f.eks. infrastruktur, forsvar, miljø, forskning/utvikling/innovasjon
– områder hvor respektive stat forvalter et stort ansvar,
men hvor grenser ofte skaper komplikasjoner både for
næringslivet og hver enkelt innbygger.
Målgrupper for konferansene er politikere fra Norge
og Sverige både sentralt og regionalt men også fra
andre deler av Norden, byråkrater og ledere innenfor
de berørte fokusområdene samt bedrifter, akademia
og media.
Denne pamfletten inneholder noen artikler, som
trekker opp litt av bakgrunnen for at Voksenåsen og
Svensk-norska samarbetsfonden ønsker å inspirere
det svensk-norske samarbetet til en «Ny Giv».
KARL EINAR ELLINGSEN
MATS WALLENIUS
				
Direktør på Voksenåsen
Direktör på Svensk-
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norska samarbetsfonden
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EN SVENSK UPPTÄCKER NORGE
Tankar från en gränszon
AV ARNE RUTH Tidigare kulturredaktör i Dagens Nyheter

Det finns en existentiell faktor i mitt liv som jag är tacksam
för: jag har levt och verkat i gränszoner, både geografiskt,
socialt och kulturellt. När man kan urskilja motstridiga
tolkningsmönster i den nära omgivningen förvandlas
hemmafaktorer som annars kan framstå som orubbliga till
relativa storheter. Den sortens flexibilitet har varit en fördel
i mitt livsmönster.
Jag är född i Tyskland i november 1943. Min svenskfödda
mor hade gift sig med en tysk 1938. Hon tog mig och mina
fem år äldre tvillingsyskon (syster och bror) till Sverige med
de Vita bussarna i april 1945. Min far försvann i krigets slutskede som tysk soldat. Vi hamnade hos min mormor som
hade ett hus i Bengtsfors i landskapet Dalsland, tre mil från
norska gränsen. I ett svenskt brukssamhälle som Bengtsfors var den sociala indelningen rigorös. I min skolklass
på 1950-talet framgick elevernas klassursprung ur postadressen. Men jag var ett undantag.
Min morfar och min mormor hade grundat en modeaffär som var tillräckligt framgångsrik för att de skulle ha råd
att köpa ett centralt beläget boningshus (det var där vi fick
vår tillflykt). Men min morfar dog för tidigt, och min mormor tvingades sälja affären. Hennes fortsatta begränsade
försörjning byggde på att sälja så kallade Spirellakorsetter
till fåfänga damer och hyra ut två rum i huset till långtidsboende besökare. Jag och mina syskon fick ingen tydlig
social identitet förrän min mor hade skaffat sig lärarutbildning. Vi kunde flytta till en egen lägenhet när jag var nio.
En geografisk faktor som präglade min tillvaro var
närheten till Norge. När bilägande familjer i min omgivning
drog till Halden på 1950-talet för att köpa billigt socker
och margarin fyllde de sina fordon med så många små
barn som möjligt. Jag var då som nu liten till växten. Det
gav mig ett högt marknadsvärde. Och jag gillade varorna
som jag fick som ersättning: kandisocker och Freia mjölkchoklad. Tack vare min förankring i bilburna familjer hade
jag besökt Oslo två gånger innan jag första gången kom till
Stockholm som elvaåring.
Jag var kanske fyra år när jag insåg att min tyska bakgrund hade en speciell innebörd för norrmän. Den lokale
bysmeden var norskfödd. När jag första gången utnyttjade
min nyvunna vänskap med hans son till att besöka smedjan, tittade smeden upp från sitt glödande järn och sa ”Du
er jo nesten tysk”.
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Från åtta års ålder hade jag fått en kompis som var sonen i en prästfamilj som hade flyttat över Kjölen ett par år
tidigare. Fadern var anställd i den svenska statskyrkan och
höll sina predikningar på svensk-norska. Men hemmavid i
prästgården var det oblandad norska som gällde. Det gav
mig en genväg till språkförståelse. Och, kanske som en
följd av mitt tyska ursprung, gav prästen mig en personlig
bild av ockupationen. Det skänkte en känslodimension åt
det intresse som senare skulle bli en drivkraft i mitt liv: att
lära mig så mycket jag kan mäkta om den ideologi som
drev Europa till ett sammanbrott. Och jag insåg efterhand
att Norge kunde ses som ett historiskt lärostycke både för
medlöperi och motståndskamp.
I mitten av 1960-talet upptäckte jag också att norsk
debatt och samhällsforskning kunde ge mig en kompletterande bild av det aktuella världsläget. Den svenska Vietnamdebatten hade just kommit igång. Jag bodde i Göteborg, var
aktiv i studentpolitiken och satt i lokalstyrelsen för Kampanjen mot atomvapen.
Som renlärig fredskämpe hamnade jag mellan fronterna
i Vietnamfrågan. Jag var inte beredd att stödja FNL i vad
Vietnamaktivisterna betraktade som en nationell befrielsekamp. För mig som pacifist handlade det om att ta ställ
ning mot militärt våld, inte om att välja sida i en konflikt.
Följden av mitt ställningstagande blev att jag anklagades
för moraliskt svek i studenttidningen.
Som fredsaktivist hade jag lärt känna folk från tidskriften PAX och imponerats av deras förmåga till internationell
utblick. Nu sökte jag upp dem hos PAX-förlaget i Oslo för
att få sakargument till en replik på angreppet. Jag reste hem
försedd med skrifter som jag trodde skulle ge mig underlag
till mitt försvar, däribland PAX-utgåvan av amerikanen
David Horowitz’ Från Jalta till Vietnam (som vid denna
tidpunkt ännu inte fanns på svenska). Resultatet blev en
artikel där jag gav min meningsmotståndare rätt. Jag gav
upp pacifismen och engagerade mig i Vietnamrörelsen.
Osloresan gav mig bestående vänskaper och en grund
läggande insikt. Jag upptäckte att grannlandet rymde
sofistikerade intellektuella miljöer. Den upptäckten fick
bestående värde. Jag inspireras fortfarande av norsk debatt.
Och runt PAX fanns ett anarkistiskt element som nästan
helt saknades i Sverige. Jens Björneboe blev från första
stund en bestående faktor i mitt liv.

Alfred Nobel.

Jag upptäckte efterhand tänkare som Johan Vogt,
Harriet Holter, Arne Naess, Vilhelm Aubert, Nils Christie,
Thomas Mathiesen och Johan Galtung. Som självständiga
forskare påverkade de samhällsdebatten med en kraft som
saknade motsvarighet i mitt hemland. Och jag insåg att
norskrelaterade intellektuella i Sverige som Harald Ofstad
och Mia Berner representerade liknande personligt tydliga
hållningar.
I Norge har statens utveckling hela tiden haft en historisk klangbotten. Ämbetsmän, politiker och akademiker
har definierat de nationella målen under en stor del av
1900-talet, i både konflikt och samstämmighet med varandra. Historietolkningen har varit ett medel att legitimera
skiftande ideologier.
Den svenska efterkrigsmodellen var en samtidsfixerad
teknokratisk miniutopi där historieforskningen tappade sin
ställning som nationell självreflektion. Historiker har letat
forskningsområden med tillgången på källor som kriterium
snarare än ämnenas relevans. Forskningen har ända in på
90-talet kringgått konfliktladdad nutidshistoria. Ett exempel är 1970-talets regeringsfinansierade forskningsprojekt
om Sverige under andra världskriget där undersökningen
om flyktingpolitiken slutade med året 1939.
Den kanske tydligaste formen av svensk historisk

hemmablindhet gäller synen på unionsepoken. Perioden
1814-1905 har haft ett begränsat statusvärde som historisk
referenspunkt.
Vem i Sverige minns längre att det fanns laddningar
i luften när Alfred Nobel tilldelade en norsk kommitté
makten att utse fredspristagare? Det är värt att påminna
om den imperiala världsbild som fanns hos delar av det
svenska etablissemanget när unionen var på väg att upplösas. Sverige hade en militär makt som ”unionsbrodern”
saknade. Valet av fredspristagare året 1905, den österrikiska
fredsaktivisten Bertha von Suttner, författare till romanen
Lägg ner vapnen, rymmer en närmast övertydlig symbolkraft i förhållande till den just genomförda fredliga unions
upplösningen.
Sverre Jervell ger i sin betraktelse i dette heftet om norskt-svenskt samarbete en framtidsvy som utgår från en
psykologiskt balanserad relation. Den norska brutto nationalprodukten, med bottenklang i oljan, är idag dubbelt
så stor per capita som den svenska. Och Norge är Sveriges
största exportmarknad. Näringslivet växer samman, även
i mediesektorn. Men offentliga institutioner, inklusive
forskarmiljöer, uprätthåller fortfarande statusbetingade
gränslinjer.
Ett av mina framtidshopp är den stora grupp svensk
födda som varit och är gästarbetare i norska offentliga
miljöer. De som återvänder blir nog tillräckligt norskpräglade för att minska frekvensen av Norgehistorier. Och
de kanske tar med sig sedvanor och språkbruk som till och
med kan tränga in på Öfre Östermalm.
På svenska är ”tårta” ett bakverk av smördeg. Det norska
ordet ”terte” har avledningen ”tertefin” som betyder ”tillgjort förnäm”. En annan språkskillnad är att norskan har
tilltalsordet ”De” som kan användas av alla till alla, till skillnad från svenskans ursprungligen nedlåtande ”Ni”. Kanske
har det skett en glidning även i svenskan – det framstår
numera som bisarrt att tilltala med titel och namn: ”Vill
generaldirektören vara snäll och skriva under här?”; ”Hur
mår fru Andersson idag?”. På den punkten är det nog
den ökande anglifieringen av svenska språket som är den
pådrivande kraften.
Språket kan fungera som bärare av konstlade geo
grafiska, sociala och kulturella barriärer. Även i språkfrågan
är jag en anhängare av öppna gränszoner.
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SVERIGE SETT FRA NORGE
Tanker om svensk-norsk samspill
AV SVERRE JERVELL Tidligere norsk diplomat

MØTET MED «SØTA BROR»
Vi som vokste opp i etterkrigs-Norge fikk et ambivalent
forhold til Sverige. Det var ikke så underlig. Sverige var
historisk sett Norges erkefiende. Og i den norske nasjonsbyggingen, som tok til midt på 1800-tallet, ble svenskene
ofte «de andre». Norsk identitet ble bygd opp ved å bruke/
misbruke forholdet til Sverige.
Annen verdenskrig gjorde ikke saken enklere. Transport
av tyske tropper til Norge gjennom det nøytrale Sverige
gjorde inntrykk. Det var lett å glemme at det nøytrale
Sverige gjorde det samme som andre land i tilsvarende
situasjon ville gjort. Det er også viktig å huske på den
rolle Sverige spilte for norske flyktninger og ikke minst for
opptrening av norske militære styrker under dekke av å
være polititropper, i konflikt med folkeretten.
Vårt Sverige-bilde hadde en annen side. Sverige var
også drømmelandet, det var Amerika i Norden. Her fikk
man kjøpt ananas som ikke fantes Norge. Her var det
privatbiler – frigitt for salg i Norge først i 1961 – og her
var det fine asfalterte veier. Og så var svenskene dyktige.
Svenske artister og svenske ord slo inn i Norge. Sverige imponerte nordmenn og ga dem en følelse av underlegenhet.
Det er typisk at SAS ble omtalt som Svensk Alt Sammen.
Vi hadde en rik flora av svenskevitser. (Hva er Norges
viktigste statussymbol? Hvit Mercedes med svensk sjåfør!).
Denne ambivalensen kom til syne når nordmenn seg
imellom omtalte svenskene som «søta bror».
SVERIGE: FALLERTE STORMAKT
OG MODERNITETENS HJEMLAND
Norge er en ung nasjon. Sverige er tidligere europeisk stormakt. Sverige er en fallert stormakt med et havarert Øster
sjøimperium! Tapet til Russland av Finland, som hadde
vært svensk i 600 år, var vanskelig å leve med. Svenskene
har aldri bearbeidet tapet. Derfor lever den storsvenske
tradisjon videre, kanskje særlig i Stockholm.
Sverige fikk på sett og vis bekreftet sin (høye) status i
tiårene etter krigen. Da framsto Sverige på mange måter
som den europeiske modernismens hjemland. Her oppsto
nye ideer om velferdsstat, utdanning, og her oppsto ideen
om den svenske synden. Sverige ble beundret og det svekket behovet for å ta et oppgjør med en gammel storsvensk
mentalitet og en elitedyrking, som hang igjen fra imperie
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tiden, og som glatt gled inn i landets sosialdemokratiske
fase. Slik elitedyrking gikk dårlig sammen med «janteloven»
og undertonene av anarkisme i norsk kultur. Olof Palme
kunne aldri blitt leder av Arbeiderpartiet.
Sverige lå vendt mot Østersjøen og med ryggen mot
Norge. Norge følte seg med god grunn ignorert. Dette ga
ikke noe godt grunnlag for norsk-svensk samarbeid. Med
det forhindret ikke at Norge importerte svenske løsninger
på felt som utdanning, sosialpolitikk og helsepolitikk i
etterkrigstiden. Men dette var det riktignok ikke lett å
innrømme. I norske stortingsmeldinger talte man gjerne
om løsninger fra «land det er naturlig å sammenlikne oss
med». Alle visste at dette betydde Sverige!
EN NY GENERASJON
OG ET PARADIGMESKIFTE
I dag er situasjonen annerledes. Og nordmenn har fått en
ny idé om Sverige og svenskene en ny idé om Norge.
Negative holdninger er langt på vei forsvunnet. I de
første etterkrigsårene møtte man sjelden svensker som
var bofaste i Norge. I dag bor og arbeider over 50 000
svenske ungdommer i Norge. Og norske restauranter
ansetter helst svensk personale. Svenskevitsene er ikke
morsomme lenger.
Den unge, usikre norske nasjonen hadde fått et bedre
selvbilde. Den har de siste tiår fått et nytt optimistisk syn
på sin fremtid, og på sin fortid. Dette nye norske selvbildet
ble fanget opp av statsminister Gro Harlem Brundtland i
hennes nyttårstale i januar 1992. Da sa hun «det er typisk
norsk å være god!». Ti år tidligere kunne en norsk stats
minister ikke sagt noe slikt.
Nordmenn har altså kvittet seg med mye av sin nasjo
nale usikkerhet; svenskene er blitt mer likemenn, og har
oppdaget Norge. Denne utviklingen har ført til at det har
oppstått en bedre «psykologisk balanse» mellom de to
landene.
Vi kan tale om et paradigmeskifte i forholdet mellom
Sverige og Norge. Det er vanskelig å tidfeste paradigme
skifter fordi endringer finner sted over tid. Men skal et tids
punkt settes, må det knyttes til rett etter årtusenskiftet, en
gang omkring 2005.
Det er ikke så vanskelig å finne forklaringer på denne
utviklingen. Mye har å gjøre med økonomi og med den

norske oljen. I 1945 var det større økonomisk skille mellom
nordmenn og svensker enn noen gang tidligere. Da var
svensker dobbelt så rike som krigstrette nordmenn.
Fra slutten av 1980-årene endret bildet seg. Sverige kom
inn i en periode med økonomiske problemer, mens nordmenn fløt fram på oljen. I dag er det norske nasjonalproduktet like stort som det svenske. Det betyr at nordmenn er
dobbelt så rike som svenskene. Situasjonen fra 1945 er altså
reversert.
Lenge forble den norske oljen nærmest ubemerket i
Sverige. Det var først i 1985, da Statoil kjøpte opp Esso-
stasjoner i Sverige og ble den ledende distributør, at svensker flest ble oppmerksom på Olje-Norge.
Norge og Sverige er små markeder, for små for mange
bedrifter med ambisjoner. Det norske og svenske hjemmemarkedet er i praksis ett marked for mange varer.
Dette er beskrevet nærmere i innlegget til Emelie Palmér
fra Business Sweden i dette heftet.
MULIGHETER OG HINDRINGER
FOR NORSK-SVENSK SAMARBEID
Det finnes i dag en enestående basis for norsk-svensk sam
arbeid. Nordmenn og svensker forstår hverandres språk og
kultur. Dette kulturfellesskapet er godt forankret. De forstår
hverandres politiske tenkesett, spiser den samme maten,
hører på den samme musikken og har de samme samfunnsverdiene. Det gjør det lettere å utvikle samarbeid.
Og de gamle psykologiske barrierene, som hemmet
norsk-svensk samarbeid i etterkrigstiden, er altså borte.
Det skjer noe i de ytre omgivelsene som nå trekker de to
land nærmere hverandre. Finnene taper interesse
for svensk språk og vender seg mer mot Tyskland, og
svenskene ser også derfor mer vestover mot Norge.
Norge står utenfor EU og har behov for en svensk kanal
til Brussel.
Og det har skjedd mye, særlig på næringslivssiden.
Norge og Sverige er blitt hverandres hjemmemarkeder.
Norge er Sveriges viktigste eksportmarked. Men hvorfor
er det ikke skjedd mer samarbeid innenfor den offentlige
sektor? Forskermiljøene burde kunne slås sammen, helse
vesenet har mye å hente på samarbeid, økonomiske regel
verket burde kunne harmoniseres, uhjelp-prosjekt burde
kunne drives av SIDA og NORAD sammen, etc.

Det er vanskelig å ikke se fordelene av norsk-svensk
samarbeid hvis man er ansatt i offentlige organer. Derfor
viser ofte ledere for slike institusjoner til at det er god kontakt og dialog over grensen på deres områder, også i situa
sjoner hvor det er stort uutnyttet samarbeidspotensiale.
Det finnes skjulte hindre for norsk-svensk samarbeid i
den offentlige sektor. Mange henger sammen med institu
sjoners manglende evne til å samarbeide. Det er vanskelig
nok å få til samarbeid mellom ulike offentlige institusjoner
innad i Norge og innad i Sverige. Da blir det enda vanskeligere å få til samarbeid over grensene. Et vanlig hinder ligger
i ledernes ønske om å bevare sin stilling og selvråderett. De
vil gjøre som de alltid har gjort og vil bestemme selv. Da
kan tanken om et samarbeid med liknende institusjoner
på den andre siden av grensen virke ikke bare forstyrrende,
men kanskje til og med truende, og da særlig om de andre
skulle ha bedre løsninger enn de man selv burde ha sett.
Med serien «Ny giv» har Voksenåsen satt seg et
ambisiøst mål. De vil samle sentrale norske og svenske
beslutningstakere på en rekke områder og få fram samarbeidsfelt, der begge land har mye å hente. Om de lyktes er i
siste runde et spørsmål om å kunne skaffe den nødvendige
politiske støtte i begge land. Slik er det bare!
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NORSK-SVENSKT
SAMARBETE
UR ETT
HANDELS
PERSPEKTIV

AV EMELIE PALMÉR
Sveriges Handelssekreterare
i Norge 2010-2015 och anställd
på Business Sweden (tidigare
Exportrådet) sedan 2004.
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I elva år arbetade jag dagligen med det svensk-norska
svenska samarbetet och jag tror det är först så här i
efterhand, när jag sitte…r i en annan roll, som jag har
möjlighet att reflektera över det fullt ut. Jag brukade
börja mina föreläsningar om Norge och de affärskulturella
skillnaderna mellan Norge och Sverige med ”att ni tycker
säkert att det vore mer relevant om min kollega från Kina
stod här och skulle prata för er om detta”. ”Det är just
därför det är mer relevant att jag står här”.
Norge och Sverige är kanske de land i världen som
är mest lika varandra. Vi har liknande preferenser, vi
äter ungefär samma typ av mat och vi förstår varandras
språk. Hur kommer det sig då att vi prioriterar vår tid på
så olika sätt? Att den ena ”arbetar för att leva” och den
andra ”lever för att arbeta”? Att den ena är född med
skidor på benen och den andra bäst på lagsport? Att vi
ständigt samtalar om hur galet det är att den ena äter
brödskivor och den andra stora varma luncher? Samt
att vi ständigt och jämt missförstår varandra för att vi
trillar i fallgroparna skapade av de 25 procent av orden
som trots allt skiljer sig helt åt? När man pratar om affärskultur har det för mig handlat om ”att vara ödmjuk
inför det faktum att det finns skillnader”. Att känna
till dem och på så sätt inte förstora dem. Att se till att
inte missa en affär för att man inte var påläst. Att inte
bomma ett potentiellt lukrativt partnerskap för att man
inte hade respekt för några kalla brödskivor. Bara för att
man var ett svenskt företag och tänkte att man ändå var
storebror… För jag vill påstå att de största farorna ligger
där. Norrmännen och norska företag har betydligt större
kännedom om Sverige och svenska företags framgångar
(och fall).
Sverige och Norge är otroligt viktiga handelspartners
för varandra. Vi köper och säljer varor och tjänster länderna emellan i ett stadigt flöde. Oändligt många gånger
har jag fått frågan ”men vad är det vi köper av varandra
då? Var är möjligheterna störst för svenska företag?”
Mitt svar har ständigt varit ”det är allt och i princip
överallt”. Ungefär så är det. Det finns möjligheter för

svenska bolag i Norge inom en rad branscher och det är
också så att Sverige köper produkter och tjänster ur en
bred norsk portfölj. Vad vi köper av varandra är ganska
likt, tämligen förenklat säljer förstås Norge mer olja och
Sverige fler bilar.
En av de mest spännande tiderna var runt 2008,
under finanskrisen. Norsk offshoreindustri blommade
och som exempel hade svenska verkstadsbolag otroligt
mycket att tillföra. Då mötte man bolagen som vågade.
De som kanske hade mist sin största kund inom bil
industrin och egentligen skulle gå i konkurs. De som
förstod att ”kanske kan vi ta oss över gränsen och sälja
våra svarvade, bockade eller gjutna detaljer av lite större
dimension till norsk offshore industri istället”? Och
tjäna bra mycket mer pengar…? Tiderna har förändrats
och idag står just den branschen kanske inte och ropar
efter nya leverantörer, men då finns det nya möjligheter.
Förutom outnyttjade möjligheter i just den branschen
(jag tänker bland annat på svensk kostnadsmedvetenhet och processtänk) byggs det mycket, det efterfrågas
premiumprodukter inom dagligvaruhandeln och det
teknologiska utbytet mellan innovativa nya företag har
bara börjat. Möjligheterna är många. Det finns en anledning (eller många) till att man handlar svenska kläder i
kedjor som fyller Karl Johan eller att IKEA har den köksavdelning i världen som omsätter mest väster om Oslo.
Det har alltid varit tacksamt att vara med och
representera svenska företag i Norge. Man refererar
till gedigen industritradition, varumärken av högsta
kvalitet och välkändhet i världen, effektivitet, process
tänk och struktur. Struktur och organisation. Struktur
och genomarbetade mötesagendor. Struktur och ordning. Ordning och reda, pengar på fredag. Det ligger
något i det. Ganska mycket. Norrmännen tycker att det
är behagligt att samarbeta med svenskar. Man håller
vad man lovar, man levererar det man har sagt och man
förhåller sig till strukturen. Men om dessa svenskar
då kanske inte känner till att det kanske är lite mer
ostrukturerat, något mindre formellt, oftast kortare

beslutsvägar men att beslut fattas högre upp, mer
riskbenägenhet och mer ”på sparken”, då kör det
ihop sig. Att få vägleda svenska företag i snåret av
”jo, men hur stor skillnad kan det vara? Det är ju längre
till Stockholm än till Oslo” har varit en berikande och
upplevelserik utmaning. Tipsen kan verka relativt
banala, men även om man är en erfaren affärsman är
det bra att ha hört ”Norrmännen tycker att vi svenskar
(i en generaliserad bild förstås) är långsamma till
beslut”. Tackar man ja till ett möte förväntar man sig att
de som närvarar ska kunna fatta beslut. Har man som
mål med mötet att komma fram till datum för nästa
möte har man kommit fel. Kommer man sedan dragandes med svensk konsensus och meddelar att man måste
åka hem och stämma av med sina 30 närmaste kollegor,
då har man inte mycket att komma med. Ännu banalare
tips kan vara att ”man kör inte bil mellan Oslo och
Bergen, man flyger”. Om man ska hinna med något
möte den dagen vill säga. För en vacker upplevelse
däremot, då har man tänkt rätt. Det får mig att tänka
på ett citat från min första vecka i Norge (som jag flitigt
återanvänt), ”Om Sverige är ett logistiskt problem är
Norge ett logistiskt h…vete”.
Handelsflödet mellan våra båda länder är som sagt
stort. Norrmänen köper långt mer produkter per capita från Sverige än vad tyskarna gör. Men var kan då
samarbetet fördjupas ytterligare? När det kommer till
kunskapsutbyte är jag övertygad om att man i högre
grad borde börja med att vända sig till grannen för
bästa tänkbara synergier två små land emellan på en
konkurrensutsatt världsmarknad. Vi har långt mycket
mer kompetenser att dela i möjliga korsbefruktningar
branscher emellan än vad som idag utnyttjas. Att berika svensk gruvnäring med teknik från norsk subsea-
industri av absoluta världsklass kanske inte är omöjligt?
Allt är möjligt så länge vi kommunicerar, inspireras av
varandra och inte glömmer att potentialen i svensk-
norskt samarbete är större än en kväll med Skavlan.
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SVENSK-NORSKT SAMARBETE
Sett av en svensk i Norge
AV BJÖRN LINDAHL Korrespondent Svenska Dagbladet

Av de många svensk-norska samarbetsprojekten de senaste
decennierna har några fungerat utmärkt, andra har skyndat på en utveckling som ändå skulle skett och vissa har
hamnat i diket.
För den som vill öka samarbetet mellan Sverige och
Norge ytterligare är det inte så lätt att hitta projekt som är
tillräckligt stora för att fånga fantasin och uppmärksamheten. Fungerar inte det mesta mellan våra länder redan
på ett utmärkt sätt? Finns det några andra länder som
handlar så mycket med varandra eller där det är så lätt att
söka jobb i grannlandet?
Samtidigt finns det nya utmaningar, som den säkerhets
politiska situationen, flyktingströmmar och den ständiga
omställningen av samhället som måste till för att klara av
ekonomin och konkurrensen på världsmarknaden.
Det är i oroliga tider som de viktigaste besluten fattas.
Om några år kan den geopolitiska situationen Sverige och
Norge befinner sig i ha ändrats. Sverige kan ha ansökt om
medlemskap i Nato. Norge är inne i en genomgripande
omställning när oljan inte längre är lika lönsam och där
klimatändringar gör att fossil energi måste begränsas.
Det finns med andra ord en osäkerhet i bägge länderna,
säkerhetspolitisk i Sverige och ekonomisk i Norge. Det gör
att det kan finnas ett utrymme för att tänka djärvare i det
svensk-norska samarbetet. Samtidigt har den politiska
samarbetsarenan krympt. Mer överlåts till marknadskrafterna eller bestäms på en annan nivå, som EU.
Tiden har gått från vissa sorters projekt. Det visar sig
särskilt tydligt när man ser på den misslyckade, men samtidigt visionära Norgeaffären, som den kallades i Sverige,
eller Volvoavtalet, som blev namnet i Norge. Det är fortfarande alla svensk-norska projekts mor.
Efter hemliga förhandlingar mellan Volvochefen Pehr
G. Gyllenhammar och Norges statsminister Odvar Nordli,
meddelades det 1978 att den norska staten skulle köpa
40 procent av Volvokoncernen, mot att företaget skulle få
koncessioner för att leta efter olja i Nordsjön.
Fortfarande finns det ingen enighet bland aktörerna
eller historikerna om vad avtalet skulle ha inneburit. Egil
Helle, som var det norska oljedepartementets informa-
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tionschef, skriver i en bok att Volvo skulle fått andelar i
olje- och gasfälten Oseberg, Huldra och Veslefrikk. Pehr G.
Gyllenhammar har kastat fram siffran 700 miljarder
kronor som avtalet skulle ha varit värt för bilföretaget.
Då har han nog räknat på värdet för all olja och naturgas som tagits upp från fälten, eftersom 20 års produktion
från Oseberg motsvarade inkomster på 400 miljarder
kronor. Det är emellertid knappast troligt att Volvo hade
fått 100 procent av de tre fälten, andelen hade varit betyd
ligt mindre. Innan det kom så långt hade emellertid de
svenska aktieägarna i Volvo stoppat avtalet.
Vad färre vet är att avtalet håller på att genomföras idag
– men med andra aktörer och andra villkor.Det svenska
oljebolaget Lundin Petroleum behövde inte betala en krona för rätten att leta efter olja i Nordsjön. Genom generösa
skatteregler betalar den norska staten i realiteten 78
procent av utgifterna eftersom de är avdragsgilla.
Lundin hittade ett av de största oljefälten i Nordsjön,
numera döpt till Johan Sverdrup. Det visade sig hänga
ihop med ett fält som Statoil hittade senare. När de två
koncessionerna slogs ihop för att underlätta utbyggnaden
av fältet, fick Lundin Petroleum en ägarandel i hela fältet
på 22,6 procent.
Investeringarna i den första fasen av fältutbyggnaden uppskattas till 117 miljarder norska kronor och
de sammanlagda inkomsterna från fältet under 50 år
uppskattas bli 1 350 miljarder kronor. 50 000 årsverk behövs för att bygga ut fältet och 3 500 för att driva det.
Men det är inte bara Lundin som är ett svenskt inslag.
Det svenska investeringsbolaget Ratos äger 32 procent av
det norska offshorevarvet Aibel, som ska bygga däcket på
borrplattformen på Johan Sverdrup, ett kontrakt värt
8 miljarder kronor. ABB ska lägga en kraftkabel till olje
fältet, en investering på 1,1 miljarder kronor, för att nämna
två andra exempel.
När Lundin Petroleums roll på Johan Sverdrup ändå går
ganska oförmärkt förbi är det för att verksamheten styrs
av det helägda norska dotterbolaget, där ledarna stort sett
är norska och har relativt fria tyglar från företagsledningen, som sitter i Schweiz. Lundin Petroleum är visserligen

noterat på Stockholmsbörsen (liksom på börsen i Toronto,
Kanada). Det ägs inte heller till 40 procent av den norska
staten, som planen var med Volvo.
Istället för att Norge, genom sina oljeinkomster, köpte
industriellt kunnande från ett av Sveriges största företag,
har den norska oljefonden blivit delägare i nästan alla
svenska börsbolag. Ägarandelen är inte hög, som regel
1–2 procent. Men i en del företag, som skogsbolaget SCA,
har oljefonden ett aktieinnehav som motsvarar 7 procent
av rösterna, och är därmed näst största ägare. Kritiken
mot den norska oljefonden i Sverige handlar inte om att
den håller på att ta över det svenska näringslivet, utan att
den är för passiv som ägare.
I Norge fortsätter blandningen av statligt ägande och
börsnoterade företag att fungera. I Sverige finns det 49
företag som är helt eller delvis ägda av staten, med 165 000
anställda. Bolagen representerar värden på 460 miljarder

svenska kronor. Det är ungefär lika mycket som norska
Statoil är värt.
Det enda område där det fortfarande är möjligt att
tänka sig en statligt styrd och gemensam teknikutveckling
är inom försvarsindustrin. Erfarenheterna från tidigare
samarbetsförsök och affärer är emellertid skrämmande,
med Saabs försök att få sälja jaktflygplanet Gripen till
Norge som främsta exempel . Det är många svenska
tår som fortfarande är ömma. Men även när det gäller
artillerisystemet Archer och gemensamma helikopter
köp, verkar det svenska och norska försvaret ha stora
svårigheter att samarbeta.
Ubåtar är den sista möjligheten för ett stort militär
industriellt samarbete mellan Sverige och Norge. De
nuvarande norska ubåtarna måste bytas ut senast 2020.
Sverige och Tyskland är de främsta konkurrenterna på
konventionella ubåtar.
Kanske politikerna ändå gör bäst i att hålla sig borta
och hellre försöka styra genom mer neutrala verktyg, som
gröna elcertifikat? När man ser på det som verkligen fört
länderna ihop är det inte nödvändigtvis statliga medel
som ska till.
Inget företag har till exempel krympt avstånden mellan
Sverige och Norge som flygbolaget Norwegian. När det gav
sig ut på flygmarknaden sjönk flygpriserna så mycket att
det gjorde möjligt för svenska sjuksköterskor att arbets
pendla till nordnorska sjukhus.
När det gäller att tänka på nya samarbetsprojekt handlar det därför också om att tänka nytt om vilken form samarbetet ska få. Till sist handlar det oftast om personliga
relationer som är det första fröet till ett samarbetsprojekt
. Där finns det i alla fall en resurs som saknats tidigare.
Nästan hundratusen svenskar har under det senaste decenniet bott och arbetat i Norge, och i alla fall delvis lärt
sig förstå språket och kulturen.
Kanske det också hade varit ett samarbetsprojekt för
svenska och norska forskare att se hur dessa, oftast unga,
svenskar upplevt Norge? Har de behandlats som arbets
invandrare eller grannar? Upprätthåller de kontakterna
när de flyttar tillbaka till Sverige?
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I 2014 gav Svensk-norska samarbetsfonden og Voksenåsen ut skriften
«Samtaler Norge-Sverige». I dette diskuterer sentrale aktører i Sverige og
Norge ulike samfunnsområder, bl.a. forfatterne Jan Guillou og Anne Holt,
universitetsrektorene Ole-Petter Ottersen og Pam Fredman, LO-lederne
Gerd Kristiansen og Karl-Petter Thorwaldsson m.fl.
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VOKSENÅSEN er Norges nasjonalgave til Sverige, gitt som takk for den humanitære hjelpen under og
straks etter den 2. verdenskrig. Her arbeides det med å styrke samholdet mellom svensker og nordmenn,
nasjonalt og internasjonalt, gjennom konferanser, seminarier, utstillinger, konserter mm. Voksenåsen eies av
det svenske kulturdepartementet og er et nordisk møtested – og et moderne hotell- og konferansesenter på
500 meters høyde, 20 minutter fra Oslo sentrum – med Sveriges beste utsikt!
SVENSK-NORSKA SAMARBETSFONDEN ble dannet i 1949 ved midler fra «Norgehjälpens Frihetsgåve
kommitté» og den Norske nasjonalhjelpen som var aktive under den 2. verdenskrig. Fondet hadde ansvaret
for driften av Voksenåsen fra 1960 til 1976. Fondet har som formål å fremme svensk-norsk samarbeid ved å
virke for gjensidig utveksling og informasjon om svenske og norske kultur– og samfunnsforhold.

UTGITT AV SKYLINE FORLAG I TRYKK: NORSK AERO

