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FÖRORD

Förord

T

skett en förändring i attityden. Det finns
idag en större nyfikenhet och ett större
intresse kring Norge i Sverige än tidigare.
Det gäller i synnerhet bortom regionerna
längs statsgränsen.

rots goda förutsättningar för ett vitalt
samarbete har det under lång tid
funnits två faktorer som begränsar
de svensk-norska relationerna. Dessa kan
sammanfattas i begreppen asymmetri och
attityd, vilka delvis hänger ihop. Asymmetri i den bemärkelsen att kunskapen
om Sverige i Norge har varit större än vice
versa. Attityd i den meningen att inställningen i Norge till Sverige har varit mer
positiv än omvänt.

Är våra slutsatser sanna? Vad är i så fall
anledningen? Och om länderna idag är
mer jämlika och integrerade med varandra än någonsin tidigare, hur kan vi
då utveckla ett än mer fruktbart samarbete? Vilka skillnader finns det mellan
länderna och hur kan de utnyttjas på ett
positivt sätt?

Men är det så fortfarande? Det är en fråga
som styrelserna för Svensk-norska samarbetsfonden och Voksenåsen har diskuterat under det senaste året. Våra slutsatser
är att det har skett en förändring. Alltjämt
finns en asymmetri gällande kunskapen
om Norge i Sverige. Inte minst om dagens
Norge. Men det förefaller som om det

Vi gav journalisterna Björn Lindahl och
Terje Svabø i uppdrag att samtala om dessa
frågor med personer från olika samhällsområden. Inte för att få en heltäckande,
eller djuplodande, bild av de nuvarande
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relationerna och dess utvecklingsmöjligheter, utan främst för att stämma av läget,
mäta intresset och lyssna på tonfallet.

Inspirerade av samtalen har vi beslutat att
genomföra en konferensserie under 20152017 med temat «Sverige – Norge ny regional motor i Norden och Nordeuropa.»

Det gemensamma i samtalen är just att de
återspeglar en positiv känsla mellan länderna, som borde kunna utnyttjas än mer
för ökade kontakter och samarbeten.

Denna skrift är att betrakta som en
aptitretare inför konferensserien och en
stimulans till fortsatta samtal.

Lars Engqvist
Ordförande

Eva Eriksson
Ordförande
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Inledning

D

april 2007 med en norsk miljonpublik för
hälften av programmen.
Från den 27 september 2005 sändes
det norska programmet i repris på svensk
TV. Först skedde det sent på kvällen.
Efter att talkshowen hittade en allt större
svensk publik, beslöt sig programdirek
tören Annie Wegelius på SVT för att
bjuda över Fredrik Skavlan. Från 2009
producerades programmet från Stock
holm med titeln Skavlan. Ett år senare
blev det en samproduktion mellan SVT,
NRK och Fredrik Skavlans nyetablerade
företag Monkberry. Den gemensamma
publiken i de två länderna steg till tre
miljoner personer.
Først som sist – i det allra första programmet var Jens Stoltenberg gäst. Därför
är det passande att han också är gäst
i det sista programmet, efter sitt första

et är den 11 december 2015 och
strålkastarljusen släcks på scenen
där Fredrik Skavlan för sista gången
kastat sitt anteckningsblock med frågor
över axeln. Kvällens tema har varit det
nyligen utdelade – och överraskande
fredspriset.
Først som sist – det var titeln när Skav
lan inledde sin karriär som program
ledare för Skandinaviens mest populära
talkshow. Det första programmet sändes
i den norska licenskanalen NRK den 11
september 1998.
--Skavlan ska med elegans och diskret
stil få sina gäster att trivas och prata ut
om aktuella frågor, skrev Aftenposten
samma dag och spådde att «det kunde bli
både succé och fiasko».
227 program spelades in fram till den 27
5
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krävande år som Natos generalsekreterare,
vilket visar sig i allt mer grånande tinningar. Från Sverige deltar Gudrun Schyman
– hon dök upp som den första svenska
gästen i den nionde sändningen av Først
som sist 1998. Hennes parti Feministisk
initiativ kom inte in i Riksdagen vid valet
2014, men nu surfar hon högt på opinionsmätningarna efter ett turbulent år i svensk
politik. Hon är förstås extra glad att årets
fredspris gick till en av hennes favoriter.
Det blir ett handslag i mörkret i TV-studion, innan Stoltenberg försvinner ut till
sin väntande limousine och flyget till Bryssel, medan Schyman tar en taxi. Vemodigt
för Fredrik Skavlan själv och redaktionen,
men någon gång ska det ta slut. På 17
år har 1 500 gäster mött varandra och
intervjuats av programledaren «med sitt
krullrufs och sitt flin» som Magnus Uggla
sjöng, efter att ha blivit nobbad två gånger
i sista stund som gäst på programmet.
Fredrik Skavlan har kritiserats och
analyserats. Men det han skapat är unikt:
En gemensam mötesplats för två länder.
Samma program, men två olika TV-kan
aler. I det ena landet textas program
ledarens svorska, i det andra landet de
svenska gästerna.
Själv är Skavlan noga med att hans
talkshow inte ska framstå som ett slags
officiellt svensk-norskt samarbetspro
jekt. Han vill göra Skandinaviens bästa
talkshow, med gäster av högsta interna
tionella klass. Punkt slut.
Men även när han har internationella
gäster bidrar han till att skapa en gemen
sam referensram i de två länderna. Utan
hans program skulle svenskarna aldrig ha
lärt känna många av hans norska gäster,
och omvänt.
Skavlan är bara ett exempel på att
samarbetet mellan de två länderna kan

vara okonventionellt, som när den sven
ska längdskidåkaren Charlotte Kalla i
februari 2013 började träna med det nor
ska landslaget.
Svenska diplomater hospiterar på
det norska utrikesdepartementet och
omvänt. I några länder delar Norge och
Sverige på ambassadbyggnader eller
också representerar det ena landet även
det andra. Sedan 1958 har tullen i de
båda länderna haft ett unikt samarbete,
där man delar på arbetsuppgifterna eller
arbetar i en gemensam tullstation. Per
sonalen har «dubbla» arbetsuppgifter och
tillämpar både sitt eget lands och grann
landets tullförfattningar rörande både inoch utgående trafik.
Viktiga kulturinstitutioner leds ibland
av personer från grannlandet: Det sven
ska Filminstitutet leddes av norska Åse
Kleveland, det norska Nasjonalmuseet
av svenske Sune Nordgren. Till och med
Eidsvollsbyggnaden, där den norska
grundlagen skrevs, hade i tretton år en
svensk direktör, Erik Jondell. Han bytte
pass först i samband med 200-årsfirandet
av den norska grundlagen 2014.
Länderna delar dessutom på världens
mest prestigefyllda pris – Nobelpriset.
Givetvis förs det svensk-norska samtal
på många olika nivåer, mellan diploma
ter och frivilliga organisationer, företag
och fackföreningar. Men det kommer att
uppstå ett tomrum den dagen Skavlan tar
slut.
Samtidigt har ett TV-program sina
begränsningar, inte minst tidsmässigt.
Det blir ofta känslosamt, men samtidigt
ytligt. Den här skriften är ett försök att gå
på djupet i det svensk-norska samarbetet
genom att samtala med en del nyckel
personer.
Vi inleder med två författare, som i
6
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Skavlans TV-soffa brukar kallas in som
representanter för sina respektive länder
och som samtidigt är lästa och välkända i
grannlandet: Anne Holt och Jan Guillou.
Samtalet tar upp de flesta av de skillnader
som brukar diskuteras när en svensk och
en norrman möts. Allt från klasskillnader
till etikett avhandlas i snabbt tempo.
Samtalet äger rum i Jan Guillous som
marhus i Östhammar i Roslagen, ett
område som Anne Holt beskriver som
«Östnorge på anabola steroider». Jan
Guillou använder just nu sina norska
familjerötter till att beskriva Europas his
toria under hundra år.
Vi går vidare till rektorerna för Göte
borgs och Oslos universitet, Pam Fred
man och Ole Petter Ottersen, som bägge
försöker locka till sig de bästa forskarna
från hela världen. Då är det inte pengar
som de lockar med, utan den skandina
viska livsstilen. Bland samarbetsprojek
ten de kan tänka sig mellan Sverige och
Norge är att få torsken tillbaka till Kat
tegatt och Skagerack.
Den norske utrikesministern Børge
Brende vill ha fler gemensamma ambas
sadbyggnader och talar om hur Norge
och Sverige kompletterar varandra på
den internationella arenan. Symptoma
tiskt nog handlar samtalet mer om Irak
än om samarbetsproblem mellan de två
grannländerna.
Från Utrikesdepartementet går färden
vidare till Youngstorget, som är Oslos
motsvarighet till Norra Bantorget. Här
har det norska LO sitt huvudkontor. Gerd
Kristiansen har fått besök av sin motpart
i Sverige, Karl-Petter Thorwaldsson, och
de två berättar om sina första minnen
från grannlandet och det täta samarbetet
mellan fackförbunden.
Ett stycke utanför Oslo hittar vi

Tomra, ett miljömedvetet norskt börs
företag som leds av en svensk chef, Stefan
Ranstrand. Han talar svenska med sina
norska medarbetare och beskriver skill
naden i ledarstil mellan de två länderna.
I ett telefonsamtal med den förra pro
gramdirektören för SVT, Annie Wege
lius, får vi historien om hur Fredrik
Skavlan bjöds in till Sverige och hur hans
talkshow fick en miljonpublik i bägge
länderna.
Kjell Aamot, slutligen, var chef för
Schibsted-koncernen i 20 år. Det är inte
bara intressant att lyssna på vad han
säger – utan också vad han inte säger. Att
ta över två av de viktigaste tidningarna i
grannlandet, den ena ägd av LO och den
andra uppvuxen med intima band till
den svenska arbetsgivarföreningen, kan
verka som en halsbrytande utmaning.
Men enligt Kjell Aamot var det inga stora
problem – i alla fall inte jämfört med att
få de två norska tidningarna Aftenposten
och Verdens Gang att samarbeta.
Till sist lyfter vi blicken genom att
låta en person som varken är svensk eller
norsk, få ordet. Financial Times kor
respondent i Norden, Richard Milne,
beskriver med brittisk ironi de två län
derna och hur deras förhållande upplevs
från utsidan.
Blev vi något klokare? Skriften ger i
alla fall en ögonblicksbild av hur förhål
landet mellan Norge och Sverige ser ut
från olika vinklar. Alla som tog emot
oss var intresserade av grannlandet. På
vissa områden är det fortfarande ett slags
storebror/lillebror-förhållande. Men på
allt fler områden kan man snarare tala
om tvillingar. Gränsen betyder inte något
längre, samarbetet sker till bägges bästa
på okonventionellt sätt.
Det finns emellertid en obalans på en
7
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punkt. Medan Voksenåsen är en naturlig
svensk-norsk mötesplats i Oslo, finns det
inget Norges Hus i Stockholm. Kanske
bör det etableras ett sådant?

Björn Lindahl, född 1956, är korrespondent för Svenska Dagbladet i Oslo.
Han kom till Norge 1981 och har även
arbetat för Dagens Nyheter, TV 4, Göteborgs-Posten och Politiken. Tillsammans
med Arne Ruth var han 2005 redaktör för
den svensk-norska antologin «I takt och
otakt».
Terje Svabø,

født 1952. Tidligere
journalist i Aftenposten, VG, NRK og
TV 2. Asia-korrespondent for Aftenposten/Svenska Dagbladet i 1985−1989,
debattleder i NRK og var med å starte
TV 2 Nyhetskanalen i 2007. Er i dag free
lancer med vekt på rådgivning og konferanseledelse.
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Anne Holt
Jan Guillou

H

svarar när jag knackar på dörrkarmen;
dörren står redan öppen. Hon ropar på sin
man och så kommer Jan Guillou i shorts
och hälsar. Vi går igenom ett vardagsrum
med en stor öppen spis och hundratals
jakttroféer som hänger på väggarna.
--Här har vi en krok där vi kan sitta,
säger han och pekar på ett bord i en karnapp med fyra stolar runt, en bokhylla
och en Albin Amelin-målning på väggen.
Genom fönstret är det panoramautsikt
mot en skogsglänta och åkerlandskapet
bortanför.

ur känns det att vara Fredrik Skavlan?
Under ett par timmar provar
jag på det, utan TV-kameror, på själva
midsommardagen. Och det är jag som är
gäst, inte tvärtom.
Under en dubbelintervju med Anne
Holt och Jan Guillou, som bjudit in den
norska författaren för att fira midsommar,
slås jag av att det måste vara så här Skavlan har det. Jag har hittat fram till Guillous
sommarstuga i Östhammar i Roslagen.
Kört allt längre ut på landsbygden och till
sist hamnat på en smal väg med svaga kanter och skyltar med budskapet: «Bilar får
endast mötas på angivna M-platser».
Det är ett långt svartmålat timmerhus
med gräs och mossa på taket. Vid ingångsdörren hänger både den svenska och den
norska unionsflaggan. Ann-Marie Skarp

Bägge författarna har varit gäster hos
Skavlan flera gånger, senast för att kommentera det svensk-norska mediekrig
som bröt ut efter att Ehsan Fadakar skrev
en debattartikel i Aftonbladet där han
kritiserade Norge för rasism.
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procent av svenskarna skulle tycka var
mycket obehagligt.

Jag skulle tro
att bara en procent
av svenskarna – på
sin höjd, förstår
siffrorna 1814,
1905 och 1945.

Tre norska årtal
--På svenska är nationalism ett lite fult
ord. Här måste man associera nationalism med högern, absolut höger, ingenting annat. Det finns inget vänsterparti
som driver med det. Det är högern och
det är det är den smutsiga högern. I
Norge är det en helt annan sak.
--Jag skulle tro att bara en procent av
svenskarna – på sin höjd, förstår siffrorna 1814, 1905 och 1945. Det är årtal
som varje norsk person, från sju års ålder,
självklart ser som en del av Norges identitet. Att Norge har varit en del av Sverige
finns det inte någon medvetenhet om
bland svenskarna
--Vad med dig, Anne?
--Jag är enig i den analysen som Jan
gör, men jag skulle kanske inte använda
ordet nationalism, utan populism.
Fremskrittspartiet är ett populistiskt
parti. Populism är ett svärord i Sverige
och i och för sig också i Norge. Men
populism innebär i sin enklaste form, att
man flirtar med massorna, det är populos därute som du ska tillfredsställa.
--Jag upplever att Jan och jag har en
gemensam förståelse av vad det handlar
om. Vi har bägge markerat oss som klara
antirasister och som invandringsvänliga.
Men det är viktigt att få fram nyanserna.
Det Jan och jag var helt eniga om i det
programmet var att när Fremskritts
partiet skulle komma till makten så skulle
de bli helt förändrade. Det visar sig nu,
nio månader efter valet, att det var helt
riktigt. Fremskrittspartiet har ändrat sig
totalt, det är inte en populistisk politik de

-- Ni två blev inkallade och fick personifiera Sverige, respektive Norge: en deckarförfattare och en agentbokförfattare?
Jag ställer frågan, som jag kunde tänka
mig att Fredrik Skavlan skulle göra det,
vänligt, men med en ironisk snärt för att
visa att jag mycket väl förstår att de spelar en större roll i sina länder än enbart
som spänningsförfattare. Min Iphone ligger på bordet med bandspelarfunktionen
påslagen och fungerar som publik. Svaren som ges är inte till mig personligen,
utan till alla er som sitter utanför.
--Var det en ny situation för dig, Jan?
--Nej, det kändes bra. Jag är ju långt
mer norskorienterad än vad svenskar
i allmänhet är genom min familjebakgrund, och så har jag varit mycket i Norge
också. Jag hamnar lätt i rollen som advokat för Norge i Sverige, svarar han.
--Den senaste debatten handlade om
norrmännens nationalism, som aktualiserades av att Fremskrittspartiet kom
in i regeringen. Det ansågs som mycket
upprörande i Sverige, för här jämför vi
omedelbart Fremskrittspartiet med Sverigedemokraterna. Att de senare skulle
hamna i en regering är något som 90
12
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driver i regeringen nu. De rev inte upp
alla vägtullar, de satte inte stopp för alla
invandrare och man kan inte köpa vin i
butikerna. Det har skett några små symbolsaker, från 1 juli får du köpa ståhjulingar. Det är den stora triumfen – du
kan få köra en dum, liten dyr sak som är
ungefär lika snabb som att man går.
--Det skedde med dem som det gör
med alla som kommer i regeringen, de
blir relativt ansvarsfulla. Jag har använt
många år av mitt liv på att bekämpa
Fremskrittspartiet, för jag menar att det
är ett väldigt dåligt parti. Men de är inte
galna, de är inte «raving mad Sverigedemokrater». På så sätt tycker jag att vi var
goda representanter för våra länder.

Det svenskarna
bör veta, är att vi
diskuterar rasism i
det norska samhället
varje dag
ungefär som
man gjort om
bög till ett honnörsord. Rasifierad uttrycker
etnicitet, medan ordet invandrare inte gör det. Dom som pratar
om att vara rasifierade anser att det är
bara dom som ska få snacka om den här
saken. Framförallt ska inte sådana som
jag, vita män, uttala mig.
--Vita, medelåldrande män ska hålla
käften, flikar Anne Holt in.
--Ehsan, den här mannen, känner jag
lite eftersom vi är kolumnistkollegor på
Aftonbladet. Så jag hälsar på honom och
kallar honom för «Norge-experten». Han
var totalt okänslig för de här särdragen i den
norska historien när han skrev sin artikel.
--Men var han okänslig eller var han
smart?
--Han var okunnig. Vad han kände till
– det går att googla fram, var olika politiska extrema förslag från Fremskritts
partihåll, som gör att de ser ut som om
de vore Sverigedemokrater. Så lägger han
sin aspekt på den norska nationalismen
ovanpå det. Alla vet att norrmännen är
mer nationalistiska än svenskarna i den
meningen att på 17 maj så är det ett jädrans hallå på Karl Johan. Det har varit
ett evigt skämt bland svenska kvällstid-

Jag försöker spetsa till diskussionen:
--För mig är det intressanta hur den
startade – med en debattartikel av Ehsan
Fadakar i Aftonbladet. Enligt Jan Helin,
chefredaktören i Aftonbladet, vände han
på korten. Fadakar betraktade norrmän
på samma ytliga sätt som populisterna i
Norge betraktar invandrare. Men Sverige
har alltid, genom historien, blivit attackerat av norrmän för att det är för högerorienterat. Är det något nytt att en person
med invandrarbakgrund attackerar Norge
för att vara högerorienterat? Är det en
ny situation? Har det skett något mellan
våra länder som gör att den analysen Jan
gör inte stämmer?
--Det är många invandrare i Sverige
som deltar i debatten om rasism, svarar
Jan Guillou.
--Det finns också en extrem liten
rörelse som menar att det är bara personer som – också har man hittat på ett
idiotord, är «rasifierade», som ska få delta
i diskussionen. Ordet betyder svartskalle,
det är ett bättre ord, det kunde man använt
13
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ningar att åka dit och stå med en svensk
flagga och försöka få en tabloidhistoria.

Då gick dom ut på stan och frågade
svenskar, varför firar vi vår nationaldag?
Och fick inte ett enda korrekt svar. Inte
ett! Fantastiskt nog var det två som sa,
att ja, det måste ju vara för att vi fick vår
självständighet!
--Från vem? skrattar Anne Holt.
--Och när? År 900?
--6 juni år 900!
Här måste jag medge att jag faller ut
ur programledarrollen och vi skrattar gott
alla tre.
--Men om du går ut på gatan i Norge
och frågar tonåringar varför vi firar 17
maj, så svarar de «grundlagen 1814!»
--Eidsvoll!
--Medan här i Sverige fanns det inte en
som kunde svara rätt, säger Jan Guillou.
--Det är en mentalitetsskillnad som
beror på historiska orsaker. Det är inte
svårare än så. Det är inte så att vi är olika
konstruerade. Hade vi haft samma historia, nog fan skulle vi ha viftat på flaggorna på den dagen.

Inte invandrare men typiskt svensk
--På det sättet var han inte alls invandrare utan typisk svensk. Han agerade som
en svensk. Det visar bara hur integrerad
han är. Han hade inte en aning om 1814,
1905 eller 1945, säger Jan Guillou.
--Det var det jag reagerade mest på,
säger Anne Holt.
--Det svenskarna bör veta, är att vi
diskuterar rasism i det norska samhället varje dag. Det är inte så att vi som är
aktiva på den antirasistiska och invandringspositiva sidan inte ser att Norge har
många negativa drag.
--Men jag tror att kritik måste vara
väldigt precis om den ska fungera. Det
vet både Jan och jag som journalister
och inte minst som fiktionsbyggare, att
om du ska få något att fungera så måste
det vara korrekt. Du får inte låta en båt
på 30-talet ha en atomreaktor, det stämmer inte. Bara i den korta artikeln han
hade var det fem uppenbara fel. Då blev
det ett slags «battle of the nations» istället för att det kunde ha blivit en debatt.
--Därför tycker jag att det Jan sa är
helt rätt: Det var inte en typisk invandrare som sa något om Norge, det var en
typisk svensk som sa något om Norge.

Beklagar unionsupplösningen
--Om man ser på de två länderna. Vad
är det som det ena landet kan tillföra det
andra och omvänt?
--Både Anne och jag hör till dem som
på allvar beklagar unionsupplösningen.
Av historiska skäl förstår jag att den var
omöjlig då. Men ett närmare samarbete,
svensk industri och norsk oljeproduktion
- om man hade kunnat gjuta ihop det på
ett sätt som faktiskt Pehr Gyllenhammar
var inne på – då hade Volvo fortfarande
existerat som ett skandinaviskt företag.
--Det var ju också väldigt centrala tankar i Arbeiderpartiet då frågan var om vi
skulle vara med i Nato. Då var det starka

Ordväxlingen ovanför är, liksom resten
av intervjun, varsamt redigerad i efterhand, eftersom skriftspråket skiljer sig
från talspråket som ofta har många upprepningar.
Nu griper Jan Guillou ordet:
--Jag hörde på radion den 6 juni.
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krafter i partiet som önskade ett tätare
samarbete med Skandinavien, och speciellt med Sverige, säger Anne Holt.
--Folk tror att jag skojar när jag säger
att jag beklagar 1905. Unionsupplösningen var en historisk nödvändighet.
Men det är klart, en samlad befolkning
på runt 15 miljoner personer idag, med
de resurser och efterhand även teknologin Norge har och det Sverige har. Med
två, oavsett hur du vrider och vänder på

det, väldig lika kulturer. För även om vi
ska säga en del om skillnaderna mellan de
olika kulturerna, så är det mycket gemensamt och vi har en lik språkförståelse. Det
är väldigt enkelt att förstå varandra
--Om vi är för stora enheter - det är
en av de saker som gör att jag är en varm
EU-anhängare, vilket jag börjar bli ganska
ensam om att vara i Norge - det är att jag
tror på pluralism och pluralism behöver ett
visst antal.
15
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Norge är så litet
att det aldrig kan bli
riktigt mångfaldigt. Fem
miljoner människor är inte
tillräckligt

--Av diverse historiska skäl, kanske
sport, vad vet jag – så är förhållandet
mellan norrmän och svenskar inte alltid
så bra som det kunde ha varit. Norrmännen har alltid varit så glada i Danmark,
det är möjligt att det har med kriget att
göra, eller den billiga ölen i Danmark.
Alla jag ser runt mig förundrar sig väldigt
över att jag följer med så mycket i svensk
politik och att jag läser svenska tidningar
på nätet. Medan de jag känner, som försöker vara upplysta, följer med i danska
tidningar. Det är något som gör att vi
inte är så goda vänner som vi borde vara.
På så sätt tycker jag att idén att skapa ett
Norges Hus i Stockholm är strålande!
Vad kan Norge bidra med?
--Vad skulle Norge kunna bidra med
till Sverige idag? Historiskt var de ju mer
demokratiska. Men kan man säga att
Norge är mer demokratiska idag? Det kan
man väl inte göra?
--Nej, det är fullkomligt lika system,
svarar Jan Guillou
--Men vi talade ju i morse vid frukost
om att Norge är en mer egalitär nation?
bryter Anne Holt in.
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--Sverige har ett klassamhälle sen
urminnes tider som blir obegripligt för
norrmännen. I Norge kommer man in i
överklassen genom att bli rik. Man fixar
en snabbköpskedja till exempel, så köper
man en jævlig svær seilbåt och en jævlig
svær hytte på landet. Då är man norsk
överklass. Det går ju inte i Sverige. Den
som blir jävligt rik i Sverige och själv
tjänar sina pengar någorlunda hederligt,
blir ju absolut inte accepterad i någon
sorts societet. Det krävs koder av ett helt
annat slag och det krävs två generationer på internatskola för att den här personens barnbarn, genom sina kontakter
på internatskolan, ska bli det. Det är det
enda skälet, raison d’être, för våra internatskolor. De är en intresseförening för
en mycket liten grupp svenskar, dom
som vill bli överklass och satsar på det.
Rika svenskar är mycket mer upphängda
i denna fråga än vad en norrman kan
föreställa sig.
--Jag går ännu längre än dig, för jag
skulle våga tesen att vi egentligen inte har
någon överklass att tala om i Norge, säger
Anne Holt.
--Det har sin historiska förklaring, för
adeln ligger längre tillbaka i tiden, eftersom vi avskaffade den snabbt. Men det
ligger också i att vi har ett fundamentalt
egalitärt samhälle. Det har både positiva
och negativa sidor. I Norge finns det en
del fruktansvärt rika människor. Det
är en handfull av dem och vissa av dem
tycker om att visa den rikedomen. Men
det gör dem inte till en överklass. De ses
på som väldigt rika, och några av dem
väljer att visa att de är väldigt rika genom
stora fester och…
--store seilbåter!
--…store hytter...
--som dom inte kan segla!

FÖRFATTARNA

--Som de ikke kan seile, eller seiler på
grunn.

askan. Så går han ut med två tomma händer och hittar något, en trasig sko, eller
han hjälper en häxa som fastnat med
näsan i en stubbe och så gör han något
fantastiskt av det hela och vinner prinsessan och halva kungariket.
--På så sätt kan du säga att Espen
Askeladd är en metafor för det norska. Vi
tror på att börja med två tomma händer
och därför beundrar vi Kjell Inge Røkke.
Just för att han inte är överklass, just för
att han startade med två tomma händer,
just för att han idag är stenrik.
--Efter alla år och så mycket som jag
varit i Sverige och så många svenskar jag
har mött förstår jag fortfarande inte hur
Jan bara genom att hälsa på en person
vet om han är överklass eller inte. Det är
något med sättet de talar på, hur de uppträder och så självklart namnen, men jag
förstår mig inte på det. Vi har det inte på
det sättet i Norge, det är mer egalitärt.

(Här blir replikväxlingen mellan Jan och
Anne så snabb att textöversättningen i
botten av rutan inte hinner med)
Olika kungahus
--Du ser det speglat i de två kungahusen också. Om du ser på det norska
kungahuset har det i tre generationer
balanserat mellan det folkliga och det
upphöjda. Pendeln går så här hela tiden.
Anne Holt viftar med armen, inte särskilt pendellikt, men rättar till rörelsen.
--Den norska kungafamiljen gör något
som är väldigt folkligt också gör de något
som folk ser som överklassaktigt. Det
svenska kungahuset är ju betydligt mer
adligt än det norska kungahuset. Det ser
du på umgängeskretsen. Se på kronprinsesseparet i Sverige och kronprinsparet
i Norge, så ser du att de är ganska olika.
Det tycker jag är ett tecken på att vi saknar en överklass av den sorten som finns
i Sverige.

Arroganta turister
--Jag fick en fråga, jag kommer inte ihåg
om det var VG eller Dagbladet, men norska
tidningar ringer mig rätt ofta om det är
något Sverige/Norge, säger Jan Guillou.
--Nu var spörsmålet att man hade
kommit på att norska turister utomlands
betraktas som arroganta och oförskämda.
Det hade jag inte hört, men så fort jag
såg problemet framför mig så tyckte jag
att jag fann en rimlig förklaring. Norrmän är som en mildare form av ryssar
i den meningen att dom har ingen etikett, inget sätt att uppföra sig. Dom förstår inte hur man gör när man hälsar på
varandra. Eller hur man beställer på en
restaurang utan att låta konstig.
--Det finns en enklare, mindre kom-

Anne Holt berättar om diskussionen vid
frukostbordet tidigare på dagen, då hon
refererade till Espen Askeladd i samlingen av folksagor som Asbjørnsen och
Moe samlade in och skrev ned i slutet av
det förra seklet, utan att värdparet hade
hört talas om honom.
--Vi har samma folksagor, men i Norge
har man satt ett namn på pojken som åt
ikapp med jätten, säger Jan Guillou.
--Vad är det som kännetecknar Espen
Askeladd? Jo, han är en underdog. De
äldre bröderna Per och Pål är duktigare,
medan Espen bara sitter och leker med
17
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skulle fördelas på allihop. Det behövs ju
bara partiet «dela ut oljefonden»…
--Fremskrittspartiet! De försökte sig
ju på det för några år sedan, om jag vill
minnas rätt.
--Ja, Fremskrittspartiet och dess föregångare har sagt det i alla år, instämmer
Jan Guillou.
--Men gör de det nu? Nej, «för det
skulle vara totalt ansvarslöst». När man
sitter i regeringen i Norge eller Sverige
så gör man inte sådant.
--Men det här lillebror/storebrorskomplexet som har plågat det norsksvenska förhållandet i så många år? Har
det på något sätt ändrats? Jag tyckte på
80-talet när Palme sköts, när JAS Gripen
störtade mitt i Stockholm, när marinen
inte hittade några ubåtar så var svenskarna som mest deprimerade, samtidigt som
oljeinkomsterna strömmade in i Norge.
Då kommer Jan Guillou med sina agentromaner med en svensk agent. Var det ett
medvetet försök att få upp nationen ur sitt
underläge?

plicerad umgängesform i Norge, än i
Sverige. Det innebär att man blir osäker, precis som ryssarna blir. Ens pengar
hjälper en inte ett smack om man inte
förstår att man står upp när man hälsar,
säger Jan Guillou.
--Varför har man etikett? Jo, för att
ha gemensamma körregler för hur man
uppför sig, fortsätter Anne Holt:
--Det är för att göra det lättare att
komma i kontakt med andra människor.
Jag kommer ihåg när jag började besöka
Sverige 1993 att här praktiserade alla de
regler som bankades in i huvudet på mig
när jag var barn. I Norge ser du till och
med på Skavlan att norrmän sitter när
en ny gäst kommer in.
--En annan enkel regel är att när du
hälsar tar du av dig vantarna. Efter OS
– inte att vi fick så väldigt många medaljer – så tog de norska skidhjältarna inte
av sig vantarna när de skulle hälsa på
Kungen!
--Många norrmän upplever samtidigt svenskarna som lite kalla, för att de
är korrekta. Det är inte den där joviala
hejsan-svejsan-tonen, utan mer korrekt,
påpekar Anne Holt.
--Men är det inte något av en paradox
att Norge, som du säger inte har någon
överklass, som nation…
--..ses som stenrika.
--I OECD:s statistik har Norge 90
procent högre inkomster än genomsnittet av medlemsländerna, det är
bara Luxemburg som är rikare.
--Det är det jag säger, vi har de
fruktansvärt rika och så har vi de
rika och så har du en stor medelklass
som knaprar sig in på de rika.
--Men så har ni satt rikedomen i en
oljefond som ingen äger även om varje
norrman har en miljon kronor om den
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Slut som supermakt

journalist som ringer upp och frågar:
«Vad säger ni nu då när den norska bruttonationalprodukten har gått om den
svenska?»
«Va! Har den det? Grattis!»
--Det är ingen som vet det i Sverige
och ingen som skulle bekymra sig en
sekund över det.
--Har Norge tagit över den del av den
svenska politiken som vi var kända för på
60-talet, när jag växte upp? Då var det ju
Sverige som var världens rikaste land som
mäklade fred och gav mest i bistånd?

--Nej, det är en tillfällighet, men det
är ett väldigt intressant påpekande du
gör där. Jag upptäckte långt senare att det
förargligt nog finns en parallell till någon
som jag inte vill vara en parallell till,
nämligen Ian Fleming och hans James
Bond. I den brittiska situationen handlar det om att Storbritannien egentligen
var slut som supermakt efter Suezkrisen
1956. Då körde Sovjetunionen och USA
ut engelsmännen och fransmännen och
viftade undan dem.
--Så kommer en period av psykologisk nedgång i Storbritannien där man
ska vänja sig vid tanken på att det inte
längre är imperiet som styr världen. Den
koloniala frigöringen inleds samtidigt,
så allt färre länder blir röda på världskartan. I det läget, i en självförtroendekris,
kommer händelsevis en kommendörkapten, James Bond, in på scenen och
visar att Storbritannien är bäst! Samma
psykologiska effekt fick Hamilton. OK,
vi har inte förlorat något imperium,
men som du säger, det där med ubåtarna
och Palmemordet var känsligt. Skämtet
om svenska poliser blev internationellt:
«Grabbar, det finns en god nyhet och en
dålig nyhet. Polisen är efter oss, men den
goda nyheten är att det är svenska poliser!»
--Har den processen slutförts nu? Har
svenskarna fått tillbaka självförtroendet?
--Ja, det tycker jag, men framförallt har
norrmän alltid varit väldigt mycket mera
besatta av Sverige än vad vi har varit med
Norge. Vi uppfattar inte Norge som någon
lillebror utan som bror. Att jämföra Norge
och Sverige, är mycket mer ett norskt
fenomen än ett svenskt, säger Jan Guillou
och härmar en konversation med en norsk

Norge hittade olja
--Det som skedde på 70-talet var ju
att Askeladden hittade den där skon som
kunde användas till något. We struck
oil. Att hitta olja på sitt territorium gör
något med en nation. Vi har ju inte gjort
oss förtjänta av oljan. Det är inte för att
vi har varit speciellt fredsvänliga, det är
inte Gud som har placerat oljan där för
att vi är snälla. Vi hittade en guldlott på
havsbottnen. Innan dess var vi ett relativt fattigt land, men ett optimistiskt
land, som arbetade hårt och som var
väldigt homogent. Vi var alla socialdemokrater. Vi hade under alla åren efter
kriget tänkt att det finns bara en väg och
det är uppåt. Och alla var med! Einar
Gerhardsen (Norges Tage Erlander) var
hela Norges pappa. Så hittar vi oljan och
får en ofattbar förmögenhet. Den ger
oss ännu mer pengar än vad vi trodde
vi skulle få.
--Vad är det vi använder pengarna till?
För även om oljefonden strömmar över
som en Sareptas kruka, så har vi ju använt
en del av pengarna. Det har gjort att vi fått
19
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--Amerikasvenskar! Nästan bryter lite
på norska, utbryter Jan Guillou.
--Ser man inte ned på dem i Norge?
undrar Anne Holt.
--Ja, gör man det? Det stora svensknorska forskningsprojektet borde väl vara
hur dessa ungdomar upplever tiden i
Norge? Kommer dom tillbaka och har känt
sig som gästarbetare eller har dom tvärtom
haft väldigt kul? Och tjänat pengar. Och
gjort sin resa till Australien?
--Dom man träffar och det gör man
ju varje gång man är i Norge, jobbar ju
i restaurangvärlden. Jag har inte träffat
sådana svenskar, som det avslöjades i ett
TV-program, som var anställda för att
skala bananer, säger Jan Guillou.
--För Stabburet i Oslo, som tillverkar
bananpålägget Banos, flikar Anne Holt
in.

Vi anser att Norge
är världens bästa
land att bo i.

ett extremt högutbildat folk. Det kan verka
som att vi har fler personer som har doktorsgraden än vad vi har rörmokare. Vi
har fått ett folk som är extremt mobila på
så sätt att vi reser runt och ser världen. Vi
har både pengar och intresse av att se världen, men vi kommer tillbaka, eftersom vi
anser att Norge är världens bästa land att
bo i. Varför bor jag i Norge när jag tycker
att det är mer kul Sverige och intressantare
i USA? Jo, för att jag har en flicka på åtta
år och har upptäckt att Norge är det bästa
landet i världen för henne att växa upp i.

Partysvenskar
--Dom jag träffar är servitörer och
kypare och hovmästare och det är ju
ett slags komik att man blir tilltalad på
svenska, fortsätter Jan Guillou:
--Och då kommer ju frågan: hur har
ni det? Jag har inte träffat på någon som
uttryckt något sorts missnöje med det
här. Dom som jobbar i restaurang har
ingen upplevelse av att dom ses ned på.
--Mitt intryck är att de här partysvenskarna, som de kallas, dessa unga
som kommer från ställen som är drabbade av hög arbetslöshet i Sverige…
--Där måste jag gripa in, Anne, och korrigera dig lite, för när man ser på dom som
kommer över till Norge så är det bara två
procent som någonsin har varit arbetslösa.
--Ja, dom kommer för att dom vill ha
mer pengar!

Anne Holt ser emellertid ett orosmoln:
Den import av arbetskraft som nu pågår
gör att det kanske kommer att uppstå en
överklass i Norge.
--En stor del av den importerade arbetskraften kommer ju från Sverige. Jag talade
med en svensk arbetsförmedlare i Oslo
som sa att det är status i Sverige att ha
ett jobb i Norge. Det är första gången jag
hört det. Ungdomar som kommer tillbaks
till Gränna eller var de nu kommer ifrån,
berättar för sina vänner att de har 20, 30
eller 40 procent högre lön. Lite som norska
valfångare som kom till norska Sandefjord
med pengar i fickan?
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--Javisst, dom som kommer bor längs
E6 eller E18 eller flyger in till Gardermoen. Ser man på flygplatsen är det 200
svenskar som jobbar i säkerhetsföretaget,
99 svenskar jobbar i taxfreen, 25 på flygtåget och så fortsätter strömmen vidare. Men
egentligen är det inte arbetslösa svenskar,
utan svenskar som vill ha mer pengar än
vad dom skulle fått i Sverige.
--Men det gäller väl för alla arbetsinvandrare? Dom som kommer från Polen
kommer inte för att de inte får jobb där?
Dom tjänar jävligt mycket mer i Norge.
Så är det ju bara. När folk kallar invandrarna för lyckojägare, så säger jag: «Ja,
men vad är det som är fel med det?» I
bägge våra länder har vi en lång tradition
att resa till USA för att söka lyckan där,
säger Anne Holt.
--När jag säger att det ibland ses ned på
de svenska arbetsinvandrarna tänker jag
på tidnings- eller TV-reportage där man
ser att dom bor i ett rum – dom vill ju
spara pengar – av den här storleken, säger
Anne Holt och ser sig om i karnappen.
--Det bor gärna 15 personer på
madrasser på golvet. Jag tycker att det är
tufft, jag. Det betyder att här har vi ungdomar som är framåt och som struntar i
var de sover. De vill hellre jobba 17 tim-

mar per dygn och tjäna bra med pengar
och sedan resa hem igen. Men det är ju
inte alla som åker hem. Några trivs så bra
att de stannar eller de hittar en partner.
Hur bli känd i Sverige?
Jag beslutar mig för att byta samtalsämne
eftersom alla verkar eniga:
--Det finns ju en skillnad mellan Sverige och Norge, att blir en svensk känd för
något, kommer ut med en bra platta, ger
ut en bra bok eller så, så blir man automatiskt känd i Norge, men en norrman
måste flytta över hit för att bli känd. Det
var först Fredrik Skavlan flyttade hit som
han blev riktigt känd i Sverige. Jag gjorde
en sökning på «Jan Guillou» i Retriever,
en databas med de flesta svenska tidningarna, det är mer än hundra. Jag hittade
21000 artiklar!
--Jag sökte också på «Anne Holt» i
svenska tidningar och då var det ganska
många där också, det var 1985 artiklar.
Det betyder att Jan har tio gånger fler träff.
Jag har inte tillgång till det norska Retriever, men jag sökte på Aftenposten: Då
hade Anne Holt 1110 artiklar. Vad tror ni
Jan Guillou hade?
--En tiondedel? svarar Jan Guillou.
--Jag tror det är många fler! säger
Anne Holt.
--Ni har bägge fel: Jan Guillou hade nästan lika många, 990 artiklar i Aftenposten.
--Det har att göra med att när norska
journalister ska veta något om hur
svenskar ser på Norge så ringer de Jan.
--Han har fått en helt unik position
i Norge som det. Det är ju för att han är
mycket där och för att han följer med i norsk
politik och det är inte många svenskar som
gör det, säger Anne Holt till mig.
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sen är inte ett känt namn i Sverige, men
svenska böcker av den sortens kvalitet
som han skriver, i alla fall var det så tidigare, är mycket mer kända i Norge än vad
norska författare är i Sverige.
--Ja, så är det.
--Du då, Jan, hur mycket av inkomsterna på en bok kommer från Sverige?

--Vem ska dom ringa annars då? undrar Jan.
--Men jag är helt enig i observationen
att Sverige är mer känt i Norge än omvänt.
Jag har många kollegor, norska författare,
som är jättestora i Norge, men som inte
säljer någonting i Sverige. Själv har jag
inget att klaga på.
--Om du ser på en bok som du ger ut –
hur mycket av inkomsterna kommer från
Sverige och hur mycket kommer från Norge?
--Jag tjänar ungefär lika mycket i Sverige som jag tjänar i Norge, men jag är ett
undantag. Ta till exempel «Seierherrene»
av Roy Jacobsen, som sålde fantastiskt
mycket i Norge. Det var en fantastisk bok
och den omfamnades av kritikerna. Men
den sålde ingenting i Sverige. Roy Jacob-

Anne Holt kastar fram en förmodan:
95 procent?
--Är det inte lite paradoxalt, att du
som har ett mindre genomslag, Anne, får
en större andel av inkomsterna från Sverige?
--Det blir lite atypiskt eftersom Jan
har en helt unik position i Sverige när
det gäller att sälja böcker. Om man tar
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totalförsäljningen är väl du den svenska
författare som sålt mest?
--Selma Lagerlöf kan slänga sig i väggen! Selma är nummer två. Jag har gått
över elva miljoner.
--Strindberg har väl sålt en del också?
--Vem som än är tvåa så bör de vara
runt sju miljoner. Så det är ett stort
avstånd. När vi talar om vuxenförfattare.
Barnböcker är något annat.
--Men ser man generellt på det är
norrmän mer orienterade om vad som
sker i svensk kultur än omvänt.
--Tyvärr, säger Jan.

ned. Några kanske skulle säga att vi är
mer präglade av Jantelagen. I Norge är
det en mer generell tendens att «What
goes up must come down».
Nu övertar Jan:
--Det kan ju också bara vara tur, det
kan vara så att vår tids Mozart råkade
födas i Sverige. Efter Abba blir det som
med Björn Borg och tennisen: Du får fram
världens bästa tennisspelare – i Sverige!
Där man tidigare var glad om en svensk
kom fram till en åttondedelsfinal i Wimbledon. Så har vi plötsligt en som vinner
det fem gånger i rad! Efter Borg kom det
ett helt gäng. Ett tag hade vi fyra spelare på
topp tio i världslistan samtidigt.
--Men hur du än vrider och vänder på
det så har vi en av världens bästa kvinnliga golfspelare, Susanne Pettersen, hon
har varit på andra plats på världsrankingen, nu är hon på fjärde plats. Norrmännen tycker att det är fint och trevligt,
men golf har inte blivit en större sport i
Norge på grund av det.
--Det går inte att bygga golfbanor i
Norge!
--Vi har golfbanor, men de ser stort
sett tomma ut, vad jag har sett.
--Min poäng är att ni går ut i världen
med en stor självsäkerhet och inte bara
med en fet plånbok, som vi norrmän gör.

Kommer svenskarnas syn ändras?
--Då undrar jag – kan det här någonsin
ändras? Om 200 år eller hundra år? Sitter vi fortfarande och har den skillnaden?
Sverige bryr sig mindre. Eller har det skett
något genomgripande?
Det blir Anne som svarar:
--Den stora paradoxen i det jag kallar
för den norska arrogansen är att den
ligger i vägen för att vi kan få en sådan
populärkulturell succé som i Sverige.
Inom populärkulturen är Sverige en
världsnation. Både när det gäller musik,
där ni haft en export på en helt annan
nivå än i Norge; Film – ni är ett filmland.
Vi pratade tidigare om vad vi kan lära
av varandra och det är en av de sakerna
som jag tycker att vi borde hämta från
er, den populärkulturella självsäkerheten. Den succén som Jan har haft under
en lång tid visar att man i Sverige har ett
system som gör at man kan ta hand om
den sortens populärkultur. I Norge har
vi inte det. Där handlar det mer om det
går upp för någon så ska det också gå

Tre författare
--När du, Jan, fikk Leninpriset nyligen,
ett pris som instiftats av Jan Myrdal, så sa
du i ditt tacktal att Elsa Beskow, August
Strindberg och Jan Myrdal, har varit dina
största inspirationskällor som författare.
Vilka tre författare hade du valt Anne?
-Tre norska författare, - då får jag ett
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Snabba replikväxlingar

Norge är ett av
mina bästa länder.
Jag är egentligen
bästsäljare bara
i tre länder.

Jag märker att samtalet när det kommer över på författarskap blivit mer av
ett samtal, med snabba replikväxlingar,
avbrutna meningar och referenser till
saker som inte alla svenskar känner till,
som ovanför, en mycket läst spalt i tidningen Dagens Næringsliv, där norska
direktörer får frågan vad de har på nattduksbordet.
--Även om Markens Grøde av Hamsun gjorde ett våldsamt intryck då jag
var ung, liksom Sigrid Undsets «Kristin
Lavransdatter», så gjorde Selma Lagerlöf ett ännu större intryck. Jag plöjde
igenom hela hennes författarskap när
jag var 14-15 år. Det bokverk som gjort
störst intryck på mig i hela mitt liv är
Vilhelm Mobergs Utvandrar-Invandrar-epos.
--Där kommer jag ihåg datumet, det
var i februari 1973, jag hade precis fyllt
14 år, då kom mamma till mig och sa
att det här ska du läsa. Och det var en
gränssprängande upplevelse. För mig.
Dom allra flesta drar fram Hamsun och
Sult eller Pan eller något sådant. Men vet
du vad! Jag ger upp! Av de böcker som
gjort störst intryck på mig i övergången
mellan barn och ungdom så är det Vilhelm Moberg. Och nästan alla böckerna
till Selma Lagerlöf, jag hade en vansinnig
kick på Lagerlöf. Jag tycker fortfarande
att Kejsaren av Portugallien är något av
det bästa som skrivits.
--Om vi vänder på korten och fråga
dig Jan, vilka norska författare har betytt
något för dig?
--Jag grubblar när jag hör Anne, har
vi en skillnad här? Norska författare har
jag inte mött förrän som vuxen. Kristin
Lavransdatter har jag läst som en yngre,

problem för jag anser att Tove Jansson
är den som har betytt mest för mig. Och
hon var varken svensk eller norsk.
Det blir en lång paus. Så fortsätter
Anne Holt:
--Norska författare? Som varit avgörande for mig?
--Jo, det finns sådana…Bjørnstjerne
Bjørnsson? säger Jan Guillou ironiskt.
--Det här är typiskt! En svensk kan när
som helst svara. De flesta norrmän hade
väl sagt Henrik Ibsen. Jag kommer ihåg
en fantastisk TV-uppsättning på 60-talet
av «Fruen fra havet» med Liv Ullman i
huvudrollen, men det betydde inte något
för mig som människa innan jag blev
vuxen. Det man läser som vuxen gör inte
så stort intryck som när man var barn.
Elsa Beskow gjorde att du Jan ville bli en
berättare. När jag var barn var det inte
norska författare som jag var intresserad
av, utan utländska.
--Ingen bok av Hamsun?
--Självklart har jag läst dom, alla norrmän som har glädje av böcker har läst
Hamsun.
--När norska direktörer får frågan vad
de läser så säger de alltid Hamsun!
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medelålders man, medan Selma Lagerlöf
mötte jag som barn.
--Du skapade den första deckarvågen
av kvinnliga författare i Sverige, Anne.
Men är det någon som följt i dina fotspår
i Norge, Jan?
Anne Holt svarar istället:
--Det är faktiskt en i Norge som sagt
att han ska göra det, och det är Aslak
Nore. Han är en cool typ, lite svårt att placera honom politiskt, men han är liberal
och son till författaren Kjartan Fløgstad.
Han har bott mycket i USA, är journalist, 35 år och driver en egen nätsida om
deckare. Han gav ut sin första spionroman i höst och han sa då att hans dröm
var att bli lika bra som Jan Guillou. Han
säger det rakt ut. Jag vill skriva en norsk
Hamilton-serie, säger han. Det var 2013
och han kommer med en ny bok i höst i
samma serie.
--Norge är ett av mina bästa länder. Jag
är egentligen bästsäljare bara i tre länder
och det är Sverige, Norge och Danmark.
Jag finns i Italien, Spanien, Portugal och
jag är visst ganska stor i Brasilien, men
det tycks vara något i det jag skriver som
passar väldigt bra i Skandinavien, som får
svårt i andra länder. Vad det beror på har
jag aldrig förstått, säger Jan Guillou.
--När ni skriver böcker – tänker ni
någonsin på läsarna i grannlandet?
--Jag tänker inte på läsarna alls. Jag
tänker på mig själv och hur jag vill få
fram historien. Men om vi spolar tillbaka två minuter så tycker jag att det är
betecknande att Jan kan säga vilka tre författare som präglade honom, medan jag
var tvungen att ge mig över gränsen för
att hitta mina författare. Det säger något
om att norrmän är mer öppna för det
svenska. Jag kommer ihåg att jag började
läsa på svenska väldigt tidigt. Jag läser

nästan alltid svensk litteratur på svenska.
Men när jag talar med mina, ofta mycket
välutbildade och belästa vänner, så läser
de inte svenska böcker på svenska, utan
de läser dem på norska. Det tycker jag
är helt absurdt, jag anser att böcker inte
borde översättas, men om de inte översätts få vi ju inga läsare.
--Vi diskuterade det här i morse också.
När Tine – jag har min fru med mig här
också - och jag växte upp, såg vi svensk
barn-TV, det var så vi lärde oss svenska.
När vi var tio år förstod vi svenska flytande. Det gör inte barn längre. Det är så
mycket annat de ser på.
--På 80-talet hade Rekordmagasinet (som jag var redaktör för) en så stor
publik i Norge, att jag gjorde norska stories, nynazistmorden i Hadeland och vad
de nu kunde vara, påpekar Jan Guillou.

Den finaste leken
var att vi pratade
svenska.

TV spelade stor roll
--TV gjorde att Sverige spelade en stor
roll i våra liv. Men det är inte så längre.
Min dotter, som är elva år, har mycket
större problem att förstå svenska än vad
jag hade. När vi lekte på den åldern var
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den finaste leken att vi pratade svenska.
--Du har inte blinkat mot dina norska
läsare, Jan?
--Jo, det har jag ju eftersom huvudpersonerna i min romansvit Svart och Rött
är norska.
--Men det är väl för att du fiktionaliserar din egen familjehistoria? Och den är
ju från Norge?
--Dom här norrmännen, morfar och
hans bröder, visade sig passa så in i helvete bra in i bygget. Om man ska skriva
om Europa under 100 år och inte är tysk,
är det en fördel att vara norsk-fransk, för
ingen kan beskylla mig för att vara tyskvänlig.
--Men dom hade sin utbildning i Tyskland och den gick det att använda sig av.
Ska man skildra ett århundrade och tala
om en nations födelse, då sitter Norge
som smäck där. 1905 och det där. Jag tänker ibland på danskar och norrmän när
jag skriver. Att det här kommer dom inte
att gilla, men det är ingenting som jag gör
omvägar i skrivandet för.
--Jag anser att en historia kan fungera
var som helst på jordklotet om den bara
berättas tillräckligt bra. De goda historierna har universella drag, säger Anne
Holt

--Jag undrar om inte geografi och klimat kan vara lite till vår nackdel. Vi har
samma klimat. Vi har sex månader vinter, så att när vi kan börja läsa så vill vi
åka söderut, vi vill åka till värmen, inte
tvärs över Kölen. Åker man till Norge så
är det en återvändsgränd. Då ska man ju
bara till Norge. Men siktar man bilen mot
Hamburg så ligger hela Europa där nere,
säger Jan Guillou.
--Resan söderut är oerhört mycket
mer intressant än resan västerut. Norge
blir en återvändsgränd och samma blir
det för norrmännen: Sverige blir en återvändsgränd (även om man kan åka vidare
till Finland...)
--Det finns ett begrepp i Sverige, lappsjuka, när man sitter i inlandet och blir
sjuk av det. I Norge finns det ett annat
uttryck: Polarfeber, det är när man grips
av lusten att bege sig till Nordpolen.
--Det är inte många som grips av den,
men det är några, invänder Anne Holt.
--Några har blivit rätt berömda för
det!
--Men jag håller helt med om det Jan
säger att även om du bara ska ta en storstadsemester så verkar New York mer
lockande än Stockholm även om det är en
fantastisk stad. Jag har till och med gift
mig i Stockholm och då sa våra vänner:
Gifta er i Stockholm? I januari?! Vi åkte
släde, det var 14 grader kallt.
--Men det bästa med Sverige och det
bästa med Norge? Spontant! Vad säger ni
till era vänner att de måste se?
--Till mina amerikanska vänner säger
jag att ni måste åka Hurtigruten. Det är
världens vackraste sjöresa, och ni ska
göra det i maj/juni så att ni får midnattssol. Som skönhetsupplevelse för en turist
är Norge fenomenalt, så klart.

Åker man till
Norge så är det en
återvändsgränd.
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Ordning och reda

grader. Landsbygden som du ser i det här
området, från Arlanda och upp hit, det
är som Østnorge på anabola steroider.
Det är större och kraftigare och korna är
fler och hästarna bättre men det är precis
likadant. Och så är Stockholm världens
näst vackraste stad!
--Och den vackraste staden är möjligtvis Oslo?
--Nej, den vackraste staden är Boston.
--Venedig! ropar Jan.
--Du känner med en gång när du kommer till Stockholm att detta är huvudstaden i ett land som har en mycket starkare
anknytning till Europa än vad Oslo har.
Det är en stad som är stolt över att vara

--Och vad säger du Anne om Sverige
och Stockholm?
--Jag går hellre loss på de inre sakerna.
Jag tycker om det svenska sinnelaget. Sverige tilltalar mitt behov för ordning och
reda, jag älskar att Sverige fungerar. Det
är ett land där klockan fyra är klockan
fyra, inte som i Danmark något mellan
tre och nio. Jag skryter alltid hämningslöst över hur vackert Sverige är – vad är
det nu, den 16:e gången som vi firar midsommar här i Östhammar?
--I går var vi för första gången tvungna
att sitta inomhus och äta, då var det fem
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en vattenstad, något som Oslo bara har
gjort de sista tio åren. Väldigt länge försökte Oslo förneka att det låg vid en fjord.
Hele arkitekturen i Stockholm visar at «vi
har vatten i den här staden!» Och det är
vi glada för! Byggnaderna, gatumönstret, alltihop tyder på en mycket starkare
anknytning till Europa.
--Det er väl samma med Köpenhamn?
undrar Jan Guillou.
--Absolut!
--Stockholm är lite som Wien, en stad
som ser ut som en huvudstad i ett mycket
större land.
--Du lät lite som en tidigare justitieminister här lite tidigare, när du talade om
ordning och reda?

--Anne Holt formar händerna som en
tratt och ropar ut:
--«Vill Anne Holt komma till...»
--Det har gjorts studier av bankklockor.
Där slår Japan Sverige med mycket liten
marginal i punktlighet. I Brasilien kan
klockorna stå en timme fel utan att någon
reagerar, säger jag, men inser att tiden
håller på att rinna bort:
Justitieminister i en kvart
--Men du Anne, har – för att byta samtalsämne – varit chef för den säkerhetstjänst som du, Jan, får man väl säga, varit
i opposition till? Du hade ju en väldig kort
tid som justitieminister i och för sig…
--Ja, jag brukar svara att detta var en
period i mitt liv som varade i exakt en
kvart. Jag har inte något att säga om det.
--Men om Jonas Gahr Støre, den
nyvalde ledaren i Arbeiderpartiet, ringer
upp och frågar om du har lust att göra
come back?
--För det första kommer han aldrig att
göra det och för det andra skulle det aldrig falla mig in att svara ja en gång till.
Det är en långt mer behaglig position att
kunna leva av något så kul som att skriva
böcker. Jag tjänar fem gånger mer än
honom och jag arbetar bara en femtedel
av vad han gör. Dessutom har jag möjlighet att delta i många debatter utan att
vara minister.
--Du har alltid rätt till din egen mening
– det har man inte som politiker, slår Jan
Guillou fast.
--Så det är helt uteslutet. Men jag har
stor glädje av att följa med i politik.
Utan TV-kameror och applåderande
publik var det svårt att få Guillou och
Holt att bli oeniga. De fyllde närmast ut

Allmänt skratt. Det känns bra som programledare att få in en fullträff ibland.
Det kunde gärna varit en större publik.
--Jag är en hund efter regler. Jag tycker
att svenskarnas förhållande till klockan
är en välsignelse. På en bokmässa i Göteborg var jag två minuter försenad, för
att jag sprang från ett evenemang till ett
annat.
--En minut hade gått då jag blev efterlyst.

Jag är
d
en hun ler.
eg
r
r
e
ft
e
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varandras meningar och intervjun blev,
som hos Skavlan, ganska allmänt hållen.
Men som sammanfattning av förhållandet
mellan Norge och Sverige kanske det kan
fungera som inledning i vår jakt på det
svensk-norska samtalet. Vi har pratat om
det mesta som brukar tas upp när skillnaderna mellan Sverige och Norge diskuteras. Nu får Terje Svabø ta över och ställa
de svåra frågorna till en universitetsrektor
från vardera land i nästa kapitel. Det gäller
att spetsa frågeställningarna!

Anne Holt,

född 1958, är en norsk
jurist, journalist, författare och politiker.
En av de första kvinnliga deckarförfattarna i Norden. Debutboken var Blind
Gudinna. Under drygt tre månader var
hon justitieminister i Norge för Arbeiderpartiet.

Jan Guillou, född 1944, är en av
Sveriges mest sålda författare. Han
har en norsk mor och en fransk far.
Som journalist avslöjade han 1973 tillsammans med Peter Bratt den hemliga
underrättelseorganisationen IB. Skriver
nu på en romansvit om Europas historia.
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Vi ser at de
tysktalende land
samarbeider, hvorfor
kan vi ikke gjøre det
samme i Norden?

Vi må
«gjeninnføre
torsken»

REKTORERNA

Pam Fredman
Ole Petter Ottersen

S

er medisiner. Adressen er paradoksalt nok
Problemveien, men verken Fredman, som
er professor i nevrokjemi, eller kollegaen
i Oslo er opptatt av problemer. De søkerløsninger.
En travel hverdag gjør at Pam Fredman
er med på Skype fra sitt kontor i Gøteborg.
Det er hun som innleder samtalen om
hvordan samarbeidet innen høyere utdanning og forskning kan utvikles og styrkes:
--Jeg vil nevne to områder. For det første må begge land styrke sin grunnutdanning, ikke for å bli like, men for å komplementere hverandre. Vi ser at de tysktalende land samarbeider, hvorfor kan vi
ikke gjøre det samme i Norden?
--Dernest må vi satse på nisjer hvor vi
kan hevde oss i den internasjonale konkurransen. Vi må gjøre det nå. For å si det slik,
vi har ikke tid til å vente på realiseringen av

amarbeidet mellom universitetene i
Sverige og Norge er godt, men potensialet er langt fra utnyttet. Våre land
står foran et tidsskille innen høyere utdanning, hvor den nordiske velferdsmodellen
kommer til å bli et vinnerkort for å kapre
og beholde talenter.
Vi har invitert to nordiske rektorer til
en samtale, to rektorer som erenige i så
mangt, og begge har en smittende entusiasme, engasjement og tro på sine vitenskapelige institusjoner. Pam Fredman har
siden 2006 vært sjef for Göteborgs universitet, mens Ole Petter Ottersen tok fatt på
sin rektorgjerning i 2009. I Gøteborg er
det 37 000 studenter, ved Universitetet i
Oslo, 27 000.
Kontoret til Ottersen ligger i 9. etasje
i bygningen oppkalt etter tidligere rektor
Lucy Smith, som var jurist, mens Ottersen
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høyhastighetstoget mellom Oslo og Gøteborg; da tar det alt for lang tid.

all del få understreke at vi ikke begynner
fra null, men rett og slett fra et veldig godt
utgangspunkt. Dette går ikke minst fram
av den anerkjente «Shanghai-rankingen»
av verdens beste universiteter; alt i alt
17 000 lærersteder. Hele syv nordiske universiteter finner vi på listen over de 100
beste, og jeg er selvsagt stolt over at Universitetet i Oslo er ett av dem.
Ottersen henviser her også til en kronikk i finske Hufvudstadsbladet, av kansler
ved Helsingfors universitet, Thomas Wilhelmsson, som skriver at tiden er inne for
en revitalisering av det nordiske og at dette
også gjelder samarbeidet mellom universiteter og høyskoler. Han fastslår at den tid
er forbi da forskere fra våre land var av den
oppfatning at skulle man lykkes internasjonalt, måtte man hoppe over det nordiske.
--Sannheten er at i dag finns det flere
universiteter av fremste klasse i Norden,
enn det gjør i Frankrike eller Tyskland.
Ottersen viser til statistikk fra årene
2009−2013, som forteller at fire av de fem
universitetene Oslo har sampublisert mest
med i denne perioden er nordiske, København, Uppsala, Lund og Karolinska. (Harvard kommer på femteplass).

Samarbeid om det marine
--Jeg vil trekke frem life science (miljøog biovitenskap) og det marine som to
sektorer hvor vi allerede står sterkt. Innen
det marine er det i høy grad en politisk
interesse for at vi skal komme videre. Ole
Petter og jeg sier at vi må «gjeninnføre
torsken» i Västerhavet. Det er også viktig
at vi her drar med oss Danmark i arbeidet med klima, vern, mangfold, turisme og
ikke minst fiskeri.
Ottersen er fullt ut enig med sin kollega, og også han legger vekt på at det er et
uutnyttet potensial, ikke bare i det akademiske samarbeidet mellom Sverige og
Norge, men i hele Norden:
--Innen utdanning, innovasjon og
forskning må det tas flere initiativ. Vi må
se Norden i sammenheng. Men la meg for

Sannheten er at
i dag finns det flere
universiteter av fremste
klasse i Norden, enn det
gjør i Frankrike eller
Tyskland.

Global helse et satsingsområde
Samtalen mellom de to rektorene
glir lett og overvåkes fra veggen
på Ottersens kontor av et myndig
portrett av 
Waldemar Christoffer Brøgger, geologi-professoren
som ble universitetets første rektor, en stilling som ble opprettet av
Stortinget etter unionsoppløsningen i
1905. Det har vært en rivende utvikling
fra Brøgger til Ottersen, i en akademisk
verden hele tiden på jakt etter nye sat32
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singsområder. (UiO ble opprettet i 1811
– men i de første nesten 100 år var det
ingen rektor, men ledelse etter prinsippet
primus inter paries.)
Derfor er det ikke overraskende at
Pam Fredman sier seg helt enig når Ole
Petter Ottersen bringer inn forskning på
global helse som et viktig satsingsområde.
Og de henviser begge til at den medisinske forskningen kan bygge på dataregistre som i mange emner er blant verdens
absolutt fremste.
De påpeker begge at Norden må profilere seg internasjonalt innen god fors
kning på global helse, at våre land her
må ta et ansvar, ikke minst fordi universitetene i Norden har de beste forutsetninger for å framstå som uavhengige og
tillitvekkende. Vi kan etter hvert smykke
oss med det som er i ferd med å bli en
mangelvare, nemlig universiteter som
er genuint uavhengige. På spørsmål om
hva man er «uavhengig» av, svarer Ottersen:
--Det er en styrke at vårt finansieringssystem ikke har forpliktelser overfor sterke kapitalinteresser. Det borger for autonomi. Norge scorer veldig høyt innen autonomi. Det eneste vi ikke scorer høyt på,
er at vi ikke tar «tution fee»-skolepenger
– her i Norge, og det skal vi fortsatt ikke
gjøre.

en klar nedgang. Sammen med rektor
ved Kungliga Tekniska Högskolan og flere sentrale industriledere, skrev jeg i en
avisartikkel at politikerne må ta ansvaret
da Sverige behøver denne kompetansen.
Videre at internasjonale studenter bidrar
til kvalitet i utdanningen og om de reiser
til andre land, blir ambassadører for det
samfunn og kultur som vi i mangt og mye
deler med de øvrige nordiske land.
Forutseende finansiering
De to mener at en solid og forutseende
finansiering er vesentlig, ikke minst fordi
universiteter skal arbeide med forskning
som må være fri for økonomiske svingninger. De vil på alle måter arbeide for å
unngå å bli styrt når det gjelder de resultater universiteter kommer fram til gjennom sin forskning og undervisning.
Ottersen fastholder at det er et av
gjørende gode å unngå tuition fees, også
for studenter utenfor EU.
--Det er klart det koster, og man kan
spørre hvor lenge det vil vare, men jeg
håper vi kan klare å beholde Norden som
en oase uten tuition fees. Vi har et globalt
ansvar; det må vi ta inn over oss.
Samtalen går over til et forsknings
tema som skaper et betydelig engasjement hos rektorene, nemlig infrastruktur.
De understreker begge at det må samarbeides mye bedre i Norden rundt kostbar
infrastruktur. Ottersen henviser her til at
Sverige går foran med European Spallation Source (ESS) i Lund, et unikt anlegg
for materialforskning. Her skal forskerne
studere materialer i dagliglivet, fra plast
og proteiner, til medisiner og molekyler, for å forstå hvordan de er oppbygd
og hvordan de fungerer. ESS skal være

Pam Fredman bryter inn:
--Jeg ser at det er sterk støtte fra myndighetene til at vi fortsatt skal tilby utdanning som i hovedsak er basert på offentlige midler.
--Men det må legges til at Sverige
innførte tution fee for studenter utenfor
EØS. Det førte til en minskning av slike
studenter med 90 prosent. Selv om vi har
fått tilbake noen studenter, er det fortsatt
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--Absolutt , bryter Fredman inn.
--Dette har, som du sier Pam, med attraktivitet å gjøre. Vi vet at talenter ofte
trekkes mot de store metropolene, mot
Berlin, London og Paris.
--Vi må i Norden kompensere for geografisk distanse. Det er vi nødt til å gjøre
for å tiltrekke oss og holde på talenter. Vi
må erkjenne at det er enkelte attraktive
sider ved Berlin, Pars og London som
vi ikke kan reprodusere her. Den beste
måten å kompensere på, er å ha eksellent
infrastruktur, og så må vi, Pam, i mye
større grad markedsføre hva som virkelig
er skikkelig attraktivt i Norden. Og det
er at vi har et godt utbygd velferdssystem
som talentene utenfra vil dra nytte av. Vi
er alt for dårlige til å markedsføre hva som
er oppsiden av den nordiske modellen og
det er altså et godt utbygd velferdssystem.
--Vi burde snakke mer om det. I forskningen snakker vi ofte om «H-faktor», altså hvor mange og høyt siterte publikasjoner man har, men vi bør begynne å snakke
om «F-faktor», family factor. For enhver
forsker som også er forelder, betyr family
factor, velferdssystemet ganske mye.
Fredman kommenterer i denne for
bindelse lønnsnivået for forskere i Norden, sammenlignet med andre land:
--Vi har ikke et veldig høyt lønnsnivå i
Norden for forskere, men på den andre siden: Her behøver du ikke å betale for absolutt alt. Dine barn får gratis skole, du har
sykeforsikring, noe som gjør at Norden har
en en høy attraktivitet, ikke minst på grunn
av denne family factor Ole Petter prater om.
--Vi tror ikke at vi er attraktive, men det
er vi. Vi har nylig rekruttert noen stjerne
forskere hit til Gøteborg, og jeg spurte
hvorfor de valgte oss og ikke ett av de prestisjetunge universitetene. Svaret er at vi
har et godt forskningsmiljø, men at Sverige

Jeg håper at vi kan
klare å beholde
Norden som en oase
uten tuition fees.
i full drift i 2020, regner med 5 000 forskerbesøk årlig og har en total kostnadsramme på 14 milliarder svenske kroner.
Pam Fredman:
--ESS er den eneste slike storsatsingen i
Europa, og det er mange land som er gått
sammen om finansieringen. Dette er ikke
noe man kan bygge opp i mange land og
det finnes ikke lønnsomhet i infrastruktur.
Infrastruktur er noe vi må ha, men vi kommer aldri til å tjene penger på det og da må
vi gå sammen på tvers av landegrensene.
--Hvordan tiltrekke seg utenlandske
forskere?
--Her skulle Norden kunne være en
plattform for infrastruktur, både for oss
selv, men også infrastruktur som kan lokke til seg internasjonale forskere. Vi kan
f.eks. bygge opp mer infrastruktur innen
det marine, det gjelder fartøyer og det
gjelder feltstasjoner. Jeg er overbevist om
at vi på denne måten kan bidra til å få internasjonale forskere hit.
Ottersen:
--Du var inne på det, men jeg vil sette
det i et litt større perspektiv, og dette med
infrastruktur må de nordiske universiteter snakke mer sammen om…
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tallet forskere som vil komme til Norden.
--Men det er to ting som er helt av
gjørende: De faglige rammevilkårene må

er attraktivt som land. De vil flytte hit på
grunn av velferd og åpenhet. Vi snakker
oss for ofte ned og tror at det er så mye mer
spennende med f.eks. Kina. Men det er vel
ingen familier med barn som vil flytte til
Beijing, at barna skal vokse opp i et slikt
miljø.

De vil flytte hit
på grunn av velferd
og åpenhet.

Ottersen:
--I løpet av relativt få år tror jeg vi kommer til et veiskille. Det vil bli mer internasjonalt kjent hvor godt det er å bo i de
nordiske landene. Husk at vi også er utenfor de store konfliktområdene, vi takler
integrering bedre enn de fleste og derfor
vil vi om noen få år se en sterk økning i an35
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styrkes, her er infrastruktur viktig, og så
må vi sørge for at utenlandske forskere får
de samme muligheter som våre egne til å
konkurrere om stillinger. Vi er ikke flinke
nok til å ha åpne utlysninger globalt.

Avslutningsvis dreies samtalen inn på
den drivende teknologiske utviklingen,
om it-revolusjonen gjør det mindre aktuelt med det rent fysiske samarbeidet mellom universitetene?
Ottersen:
--Vi kan lett la oss forføre av teknologi, og det er enorme muligheter her, men
vi mennesker er jo ikke konstruert for å
leve i en verden hvor den eneste samtalepartneren er en skjerm. Universiteter er
bygget opp rundt tanken om at man skal
utveksle ideer, debattere, gjerne krangle,
men da skal man gjøre det med en person
som er fysisk til stede. Den direkte kon-

Vi kan lett
la oss forføre
av teknologi.
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takten med andre meningsbærere ligger
dypt inne i den menneskelige natur og
kan ikke erstattes.

Pam Fredman, født 1950, er rektor ved Göteborgs universitet. Begynte
med biologistudier, men skiftet fag. I
1997 ble hun utnevnt til professor i neurokjemi. Siden 2006 har hun vært leder
for Ingenjörsvetenskapsakademin.

Kritisk masse
--Det jeg håper vil skje, er at vi utvikler
samarbeidet med Gøteborg videre, vi må
øke antall fag, vi må beherske enda flere
språk. Vi er nødt til å samarbeide, slik at
vi oppnår to ting: et bredt tilbud av fag,
men samtidig høy kvalitet og kritisk masse. Det kan bare skje ved et samarbeid på
tvers mellom universitetene.

Ole Petter Ottersen, født 1955,
er rektor ved Universitetet i Oslo. Han er
medisiner og forsker som har spesialisert seg på cellbiologi og neuroanatomi.
Utnevnt til professor i medisin 1992.
Han er også sjefredaktør for tidskriftet
Neuroscience.

Fredman:
--Enig og vi ser jo en kraftig økning i
menneskers mobilitet, mennesker flytter
på seg. Studentene vil jo røre på seg, de
vil ikke sitte i sin hjemby og stirre inn i
en skjerm. Vår oppgave er å sørge for å
få disse mobile ungdommer til våre universiteter. I store deler av verden er det nå
slik at det fødes for få barn; det innebærer at i fremtiden vil det bli en kamp om
kompetansen.

37

«Sverige är vårt
närmaste utland»
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Børge Brende

O

förklarat för honom. Dessutom hamnar
han då under det stora porträttet av Fridtjof Nansen, den norske polarhjälten som
under unionsstriden med Sverige var det
närmaste Norge kom en utrikesminister,
eftersom hans namn var känt över hela
världen.

m tio minuter måste jag ta ett samtal
från Iraks statsminister, säger Børge
Brende.

En redan försenad och förkortad intervju
med Norges utrikesminister håller på att
spåra ut från början.
Vi hinner i alla fall ställa den fråga som
vi blivit eniga om att börja med, när vi
körde från Oslo Universitet genom Oslo
till Vika Terasse, där det norska UD ligger i en stor vit gotisk byggnad, med spetsiga tak och spiror samt en tillbyggnad på
ena kortsidan i funkisstil.
--Hur viktigt är Sverige för norsk utrikespolitik? Är Carl Bildt den första du ringer till?

När det går bra för
Sverige är det också
det bästa som kan
hända Norge.

Børge Brende sitter i besökssoffan på sitt
eget kontor. Då blir ljuset bättre har vi
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--Vi sms:ar i alla fall mycket, svarar
Børge Brende.
--Nu när det bestämdes att jag ska åka
till Irak skickade jag genast en sms till
Carl för att avtala en tid för ett samtal.
Han var i Erbil i den kurdiska delen av
Irak för tre dagar sedan och jag vill gärna
höra vilka intryck han fick där.
Men behövs det egentlig någon kontakt
mellan utrikesministrarna i bilaterala frågor? Eller är det så mycket samarbete över
gränsen på alla nivåer att det inte behövs?
På bordet ligger ett tal som Brende nyligen hållit där han också tog upp förhållandet till Sverige. Han bläddrar i det.
--Jag vill se hur jag formulerade det, här
är det: «Sverige är vårt närmaste utland».
Det ligger förstås en dubbelmening i
beskrivningen och inte bara en geografisk bemärkning. Norge gränsar också till
Finland och Ryssland. Men förhållandet
till Sverige är mycket närmare. Det har
inte så mycket att göra med att de två länderna vid tidpunkten för intervjun bägge
har utrikesministrar från systerpartierna
Høyre och Moderaterna. Även Carl Bildt
och Jonas Gahr Støre från Arbeiderpartiet hade ett tätt samarbete, när den
senare var norsk utrikesminister. De täta
förbindelserna kommer säkert att fortsätta även efter att de rödgröna tagit över
regeringsmakten i Sverige – men det vet
vi inget om när intervjun görs.
--Som färsk norsk utrikesminister har
jag haft stor hjälp av Carls stora kontaktnät, säger Børge Brende.
--Oavsett om vi har olik anknytning
till EU, respektive Nato, så drar vi ofta
samma slutsatser. Biståndspolitiken är
också ett område där vi bägge är stora
aktörer och där vi närmat oss varandra.

Komplementära, inte konkurrenter
--Men gör inte det att länderna är så
lika att ni av och till blir konkurrenter på
den internationella arenan?
--Jag vill hellre beskriva det som att vi
är komplementära, mer än konkurrenter.
Norge har en stor roll i Mellanöstern som
går tillbaka till Osloavtalet mellan Israel
och PLO som förhandlades fram här. Vi
leder givarlandsgruppen för Palestina
och Sverige är en viktig medspelare där.
--Sen är Sverige stort på västra Balkan
och i de nya EU-länderna. Där är det vi
som är medspelare.
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Demokratin tog död på unionen

--När det gäller det bilaterala förhållandet är det inte ett nollsummespel.
När det går bra för Sverige är det också
det bästa som kan hända för Norge,
eftersom vi har så stor handel. Det finns
80 000 svenskar som bor i Norge. 2 500
svenska företag är etablerade i Norge och
1 500 norska företag är etablerade i Sverige. Vår oljefond, Statens Pensjonsfond
Utland, har investerat 122 miljarder kronor i svenska företag. Det är klart att vi är
intresserade av att det går bra för Sverige!

Ovanför honom står Fridtjof Nansen
bredbent, med det som närmast ser ut som
en cowboyhatt på huvudet. I maj 1905
skrev han en serie artiklar där han dödförklarade den svensk-norska unionen, i
hård polemik mot den svenska upptäcks
resaren Sven Hedin, som representerade
den svenska synen. Striden om utrikespolitiken var det som sprängde unionen.
Så länge den gemensamma kungen hade
ansvaret för utrikespolitiken kunde de
två ländernas olika politik vägas ihop och
kompromisser göras. Men i takt med att
de två länderna blev mer demokratiska
gled makten över utrikespolitiken över
till den svenska utrikesministern – som
bara ansvarade inför riksdagen och inte
stortinget. Olika försök gjordes att kompensera för detta. Ambassadörerna – eller
konsulerna som de kallades på den tiden var från både Sverige och Norge. Enligt ett
svenskt förslag skulle länderna turas om
att ha utrikesministern. Till sist kokade
det hela ned till en fråga om ära. Bland de
sex punkter som sprängde unionen var
vilket lands namn som skulle stå först i de
norska konsulernas pass.
Hur skulle Fridtjof Nansen sett på att
en norsk utrikesminister 110 år senare
sitter och talar om gemensamma ambassadbyggnader? På ett område skulle han
emellertid känna igen sig. Fortfarande
är det Ryssland som är en av de största
utrikespolitiska utmaningarna.
Børge Brende berättar att den nederländska utrikesministern Frans Timmerman var på besök i Norge för tre dagar
sedan.
--Vi hade många viktiga samtal, inte
minst om Ukraina och de laglösa förhållanden som råder där. Nederländerna

Intervjun, som så vitt har kommit igång,
avbryts. Børge Brende ska tala i telefon med den nye irakiske statsministern Haider al-Abadi och vi får ställa
oss i korridoren utanför kontoret under
tiden.
När vi kommer tillbaka lägger vi in
turboväxeln eftersom vi vet att Brende
ska vidare till fler möten.
--På vilka nya områden kan Norge och
Sverige samarbeta inom utrikespolitiken?
Norges utrikesminister vill emellertid
hålla sig kvar i den stora bilden ett tag till:
--Sverige är en brobyggare in mot EU
för oss och vi är en brobyggare för Sverige
in mot Nato, säger Børge Brende innan
han landar på lite mer praktiska samarbetsprojekt:
--Alla känner till den gemensamma
nordiska ambassadbyggnaden i Berlin,
men de tänker inte på oss bara som Norden, utan de ser på oss som enskilda länder med sin egen särprägel.
--Nu ser vi på en nordisk samlokalisering i Yangon i Myanmar och vi ser
dessutom, även om ingenting är klart där
ännu, på en nordisk samlokalisering av
våra informationsverksamheter på Manhattan i New York.
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har ju drabbats förskräckligt med nästan
200 personer som förlorade livet när det
malaysiska flygplanet sköts ned. För två
veckor sedan var jag i Helsingfors och
hade en middag med den finske utrikesministern och då var också förhållandet
till Ukraina viktigt. Vi diskuterade också
hur vi ska hantera ISIL:s framgång i Irak
och Syrien. Kan vi göra något gemensamt?
--Politiken utformas och allianser
byggs både genom möten och telefonsamtal, som ni var vittne till nu: Jag samtalade
med Iraks nya statsminister och vi diskuterade vad Irak behöver av stöd från Norge
nu. Vi var eniga om att det var förnuftigt
att vi har beviljat 110 miljoner kronor till

humanitär hjälp och vi är villiga att flyga
in det med ett Herculesflygplan.
Hård dom över Maliki
--Det är viktigt att visa de moderata
sunnierna, och tidigare medlemmar av
Baath-partiet att de nu ska vara en del av
en inkluderande regering. Malikis polariserande och sekteriska politik har ju
misslyckats och pressat de moderata sunnierna rätt i famnen till extremiströrelsen
ISIL. Den historiska domen över regeringen till Nouri al-Maliki kommer att bli
väldigt tuff.
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Här hade nog Fridtjof Nansen haft svårt
att hänga med. Att en norsk utrikesminister pratar mer om Irak – som på Nansens
tid var en del av det Osmanska riket – än
Sverige, hade han nog haft svårt att förstå.
--Styrkan i norsk utrikespolitik är
att det är en så stor enighet, men det är
ingen kontinuitet i den värld vi opererar
i, så det är hela tiden nya utmaningar.
Vem hade för ett år sedan sett för sig att
en extremistorganisation som ISIL skulle
kontrollera ett område från Aleppo i
nord i Syrien, till att de bankar på dörren
till Bagdad och Erbil? Vem hade för ett
år sedan trott att ett europeiskt land för
första gången sedan andra världskriget,
skulle ta en del av ett annat europeiskt
land? I ett område där det aldrig varit en
strid om gränserna förut?

tyngd mot centrum och en alliansbyggare. Jag tror att Jens Stoltenberg kommer att vara en generalsekreterare som
Sverige kan leva väldigt bra med!
Børge Brende slår lätt i bordet som
tecken på att intervjun är slut.
Jonas Gahr Støre om valet
Några veckor senare har det svenska valet
genomförts och redan på valnatten säger
Fredrik Reinfeldt att han avgår som statsminister, vilket också innebär att Carl
Bildt slutar som utrikesminister. Dagen
efter valet träffar jag Arbeiderpartiets
ledare Jonas Gahr Støre på väg in till en
debatt i NRK. Jag frågar honom om vilka
konsekvenser regeringsskiftet i Sverige
kommer att få för Norge.
--Det fina med vårt förhållande till
Sverige är att det är lika bra oavsett vem
som styr landet. Jag samarbetade mycket
väl med Carl Bildt under de sex år jag var
utrikesminister i Norge.
--Redan på valnatten talade jag med
Stefan Löfven och gratulerade honom.
Men jag var också i kontakt med Carl
Bildt och önskade honom lycka till med
de nya uppgifter han säkert kommer att
få, sa Jonas Gahr Støre.

Fnurror på tråden?
Terje gör ett sista försök att föra tillbaka
samtalet från Irak till grannlandet.
Avslutningsvis. Finns det inte en enda
fnurra på tråden mellan Norge och Sverige?
Är himmelen helt molnfri?
--Ja, i världen är det ju inte molnfritt,
där är det stora utmaningar. Därför är
det så bra att samarbetet mellan Norge
och Sverige är problemfritt. Tvärtom jag
ser stora möjligheter att samarbeta ännu
tätare.
--På vilket sätt kommer Jens Stoltenberg som Natos nya generalsekreterare få
betydelse för Sverige? Blir Nato mer aptitligt för svenskarna?
--Jag skulle formulera mig så här: Nato
får med Jens Stoltenberg en generalsekreterare som förstår Nordområdena väl,
han känner Sverige väl och han är en vänster-centrumspolitiker, kanske med mest

Børge Brende,

född 1965, är
Norges utrikesminister för partiet
Høyre. Han har också varit miljö
minister 2001−2004 och närings
minister 2004−2005. Han har
dess
utom varit generalsekreterare
för Röda Korset i Norge.
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For oss som
kom nordfra med hele
Barentshavet «ståandes»
inn over oss, var jo det der
uten tvil rivieraen.

LO-ledarna

Gerd Kristiansen
Karl-Petter Thorwaldsson

F

or henne var Sverige Nord-Norges
riviera. Hans førsteinntrykk av Norge
var en lang biltur for å «smugle»
sukker og margarin. Norges og Sveriges
mektige LO-sjefer ler hjertelig over sine
tidligste minner fra nabolandet. Men
latteren forstummer brått når samtalen
kommer inn på Fremskrittspartiet og
Sverigedemokraterna.
Det er Gerd Kristiansen som er vert.
Karl-Petter (Kålle) Thorwaldsson kom
med morgenflyet til Gardermoen og
registrerte at verten på Flytoget var
svensk; en av 80 000 svenske ungdommer
som nå holder hjulene i gang i en rekke
sektorer i oljelandet.
Vi blir ført opp til LO-lederens møterom, med utsikt over Youngstorget,
selvsagt bort til Arbeiderpartiets hovedkvarter, som en manifestasjon på det

veldig nære forholdet mellom parti og
fagbevegelse – i Norge, som Sverige.
De to kaster ikke bort tiden med en
god lunsj, men tar imot med hver sin
halvspiste, litt visne baguette i hånda. De
har akkurat gjort ferdig et intervju med
Aftenposten, tidligere på dagen et med
Financial Times. Etter samtalen med
Björn Lindahl og jeg, er det noen raske
rådslag og avgjørelser som må tas, før
den svenske LO-lederen haster videre,
hjem for å fortsette valgkampen.
Tung erfaring
De har begge tung erfaring fra fagforeningsarbeid, men er ferske som øverste
ledere. Gerd Kristiansen kom inn i fagforeningsarbeidet gjennom sitt arbeid som
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psykiatrisk hjelpepleier i Tromsø og ble
etter hvert en nær medarbeider av Jan
Davidsen i Fagforbundet. Davidsen var
en solid støttespiller da hun ble valgt til
LO-leder i 2013.
Thorwaldsson kommer fra industrisamfunnet Kosta i Småland, byen kjent for
sine glass. Hans far var da også glassblåser.
«Kålle» har vært leder av sosialdemokratenes ungdomsorganisasjon, har jobbet ved
statsministerens kontor og var tillitsvalgt i
Metall før han i 2012 ble valgt til LO-leder.
Vi velger å begynne samtalen forsiktig,
mens de avslutter baguetten og mineral
vannet, og spør om deres første minner
fra nabolandet?
Gerd Kristiansen blir litt drømmende
i blikket og forteller at da hun var barn og
ungdom, så var det helt store å reise fra
Harstad til den Botniske viken.
--Jeg har veldig mange gode minner…
--Hvor var dere, bryter «Kålle» inn,
Piteå eller Luleå?
--Vi var i Piteå og i Haparanda...
--Semester i Haparanda, ler den svenske
LO-lederen.
--Jaja, der kunne vi bade, der kunne vi
virkelig slå oss løs, parerer Gerd Kristi-

ansen. Men, det store var Piteå havsbad
– som har flest soltimer i Sverige etter
Öland – langgrunt og vakkert. For oss
som kom nordfra med hele Barentshavet
«ståandes» inn over oss, var jo det der
uten tvil rivieraen. Og alltid med telt!
Thorwaldsson har en helt annen historie:
--Mitt første ferieminne fra Norge, det
var vel i 1970, er faktisk at mine foreldre
i vår Opel Rekord tok oss hele vegen fra
Kosta til Norge for å kjøpe sukker og
margarin. Det var billig i Norge; det var
jo en form for smugling så det var litt
ubehagelig også, humrer han.
--Jeg husker så vel at bilen var tungt
lastet. Jeg aner ikke hva de skulle med alt
det sukkeret, sier han med allmenn latter
som respons.
--Mitt andre minne, og her kommer
politikken inn: Jeg ble aktiv i SSU, den
sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonen og etter 15 reiste jeg fra Kosta til
Stavanger for å ha møte i fem dager med
AUF i Rogaland om oppvekstvilkår i Sverige og Norge.
--Det er den lengste togturen jeg har
opplevd; det stoppet jo på hver eneste
melkerampe. Toget kjørte ned til Kristian
sand og jeg kommer aldri til å glemme
at der var vi nødt til å gå ut fordi stolene
skulle snus. Høres ut som 1800-tallet, men
det var det jo ikke.

Jeg husker
så vel at bilen va
r
tungt lastet. Jeg
an
ikke hva de skull er
e med
alt det sukkeret!

To like land
Både Kristiansen og Thorwaldsson
peker på at det vel knapt finnes to land
i verden som er mer like hverandre enn
Norge og Sverige, noe som gjør at man
lærer av hverandre og ser at strømninger
i det ene land, lett finner inspirasjon i det
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andre. Og dermed er vi midt i den dagsaktuelle politikken:
--Det er jo en av årsakene til at jeg er
her i dag. Hvordan gikk det til da Frem
skrittspartiet ble en del av den norske
regjering? Jeg spør, for vi risikerer jo å få en
lignende situasjon hvis Reinfeldt vil styre
videre med støtte fra Sverigedemokraterna.
--Jeg setter imidlertid ikke likhetstegn
mellom Fremskrittspartiet, som er høyrepopulistisk, mens Sverigedemokraterna
jo har sitt opphav i nazismen, sier Thorwaldssson.
Han legger til:
--Et nazistisk parti ville ikke hatt noen
muligheter i Norge, men likevel, idémessig
og ideologisk så henter de jo inspirasjon
fra hverandre, akkurat som SSverigedemokraterna hentet inspirasjon fra Le Pen

i Frankrike. De brune nyanser fins nå over
hele Europa, selv om de ikke er like.
--Jeg er livredd for at den reise Frem
skrittspartiet har gjennomført i Norge
– fra å være uglesett av så å si alle til å
havne i regjering – også skal skje med
Sverigedemokraterna.
Ingen fordeler?
--Björn forsøker seg med et spørsmål
om det ikke kan ligge noe bra i det å få
Fremskrittspartiet inn i regjering og at
partiet på den måten vender ryggen til
deler av sin egen politikk?
Gerd Kristiansen svarer kontant:
--Men Fremskrittspartiet gjør jo ikke
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det. Se bare på dagens debatt mellom Frp
og Arbeiderpartiet om oppgjør med den
radikale islamismen. En sak er hva statsrådene nå sier, men du har jo hele underskogen. Jeg kan nevne med navn alle dem
som er veldig på når det gjelder innvandring og vårt integreringsprogram. Det tyter
ut også hos dem som sitter i regjering, men
mest kommer det fra dem som ikke har så
ansvarlige poster. Og dette er selvsagt en
taktikk for å holde på kjernevelgerne.

til den nordiske modellen, til våre vel
utbygde velferdsordninger, er gjenstand for
betydelig oppmerksomhet. Et spørsmål blir
da om det er mulig å oppretthode dagens
velferdsordninger, samtidig som vi vil være
åpne samfunn?
Begge LO-lederne svarer et kontant ja!
--LO i Norden er ansvarlige organisasjoner, som tar økonomiske hensyn og
som har erfaring med å fungere innen de
rammer landenes økonomi til enhver tid
setter, sier Kristiansen, og legger til: Det
er klart at den nåværende regjering setter
vår ansvarlighet på prøve, med sine forslag til lovendringer som direkte berører
våre medlemmer, samtidig som vi blir
bedt om å holde på vår moderasjonslinje
i lønnsoppgjør.
--Den norske regjeringen kan ikke i
det ene øyeblikk holde seg for nesa i forhold til oss i LO – for så i neste å forvente
at vi skal vise ansvar.

Karl-Petter Thorwaldsson:
--Vi er inne i en tid hvor utrygghet
dessverre gjør at det igjen snakkes om «vi
og dem» i det svenske samfunnet. Jeg er
virkelig lei meg for at dette får skje og vi i
fagbevegelsen jobber steinhardt for at disse
holdninger må vike. Det er vi i fagbevegelsen som må ta de ideologiske oppgjørene:
Vi gjorde det mot kommunismen i 1930-,
40- og 50-årene, mot nazismen under den
andre verdenskrigen, og nå gjelder det å
slå tilbake de fremmedfientlige. Og akkurat mens vi sitter her, pågår det en kamp
på arbeidsplassene om disse holdningene,
en kamp vi må vinne.

Rettigheter må gjelde alle
Men når det gjelder de universelle rettighetene for alle lønnstagere i Sverige
og Norden, uansett nasjonalitet, er de to
helt klare: Hvis vi skal begynne å differensiere lønn og rettigheter etter hvor du
kommer fra, da er vi med på å sage av
den greina vi sitter på selv.
--Jeg tror fremtiden er nordisk. Den
nordiske modellen har ført til velferd,
men også høye lønninger, noe som igjen
har ført til at nordisk næringsliv alltid
vil være knivskarpe i den internasjonale
konkurransen. Vi har i Sverige og Norge
lagt ned gammel industri, og uten at vi i
LO hadde vært med på mye av det, hadde
vi ikke lykkes i å skape det nye, sier Thorwaldsson, som slår et slag for høyhastig-

De to møtes en rekke ganger i året, både
bilateralt, men også i nordiske, europeiske
og internasjonale samarbeidsorganisa
sjoner. Det legges ikke skjul på at suksessen

De br
nyans une
nå ov er fins
er hel
Europ e
a.
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Vi er inne i en tid hvor utrygghet
dessverre gjør at det igjen snakkes
om «vi og dem» i det svenske
samfunnet.

Men, jeg har et stort tankekors:
Det er ikke lett å få dem
organisert!
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hetstog i Norden for å styrke næringslivets konkurranseevne.
--Selv om de to gjerne vil profilere likhetene mellom de to land og organisasjoner, ser de også ulikheter.

Det kan bli kaos
med denne «alle skal
med»-holdningen

Thorwaldsson:
--Åja, politisk er det nå mye større
skille enn tidligere, og det er Sverige som
er blitt et ganske ekstremt land. Vi er faktisk blitt det landet i OECD hvor kløften
mellom fattig og rik vokser sterkest. Vi er
også det landet som de siste åtte år med
høyrestyre har hatt den største senkning
av skattene. Det er klart: Tar man 140
milliarder fra fellesoppgaver i løpet av
åtte år, så må det merkes.
--Vi får se hvordan det går fremover,
men Socialdemokraterna har lovet EUs
laveste arbeidsledighet innen 2020 og
ikke minst en garanti som går ut på å
skaffe ungdom arbeide innen 90 dager.

ungdommers rettigheter på en god måte,
som også kan være med på å underbygge
det organiserte arbeidslivet i Norge.
Thorwaldsson:
--Ja, her har vi en jobb og gjøre og den
skal vi ta. La meg få legge til at vi selvsagt
er glade for at at så mange svenske ungdommer får arbeide i Norge. Bare tenk
på situasjonen hvis de skulle ha kommet i
tillegg til den høye ungdomsledigheten vi
allerede har i Sverige. Likevel, på lengre sikt
kan ikke dette fortsette. Sveriges demografiske utvikling tillater ikke at så mange skal
arbeide utenfor landet.
--Den betydelige lønnsforskjellen mellom de to land er vel også en utfordring?
--Jo, men dette går i bølger og vi er
vant til denne utfordringen. For 10 år
siden kostet en tysk industriarbeider 20
prosent mer enn en svensk; nå er det
motsatt. I denne verden har vi alltid levd,
og det viktige for oss er at det er tariffavtalen i det landet arbeidet utføres som må
gjelde, uansett nasjonalitet på arbeidstakeren, sier Thorwaldsson.

Svenske ungdommer velkomne
Den svenske LO-lederen konstaterer at
norsk næringsliv ønsker svenske ungdommer velkommen til Norge, mens det ikke
er plass til dem hjemme. Han har også fått
med seg at de er gode ambassadører for sitt
land, serviceinnstilte og hyggelige som de er.
Gerd Kristiansen:
--Vi er glade over å ha den svenske
ungdommen her, de fyller jo mange
jobber i hotell- og restaurantnæringen,
i butikker, ja nesten over alt. Og de gjør
en veldig god jobb. Men, jeg har et stort
tankekors: Det er ikke lett å få dem organisert! Her har vi noen utfordringer,
«Kålle» som du og jeg bør sette oss ned og
diskutere: Hvordan skal vi ivareta disse

Åtte år med de borgerlige
Samtalen glir tilbake til det som åpenbart
opptar de to LO-lederne, konsekvensen av høyreorienterte regjeringer. Gerd
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Hvordan rekruttere ungdommer?

Kristiansen vil vite mer om hvordan åtte
år med blå regjering etter svensk LOs
mening har forandret Sverige?
--Det er viktig å innse at forskjellene
kommer over tid, ikke fra det ene budsjettet til det andre. Jeg har allerede nevnt de
større forskjellene. La meg illustrere: De ti
prosent rikeste har fått 25 prosent av skattelettelsene og de 10 prosent fattigste har
fått én prosent av skattesenkningene. Det
er nok mange i Norge som ikke er klar
over at utviklingen har vært så ekstrem.
Til tross for alle likheter, er det forskjell
i systemet for lønnsforhandlinger mellom
de to landene. Sverige har ikke et system
med sentrale forhandlinger, men forbundsvise, ei heller har svensk LO noen
sentral motpart som LO har i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
Thorwaldsson ser fordeler med den
norske modellen og savner et svensk NHO.
Kristiansen understreker at det er et godt
forhold mellom NHO og LO, og kommer
med følgende politiske stikk:
--Det ser jo ut som om samarbeidet
bare blir tettere og tettere med den ny
regjeringen. Vi var jo redd for det motsatte,
men også NHO opplever nå at de ikke har
den samme kontakten med regjeringen
som de hadde tidligere.
--Den nåværende regjering vil at alle
skal være med, YS, Unio, Akademikerne
osv. I Norge har vi en langvarig og god tradisjon for at det er LO og NHO som tar
ansvaret. Det kan bli kaos med denne «alle
skal med»-holdningen, da særinteresser
får for stor plass i forhold til fellesskapet.
De to går over til å prate om teknologiske nyvinninger i begge land, ikke minst
innen skipsindustrien, med robotisering i
Norge og en nysatsing på ubåter i Sverige.
Her og nå avtales gjensidige besøk for å
lære mer om nyutviklingene.

Avslutningsvis orienterer de to hverandre
om arbeidet for å rekruttere nye medlemmer i en verden hvor ungdommen er mer
mobil enn noen gang. Begge er optimistiske og legger vekt på at de har bygget
opp en sterk ungdomsorganisasjon innen
LO. Kristiansen fremhever «Sommerpatruljen» som en sterk merkevare for LO
og ungdom i Norge.
«Kålle» skyter inn at de har akkurat
den samme ordningen i Sverige og lurer
på hvem som har kopiert hvem?
Som samtalen begynte, den avsluttes
med latter:
--Vi begynte i begynnelsen av 1980-tallet, sier Kristiansen.
--Da tror jeg vi begynte samtidig, fastslår Thorwaldsson
--OK, da er det uavgjort da!

Gerd Kristiansen, født 1955,
er leder i norske LO. Hun er utdannet
hjelpepleier og arbeidet ved sykehuset i Tromsø, hvor hun ble fagligpolitisk
aktiv. Nestleder i Fagforbundet og valgt
til det samme verv i LO 2005 og leder
fra 2013.
Karl-Petter Thorwaldsson,
født 1964, leder i det svenske LO fra
2012. Han var leder for det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU,
1990-1995. Fagligpolitisk karriere i IF
Metall og har også vært styreformann
for studieorganisasjonen ABF.
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Folk köper inte våra
lösningar bara för att de är
gröna, utan för att de ger
ett ekonomiskt bidrag.
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Stefan Ranstrand

S

tefan Ranstrand är ett okänt namn i
Sverige, men han är koncernchef för
en av de norska industriprodukter
som flest svenskar kommer i kontakt med
- returautomater för burkar och flaskor.
Tomra är ett börsnoterat företag som
startades av de två norska bröderna Tore
och Petter Planke 1972. De byggde de första automaterna som kunde avgöra om en
flaska hade pant eller inte och som sedan
skrev ut ett kvitto så att kunden fick tillbaka det beloppet i kassan. Idag är Tomra
världens ledande företag för returautomater med en marknadsandel på 75 procent.
Hälften av produktionen sker fortfarande i
Asker utanför Oslo. Teknologin har sedan
överförts på andra områden.
Tomra är den sortens företag som politiker, massmedier och frivilliga organisationer älskar. Ett företag som inte bara

minskar utsläppen av koldioxid med 22
miljoner ton varje år, utan också bidrar till
mer synbara effekter, som att det blir mindre skräp i naturen.
--Vi har inte bara teorier, utan klara
fakta, som visar att de länder som inför
pant återanvänder 90 procent av sina
burkar och flaskor. I de länder som inte
har pant är andelen bara 15-30 procent,
säger Stefan Ranstrand.
Nær Terje Svabø och jag besöker Tomras huvudkontor är Stefan Ranstrand
lite orolig för att hans bakgrund inte är
tillräckligt svensk för att kunna diskutera
samarbetet mellan Sverige och Norge:
--Även om jag är svensk så har jag aldrig arbetat som chef i Sverige. Jag avslutade mina studier i Tyskland 1984-85
och har därefter arbetat i Schweiz, Kina,
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giska med det finansiella tycker jag är
bra. Men folk köper inte våra lösningar
bara för att de är gröna, utan för att de ger
ett ekonomiskt bidrag. Vi har många fall
där våra kunder har en återbetalning på
klart under två år. Det finns företag som
inte skulle kunna fortsätta utan våra lösningar.

Det handlar om
att sortera bort allt
från små stenar och
insekter till hela
kaniner.

Inom gruvindustrin hjälper Tomras teknik till med att välja ut vilka stenar som
kan innehålla den metall man är ute efter,
inom matindustrin minskas svinnet och
till sist används också Tomras teknik vid
sophanteringen och återvinningen.
Stefan Ranstrand berättar engagerat
om allt som kan hittas bland potatisarna
när skördandet blir allt mer mekaniserat.
Det handlar om att sortera bort allt från
små stenar och insekter till hela kaniner.
Allt väldigt fascinerande, men lite utanför
vad vi kommit att tala om – hur förhållandet ser ut mellan svenskar och norrmän på
näringslivsområdet. Med många förbehåll
lockar vi Stefan Ranstrand att beskriva
den typiskt norska, respektive den svenska
företagaren.

Tjeckien, Malaysia, Japan och så Schweiz
igen, innan jag blev koncernchef för
Tomra i augusti 2009, säger han.
Han talar kinesiska «någorlunda» och
är flytande i tyska och engelska. Men till
sina norska anställda talar han klockren
svenska.
Svorska är förskräckligt
--De föredrar det och själv tycker jag
att det är förskräckligt med svorska, säger
han.

Norrmännen
flyttar ut och
kommer alltid
tillbaka hem.

Trots den internationella bakgrunden
är Sverige emellertid närvarande på
många sätt även sett från Asker, som
ligger ett par mil från den norska
huvudstaden. Tomra har en viktig del
av sin verksamhet i Sverige och den
största ägaren är en svensk fond: Latour
Industri AB. De första automaterna byggdes i samarbete med det svenska företaget
Hugin, som var specialiserade på kassaregister, innan de mekaniska räkneapparaterna konkurrerades ut av de digitala.
--Att kunna kombinera det ekolo54
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Ranstrand tecknar ett tunt streck på ett
vitt papper framför honom och sätter ett
S i ena änden och ett N i den andra.

snabbare lite mer energiskt. Och lite
mer för snabb utveckling, om man kan
uttrycka sig så. «No problem», vi kör på.
På det sättet får man en hel del ganska
framgångsrika entreprenörer, vilket är
beundransvärt. Ta Petter Stordalen med
sin hotellverksamhet, ta Bjørn Kjos med
Norwegian. Och så har man en hel del
stora rederier.

Industriell tradition
--Om vi ser på Sverige så finns det en
industriell tradition som går tillbaka ända
till 1600- och 1700-talet, med koppargruvorna. Svenskarna hade en väldigt intensiv
innovationsperiod i början på 1900-talet,
jag tänker på kullager och man var långt
framme med telefonin med LM Ericsson.
Volvo och Saab med både bilar och lastbilar, vi har gruvindustrin med Sandvik och
Atlas Copco och man har en del entreprenörer som är lite mer moderna, som Tetra
Pak och Ikea. Det finns en lång industritradition, som jag tror är svårt att jämföra
med den som finns i Norge.
--Norrmännen har varit mer fokuserade på fiskerinäringen, kan man väl
säga, och på kraftfrågor, först vattenkraft
och sedan olja och gas. Dessutom har
man sjöfarten som Norge varit framgångsrikt inom.
--Det innebär att det i Sverige finns
en historia för industriprocesser, man
jobbar kanske mer igenom processer,
man har en större bredd. Sverige har
också ett ganska internationellt ledarskap. Många företagsledare i Sverige har
en internationell bakgrund, säger Stefan Ranstrand, som också ger sig på en
beskrivning av hur svenskar och norrmän skiljer sig åt:
--Det är intressant att notera att
svenskarna flyttar ut och blir ofta kvar
ute. Norrmännen flyttar ut och kommer
alltid tillbaka hem. De håller Norge varmare. Det märker jag.
--Norge är i min syn lite friskare, lite

Sverige lite trögare
--Sverige är lite trögare, lite sävligare,
säger Stefan Ranstrand, som omedelbart
vil nyansera bilden:
--Det är alltid stora skillnader mellan
olika företag. Har man ett nystartat företag så är det lätt att navigera och göra nya
snabba lösningar. Jag kan jämföra oss i
Tomra med våra konkurrenter. Vi har en
historia. Vi måste ta hand om morgondagens, dagens och gårdagens möjligheter
och utmaningar.
--Ett nystartat företag behöver bara
titta framåt. Därmed upplever jag Sverige
som lite långsammare, lite mindre sportigt. Det genomsyrar hela landet. Men jag
säger därmed inte att det är sämre, det är
bara en annan kultur. Sverige är ju väldigt
framgångsrikt.

Man är mer
försiktig i Sverige.
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Är svenskarna mer grundliga? frågar Terje.
Är det det du säger?
--Det jag säger är att det kräver en
annan form och process när man har en
lång historia. Ta ett extremt exempel: I
Kina hade vi inom ABB ett eget företag
där genomsnittsåldern var 26 år. Alla var
stort sett högskoleutbildade, oavsett om
de jobbade på kontor eller på golvet. De
hade en brinnande iver för att morgondagen skulle bli bättre än gårdagen.
--Man hade väldigt lite historia, man
var en pionjär i det kinesiska landskapet med elförsörjning och skapade sig en
marknad. Det var bara att jobba framåt
och se till att man tog marknadsandelar.
Jämför man då med ABB i Schweiz, Sverige eller Tyskland, så hade man 100 års
erfarenhet av elkraftförsörjning och kunder som hade köpt turbiner för 50 år sedan
och som ville ha det på ett visst sätt, i til�lägg till alla standarder i de här länderna
som man var tvungen att ta hand om.

Hur mycket av Tomras skandinaviska företagsmodell har ni tagit med er utomlands
exempelvis till Kina?
--Vi är väldigt humana i Tomra. Jag
tror väldigt mycket på humankapital och
tror väldigt mycket på att människor som
trivs, som känner sig trygga och som är
motiverade, också är mer produktiva.
Vi gör mätningar på Tomra varje år. Det
finns ett institut i USA som heter «A
Great Place to Work», som hjälper företag att utvärdera sin arbetsplatskultur. Vi
satsar mycket på det, vi vill mäta oss.
--Mer än 80 procent av våra anställda
säger att Tomra är «a great place to work»,
vi var rankade som nummer sju i Norge
förra året. Vi hade som mål när vi började
med det här 2009 att vi skulle vara bland
topp tio inom fem år, så att vi nådde det
målet var väldigt kul. I vårt kinesiska
bolag svarade 100 procent att deras företag var «a great place to work» och där
råkar vi ha en norsk chef.
--Lite misstänksamma siffror? frågar jag.
--I en liten grupp är det lätt, med bara
30 människor på vårt kinesiska bolag kan
du få en närkontakt med alla. Och det
är spännande saker vi bygger och det är
inga nedskärningar. När du börjar skära i
en verksamhet så lider mentaliteten, förklarar Stefan Ranstrand.

Annorlunda riskbenägenhet
--Det är det jag försöker säga; jag säger
inte att man är grundligare. Men - det
här är väldigt känsligt – jag skulle tro att
riskbenägenheten är annorlunda mot i
Norge. Man är mer försiktig i Sverige, det
är min personliga syn.
--Att man vågar ta mer risker och ser
nya möjligheter gör att den typ av industri man ser i Norge är mer nyskapande.
Ta Opera software med sina nätläsare för
mobiltelefoner. Även Tomra är relativt nytt,
det är nyskapande, vi skapar nya affärsmöjligheter, medan ett SKF har enormt många
kunder till sina kullager och ett ansvar att ta
hand om dem. De gör ett otroligt jobb, men
de får en annan dynamik i sin verksamhet.

Hur nordiskt är pantsystemet?
Är det inte något väldigt nordiskt över
själva pantsystemet också? undrar vi.
--Pantsystemet är ganska gammalt.
Tänk på gamla mjölkflaskor! Jag tror att
England var ett av de första länderna som
införde pant. Mejeriet levererade en ny
mjölkflaska på morgonen och tog med
sig en gammal tillbaka, tvättade den och
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pet kommer ifrån och det var inte från
fartyg utan det mesta kommer från land,
från floder och stränder där det spolas ut
i havet.
I mitten av Stilla Havet och i andra
havsområden finns det enorma ansamlingar av plastsopor, som förts dit av
havsströmmarna. Hade inte det varit ett
bra svensk-norskt projekt att göra något
åt det?
Stefan Ranstrand vill inte kommentera
förslaget, eller ge några andra förslag på
storstilade svensk-norska miljöprojekt.
Tomra är ytterst försiktiga och använder
sig till exempel inte av lobbyister för att
försöka påverka länder att införa pant-

återanvände den. Så det fanns redan då
en cirkulär affärsverksamhet Det fanns
också ofta någon form av pant.
--Så det är inte nytt alls. Det finns också
bland bryggerierna. Många ölbryggare
vill ha glasflaskor med en viss unik form.
I Östeuropa är det ofta pant på ölflaskor.
Men det är allt för många länder som inte
har infört pant och det är ett stort problem. Dryckesförpackningar är en av de
produkter som slängs mest i naturen.
--Ser du på nedskräpningen av havet
är det också ett jätteproblem. Dryckes
emballage är det som det finns mest av.
Australien gjorde nyligen en studie för
om de ska införa pant. De såg på var skrä57
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system, eftersom det lika gärna kan skada
mer än det gagnar.
Men han stödjer det politiska initiativ
som tagits i Nordiska rådet: Det bör införas en gemensam nordisk pant.

värdet. Jag får inte tillbaka min krona i
Norge. Den som förlorar är konsumenten
– och miljön, om man inte lämnar tillbaka flaskan.
--Skulle det lösas, så måste det ske på
en högre politisk nivå, där man sätter ett
krav på att det ska samarbetas.
--Miljöfrågor är ju inte geografiskt
begränsade längre. Jag var i Beijing tidigt
i våras. Då förstod jag verkligen det. Partikeltätheten i luften var på 450 ppm. Det
var, om jag kan beskriva det, som de där filmerna när det inte finns några människor
kvar. Det var den känslan jag fick.
--Man kunde sitta här och se tvärs
över gatan och inte se klart vad det var
där. Man gick som i en grå dimma. Kallt,
grått och mörkt. Förfärligt. Kanske det
tydligaste exemplet på att klimat- och
miljöproblem måste vi lösa gemensamt.
Det finns ingen enskild väg. Det här med
nordisk pant är kanske bara en liten symbolisk sak, men vill man ha en förändring
så behövs det ett politiskt initiativ. Det
kostar ingenting, så att säga, för länderna
att göra det.
Hur mycket betyder den skandinaviska
modellen för Tomra som företag?
--Vi tror på jämställdhet och jämlikhet. Vi vill ta vara på alla resurser oavsett
om det är man, kvinna eller etnisk bakgrund. Vi omfamnar folk med en annan
etnisk bakgrund eftersom vi vill ha en
större mix i företaget. Vi jobbar ju globalt, men mycket av vår tankeverksamhet och tankeverkstad befinner sig här
i Norge. Men det innebär ju inte att alla
lösningar ska säljas i Norge, tvärtom, de
ska säljas globalt. Kanske två procent av
vår försäljning sker i Norge, resten sker
internationellt.

Det är inte omöjligt
att driva industriell
verksamhet i Norge.

--Om jag köper en flaska idag i Norge
och stoppar in den i en pantautomat i Sverige i morgon så får jag ingen pant. Ofta
tar maskinen emot den, men det är inte
alltid. Det beror på om den är programmerad så att den känner igen den koden.
--Materialet i flaskan eller burken har
ju ett värde. En sådan här flaska – säger
Ranstrand och håller upp en vanlig plastflaska – är ungefär 2 eurocent eller 15-20
öre. En burk av aluminium är värd mer.
Miljön förlorar
--För ett Returpack i Sverige, ett
Resirk i Norge, ett Palpa i Finland eller
för Dansk Retursystem, som är enskilda
verksamheter med egna resultatansvar,
finns det en fördel av att det inte är pant.
För den flaskan jag köper i Norge och
pantar i Sverige får Retupack en del av
58

KONCERNCHEFEN

Inte farlig som chef

fungerar briljant för att utveckla nya lösningar.
--Så vad vi gjorde var att titta på våra
inköp. Tänk så här: Lönekostnaderna i
ett produktionsbolag ligger ofta mellan
6 och 8 procent om du inte har en djup
vertikal integrering och det har vi inte.
Vi har egentligen bara montering och
testning. Även om vi skulle flytta ut den
verksamheten kunde vi kanske få en 30
procent lägre lönekostnad. Vad betyder det? På 6-8 procent innebär det att
vi kunde få en kostnadsminskning på 2
procent. Men det är ett idealfall.

--Sen har vi det här skandinaviska:
öppen kommunikation och att det är
ohierarkiskt, man är inte farlig som chef
utan man försöker värdesätta andra och
bjuda in till en dialog. Jag reser just nu
runt till alla bolag. Min målsättning är
att prata med varje Tomraanställd och
berätta om vår vision och mission. Så vi
investerar väldigt mycket i de frågorna.
Du jobbar ju i det som måste vara det
svåraste av allt i Norge just nu, ett företag
som producera saker på industrigolvet.
Hur går det med norska löner och med
suget från oljeverksamheten som lockar
till sig de bästa ingenjörerna, för det här
är väl teknologi som är intressant på
många områden?
--Det var ett dilemma när jag började
här 2009, för fem år sedan, att jag kom till
en verksamhet som hade en lönsamhet på
insamling av returmaterial på ungefär 13
procent. Det är en god lönsamhet. Men vi
hade ganska så föråldrade produkter, fick
jag lära mig av försäljarna. Vi hade en hög
marknadsandel, en god lönsamhet, lite
mindre attraktiva produkter men ändå
marknadsledande. Så hur tar man hand
om det där? Skulle vi flytta tillverkning i
Norge till Polen?
--Vi såg med en gång att vi måste satsa
på teknologi för att lyfta oss framåt. Det
var ett jätteviktigt strategiskt grepp. Men
det ökar kostnaderna och eftersom vi är
börsnoterade så var jag tvungen att säkra
vinsten också.
--Alternativet kunde ha varit att stänga
ner i Norge och flytta produktionen till
Polen. Men vi har ett väldigt behov att
ha tillverkningen här där vi utvecklar nya
produkter. Närheten till produktionen

Komponenter största kostnaden
--Vi kanske skulle fått en massa kvalitetsproblem eftersom vi fick in nya
människor som inte känner produkterna så väl. Du får en frånvaro mellan
utveckling och produktion. Den största
kostnaden vi har är för komponenter.
Det står för 60-80 procent av kostnaderna. Så vi satte oss ett mål att istället
för att 80 procent av komponenterna
skulle komma från högkostnadsländer,
som fallet var 2009, så skulle vi minska
det till 30 procent i 2015.
--En av de första sakerna vi gjorde var
just att öppna ett kontor i Kina för att
köpa komponenter. Vi satsade på teknologi och känner att vi verkligen lyckats
med det. Vi kommer nu ut med produkter som är helt ledande på marknaden
och vi har reducerat kostnaderna, men
inte genom att skära ner personalkostnaderna.
--Tvärtom investerar vi i medarbetarna så att de blir ännu bättre. Vi har en
tioprocentig produktivitetsökning per år
i fabriken i Norge.
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Så det du säger är att det inte är omöjligt att driva industriell verksamhet i
Norge – eller Sverige?
--Nej det är inte omöjligt. Det är mer
än möjligt. Men man måste veta exakt
vad det är man ska bidra med. Man måste
finna sina nischer och sina marknader väldigt precist. Vi har ju idag mer än 75 procents marknadsandel på pantautomater.
Vi har ökat andelen de senaste åren och vi
är den viktigaste aktören på marknaden,
tack vare att vi lägger 8 procent av omsättningen på forskning och utveckling.

fantastisk. Men jag vill ju inte gå till historien som den som byggde ett luftslott.
Vi har gjort en del uppköp men nu gör vi
inga fler förrän vi känner att vi är trygga.
För nya uppköp innebär alltid nya utmaningar. Det är bara så. Det är fancy och
kul men man måste hela tiden balansera
de möjligheter och utmaningar man har,
samt ta hänsyn till sina resursbegränsningar. Jag vill att vi ska vara ett kvalitetsmärke. Där vi hanterar det vi kan innan
vi går vidare. Jag tror inte att det handlar
om en nationell skillnad, utan om individuella skillnader. Jag är lite konservativ,
jag gillar att inte ha allt för mycket lån,
att ha det stabilt. Jag har ett ansvar för att
Tomra, dess kunder, dess medarbetare
och dess ägare ska ha en trygg bas.
--Men vi ska ha en hög lönsamhet.
Om vi inte har det så gör vi ett dåligt jobb
med våra höga marknadsandelar och de
värden vi skapar för kunderna.

Varför så lite norskt kapital?
Allt detta låter ju strålande, men varför är
den norska ägarandelen så pass låg? Den
största ägaren är en svensk fond. Latour
som, äger 25 procent. Är det inte lite konstigt, här finns är ett norskt företag inom
allt det som är positivt idag, miljö, högteknologi – men så finns det inte norskt kapital som är intresserat?
--Det är en intressant observation.
Jag tror att det till en stor del har att
göra med är att investeringsexpertisen
i Norge ligger inom olja och gas. Det är
där de norska investerarna är. Men jag
tror också det finns en historia här. Det
är nog många som bränt sig på Tomra.
För Tomra var en «highflier» under bubbeltiden tidigt 2000-tal, så det är en del
som kommer ihåg det. Idag är vi ett helt
annorlunda företag.

Har världen ändrat syn på Norge?
Bara en avslutande fråga, säger Terje.
Med din breda erfarenhet. Har världen
utanför Norge ändrat sin syn på oss? Har
vi blivit ett arrogant, oljerikt folk som inte
orkar arbeta längre?
--Norrmännen är nog mer kritiska
till sig själva än vad jag är. Det är ingen
i utlandet som tänker det. Norge är ett
land som gjort en otrolig resa med sin
oljerikedom - men man bör också respektera landet Norge för att de tagit vara
på sin rikedom också. Det är inte bara
Norge som funnit olja.
--Jag träffar många norrmän utomlands, på flyget till Schweiz, till exempel för att åka skidor där. Norrmännen
har nog mer lust att spendera. Svensken

Är det kanske så att Tomra har räddats
tack vare din svenska försiktighet?
Stefan Ranstrand hade inte varit svensk
om han inte genast skulle ge andra äran:
--Tomra var ett välskött företag när jag
kom in och jag har en finanschef som är
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håller igen lite mer. Många av dem som
är unga i Norge har inte upplevt något
annat. De har det där som finns i Kina,
att världen är bara sus och dus och jättekul. Jag tror att norrmännen upplevs som
otroligt hyggliga människor internationellt: glada, intresserade och energiska,
det är också den synen jag har, säger Stefan Ranstrand.

Stefan Ranstrand,

född 1960,
är koncernchef för det norska företaget
Tomra sedan 2009. Gick till sjöss redan
som 16-åring och har arbetat med att
montera lastvagnar på Volvo. Studerade till civilingenjör i Linköping. Han
har tidigare arbetat som chef i företag
som Ikea och ABB
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«Jeg fortjener en
medalje fra en eller
annen for å ha satset
på Skavlan.»

TV-CHEFEN

Annie Wegelius

A

nnie Wegelius hadde akkurat fått
jobben som programdirektør i SVT,
da hun i sminkerommet i TV-huset
hørte Fredrik Skavlan i et radiointervju
beklage at det var synd å avslutte sitt talkshow nå når han var begynt å få et svensk
publikum. Der og da bestemte hun seg
for å invitere ham til Sverige.
--Jeg har som svensk uvanlig stor erfaring med norsk TV, siden jeg har vært
programsjef for en pan-skandinavisk
kanal og har drevet produksjonsselskap i
Norge i mange år. Dermed finnes det en
profesjonell forklaring på min positive
holdning til Norge. Men det finnes også
en personlig: I 20-årsalderen var jeg sammen med en nordmann og fikk derfor et
spesielt forhold til landet.

fon. Hun er i Sør-Frankrike og det er
tydelig at Skavlan er noe hun har tenkt
mye på:
--Jeg jobbet jo som programsjef i
TV3 da vi gikk på lufta i 1987 i Sverige,
Norge og Danmark. Vi skulle lage programmer som måtte passe i alle tre land,
blant annet gjorde vi et talkshow som
het Scene 3. Men det ble raskt slik at vi
søkte etter det minste felles multiplum,
noe som innebar at det ble uinteressant
for så å si alle.
Etter at vi har pratet sammen i nesten
en time, ringer hun opp igjen for å fortelle at hun ikke har noen tro på offisielle
forsøk på å øke integrasjonen mellom
land ved å skape en nordisk variant av
Artes, den europeiske kulturkanalen.
Tiden for Morokulien – Lennart Hylands

Vi snakker med Annie Wegelius på tele63
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Det at programmet ble sendt fredag kl 21,
var et tydelig signal om at dette ikke var
noen marginal satsing:
--Vi ønsket at så mange som mulig
skulle se, noe som stiller høye krav til
tilrettelegging, hvordan vi valgte å henvende oss til seeren. Jeg mener programmet ble akkurat slik vi ville ha det i en
Public Service-kanal, hvor en forsker kan
snakke om en nær-døden-opplevelse,
fulgt av Posh Spice.

Norsk TV er
mye mer norsk,
enn hva svensk TV
er svensk.

Uslåelig kombinasjon

svensk-norske program, er for alltid over.
--Alle samproduksjoner må skje på
egne premisser. Det er bare da det blir
bra, som det svensk-danske samarbeidet
om Broen.
--Når det er sagt, så synes jeg at jeg
fortjener en medalje fra en eller annen for
å ha satset på Skavlan. Programmet har
betydd mye for svenskenes forståelse av
Norge. Svenske seere har fått møte norske
politikere, forfattere og andre personligheter som de ellers aldri ville blitt kjent
med.
--Men gjestene kommer aldri bare
fordi de er kjendiser. De må også ha noe
å fortelle.

Da Skavlan også fikk et stort publikum i
Sverige, og programmet ble vist en time
senere i NRK, blir det nesten uangripelig:
--Når du tar sjansen og gjør noe
annerledes, kan nok et program overleve
om det er veldig bra og har få seere, eller
om det er dårlig, men har mange seere. Et
godt program med et stort publikum, er
imidlertid en uslåelig kombinasjon.
Annie Wegelius beskriver det Skavlan
som SVT produserte, som en modernisert versjon av «Først og sist.» Hun
innrømmer at mens det ble produsert
for svensk TV og derette solgt til NRK,
hadde svenske gjester et fortrinn, men
balansen ble anerledes da programmet
ble en samproduksjon. Etterhvert har det
også blitt flere utenlandske gjester.
--Derfor produseres en tredjedel av
programmet i London. For de store navnene i utlandet er det selvsagt en fordel
at programmet vises både i Sverige og
i Norge. Artistene bryr seg ikke så mye
om programmet vises på en Public Service-kanal. De ønsker å bli sett på som en
troverdig kanal med et stort publikum.
--Public Service i vår helt ikke-kom-

Fra hennes beslutning i sminkerommet, tok det ett år før det første Skavlan
innspilt i Sverige ble vist. Det var ingen
ukontroversiell beslutning:
--Det var veldig mange svenske kolleger som ønsket sitt eget talkshow. Da å
velge en nordmann…
--Men jeg fikk med meg programledelsen, kanskje fordi jeg var ny i jobben
og de ville oppmuntre meg med at å få
gjennomslag for en egen idé.

64

TV-CHEFEN

mersielle form finnes jo bare i Norden
og Storbritannia. Programmet kunne
sikkert ha gått på en kommersiell kanal,
men det betyr noe at det ikke brytes opp
av reklamepauser.
Urnorske program
--Hva mener så den tidligere programdirektøren om norsk TV?
--Jeg har en følelse av at norsk TV er
mye mer norsk, enn hva svensk TV er
svensk. NRK kommer unna med å vise
urnorske program, som når Hurtigruten
følges døgnet rundt. NRK er også meget
dyktige til å ta den norske sinnsstemningen, som etter terroren i Oslo og på
Utøya.
--Har Skavlan ført til at SVT kjøper inn
programmer som ellers ikke ville blitt vist?
--Nei. De programmene du tenker
på, som «Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu,» er en del av samarbeidet
innen Nordvisjonen, hvor de fem Public
Service-kanalene utveksler programmer. Det er veldig billig, men de fleste
programmene vises om sommeren hvor
kanalene investerer mindre.
Betyr det lenger noe hvilken kanal et program vises på, eller er det bare programmet som er viktig?
--Et utenlandsk program som The
Vampire Diaries, som min datter elsker,
ser hun på uten å ofre en tanke om det
er TV 3, TV 4, TV 5 eller SVT Flow som
viser det, men for nasjonale program
betyr det mye at Public Service er den
mest troverdige kanalen. Alle TV-kanaler behøver et lokomotiv, en hovedkanal.
NRK har vært dyktig til å holde fast ved
NRK 1 som den viktigste.

Alle TV-kanaler
behøver et
lokomotiv
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--Den samme utvikling skjer i Sverige.
SVT 2 blir mer en nyhets-, samfunnsog kulturkanal mens de mest allmenne
programmene sendes i SVT 1. De mest
nisjepregede programmene vises på nettet. Sammenlignet med Norge er konkurransen tøffere i svensk TV-verden.
--Norsk TV er veldig bra når det
gjelder å utvikle egne programformat,
som Teenage Boss, som jo ser hva som
skjer hvis tenåringer får bestemme over
familiebudsjettet. Norsk TV-dramatikk
har imidlertid fortsatt et stykke opp til
svensk og dansk kvalitet med en posisjon som eksportør av drama. Lillyhammer, med Bruce Springsteens gitarist
Steven Van Zandt som mafiaboss, er mer
et marginalt program.

Annie Wegelius, født 1959, var

programdirektør for Sveriges Televison
2007-2013. Hun har studert statsvitenskap, filmvitenskap og journalistikk.
Hun ble TV 3:s programsjef når kanalen
begynte å sende fra London i 1987. Hun
har også startet og drevet flere selskap.
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Kjell Aamot

Ä

r det ett jobb jag inte skulle vilja ha så
är det att vara koncernchef i Schibsted.

peiska länder, som Frankrike, Spanien
och Italien. Det sker först och främst
genom att erbjuda rubrikannonser på
nätet under varumärken som Blocket.se
eller Finn.no, som det heter i Norge, men
också genom gratistidningen 20 minuter.
--Jag skulle tro att rubrikannonserna
står för 85 procent av Schibsteds värde
idag, säger Kjell Aamot.

Kjell Aamot säger det med en glimt i
ögat, eftersom han hade just det jobbet i
20 år. Det var en krävande tid, med stora
omställningar. Men det går ännu fortare
idag.
--Du förstår vad jag menar. Att skapa
värden för aktieägarna som medievärlden ser ut nu är fruktansvärt krävande.

Men det är tidningarna och deras nätsidor som gör företaget till en viktig del av
både den svenska och den norska mediebilden. Sättet som Schibsted lyckats
etablera nya digitala verksamheter fick
Harvard Business Review att beskriva
företaget som en «legend inom tidningsbranschen».
--I april i fjol var de digitala annonsinkomsterna i VG och Aftonbladet större

Schibsted är idag en av de största norsksvenska verksamheterna. Den norska
koncernen äger Aftonbladet och Svenska
Dagbladet i Sverige, förutom Aftenposten, VG och en del regionala tidningar
i Norge. Men företaget är också med på
att forma medieutvecklingen i flera euro69
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än vad de var i papperstidningarna. Det
är unikt. Det är inga andra tidningar som
klarat av det i hela världen. Än så länge
kompenserar de digitala inkomsterna
inte för bortfallet av pappersannonserna,
men det finns inte något annat alternativ,
säger Kjell Aamot.

resterande 50,1 procenten, var ett resultat
av ett gräl mellan arvingarna.
När Kjell Aamot berättar vad som
skedde sker det i rasande fart och på ett
språk som präglas av att han kommer
från Trondheim. Det är många dialektala
uttryck, som «snodig» och «grufsete».
--Kom ihåg att Schibsted var ett familjeföretag ända fram till 1989, då jag tvingades att bli koncernchef. Jag sa nej två
gånger och de anställde andra också men
de ångrade sig så jag tog jobbet till slut.
--Jag bad om att få fred från familjen
i tre år, för jag ville inte vara den som
skulle fronta 17 familjemedlemmar som
hela tiden råkade i luven på varandra.
Och det fick jag. Så jag lyckades bygga
upp lite eget kapital i Schibsted, men
då ville en av familjegrenarna sälja sin
andel. Eftersom det inte kunde bli eniga
om priset, så blev lösningen att företaget
börsnoterades. Det var inte för att Schibsted behövde pengarna, utan helt enkelt
för att kunna värdesätta företaget på ett
neutralt sätt.
--Det som bidrog till att börsnoteringen blev vällyckad var att en del stora
investerare i London köpte en tredjedel
av företaget.

Vi möts på det internationella presscentret i Oslo, där jag har mitt kontor. Sist
jag intervjuade Kjell Aamot satt han på
toppen av Schibstedhuset. Han erbjöds
att behålla ett kontor men tackade nej,
eftersom han inte ville gå i benen till
efterträdaren. Men det blev många år i
Schibsted, först som ekonomichef och vd
i VG, Han utnämndes till koncernchef
i Schibsted 1989 och lämnade över till
Rolv Erik Ryssdal först 2009. Idag arbetar
han som styrelserepresentant och rådgivare för flera olika mediaföretag. Han
följer därför fortfarande noga med på det
som sker inom massmedia.

Jag ville inte vara
den som skulle fronta
17 familjemedlemmar
som hela tiden råkade
i luven på varandra.

Hur ska du få tillväxt?
--Det blev en ny värld för oss. Varje
kvartal reste vi till London för att presentera resultatet och då var en av frågorna
jag fick: «Hur ska du kunna få tillväxt i
Schibsted, med två tidningar, när du inte
får expandera mer i Norge?».

Gräl mellan arvingarna
Det är inte alla beslut som är lika strategiska. Att Schibsted köpte 49,9 procent av
Aftonbladet 1996, och några år sedan de

Enligt den norska medielagstiftningen
får ingen äga mer än en tredjedel av den
samlade tidningsupplagan i landet.
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--Eftersom det blev en sådan fokus på
tillväxt så började vi se oss omkring utomlands och det närmaste var Sverige. Vi
började med några småtterier, som Filmlaboratoriet som vi köpte tillsammans
med den gamla chefen på Expressen.
Einar Nagell-Erichsen var den som representerade den familjegren som behöll
sina aktier i Schibsted. I Norge omtalades
han mest med sitt smeknamn, Tinius,
som han fick av sin storasyster i unga år.
--Tinius var styrelseordförande och

sa: «Kjell, vad är det du håller på med?
Det är bara krångligt och besvärligt att
köpa sådant. Kan vi inte koncentrera
oss om Aftenposten och VG och få dem
till att gå så bra som möjligt? Korta
arbetsdagar, vi reser mycket och dricker
mycket?»
--Det var inte helt vad de förväntade
sig i London. Eyvind Thomsen, som var
vice styrelseordförande, hade tjatat på
mig i ett halvt år att jag skulle åka över
till Sverige och prata med svenska LO om
Aftonbladet.
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--Och hjälpe mig! Det var många som
varnade mig. Men så talade jag med LO
och vi kom överens med dem och det blev
en deal. Det var många som var chockerade både inom industrin och internt hos
oss själva också.

Vi stod ödmjukt
med mössan i
handen

Vi hade kul med LO
--Men det var en lustig upplevelse, vi
hade det väldigt kul med LO, faktiskt.
Och det gick ju bra, vi stod ödmjukt
med mössan i handen. För jag upplever
att skillnaden mellan svenska och norska
ledare är att de svenska är mycket mer
formella och analytiska. Det är ungefär
som storebror mot oss norrmän, som är
lillebror. Så vi skulle vara ödmjuka. Samtidigt var svenska medier chockskadade
över att vi köpte Aftonbladet.

--Ja, ja, ja! säger
Kjell Aamot.
--Jag ska berätta om det
första jobbet som min efterträdare, Rolv Erik Ryssdal, fick.
Han hade utbildat sig i Nederländerna och skrivit en masteruppsats om
VG. Nu ville han hem igen och frågade
om han kunde få jobb hos oss. Schibsted
hade just bildats och då fick han i uppgift att sätta igång en försöksverksamhet
där han skulle utveckla synergier mellan
Aftenposten och VG. Det gjorde att han
kallades för «synergikern» i många år
efteråt. Och det gick ju till Helvete!

Samma år gick Aftonbladet för första
gången om Expressen i upplaga. Några år
senare hade tidningen 100 000 fler exemplar än konkurrenten. Det gjorde det lättare att köpa Svenska Dagbladet.
--Politisk var det väldigt liten förståelse
att vi kunde äga Aftonbladet. Och så kom
Svenska Dagbladet, då blev det ännu konstigare. Men vi såg inte på det på det sättet.
Vi driver med medier och den politiska
inriktningen står redaktionerna för, det
har vi som affärsfolk inte med att göra.

Som hund och katt
--Tinius sammanfattade och sa, Kjell,
det här har vi försökt tidigare, det enda
samarbete som vi har fått till mellan VG
och Aftenposten är en gemensam anläggning för antenner på taket. De var som
hund och katt.
--Aftonbladet och VG, däremot, fann
varandra snabbt. Där var det inte några
problem.
--Men det var inte fullt så hjärtligt mellan Aftenposten och Svenska Dagbladet?
--Det var komplicerat.

När Kjell Aamot berättar om hur det var
att driva tidningar i både Norge och Sverige är det inte skillnaden mellan länderna
som var det stora, utan skillnaderna mellan medierna.
--Är skillnaden egentligen större mellan
Aftenposten och VG än mellan VG och
Aftonbladet?
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--Var det för att SvD hela tiden var så
duktiga på att skära ned antalet anställda?
--Aftenposten hade ju varit Herre på
täppan sedan 1860, inte sant? De hade en
ärkekonservativ organisation.
--Svenska Dagbladet var en dristig satsning, men Tinius hade växt upp
sedan barnsben med Svenska Dagbladet.
Så han sa, Kjell, vi tar de allra flesta besluten med hjärnan, med ett undantag. Det
var Svenska Dagbladet. Det beslutet tog
vi med hjärtat.
Någon lönsam investering blev det inte.
Kjell Aamot uppskattar att Schibsted förlorade 200 miljoner kronor på affären.
Tinius dog 2007, men innan dess placerade han sina aktier i en stiftelse som
har som ändamål att säkra tidningarnas
frihet och oberoende. En staty av Tinius
står utanför Schibsteds huvudkontor i
Oslo.
Ständig förändrimg
Men de svenska tidningarna var bara en
liten del av verksamheten, som allt mer
påverkades av Internet. Förklaringen till
att Schibsted klarade sig bättre än andra
medieföretag var att det förändrade sig
snabbare.
--Att förändra en verksamhet inifrån
är fruktansvärt krävande. När vi etablerade Finn.no, i Sverige, var det för att
bevara rubrikannonserna i papperstidningen. Men det var fullständigt misslyckat. Därför fick de som jobbade i Finn.
no besked om att de var fria att göra vad
de vill och att de kunde konkurrera med
sina ägare. På tre år tog Finn.no 90 procent av annonsmarknaden för begagnade bilar från Aftenposten och tjänade

mycket mindre på det. Det var en sorts
kannibalisering av Guds nåde och en av
de två förklaringarna som Harvard Business Review drog fram för att förklara
Schibsteds succé.
--Den andra faktorn var det långsiktiga
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ska använda all makt som vi har i form
av marknadsföring vi har i Aftonbladet
och använda tekniken från Finn. Men
det lyckades inte. Ett år senare så tassade
Rolv Erik tillbaka, och sa «OK, ni får 100
miljoner». «Ja, det är fint det, men nu är
det 200 miljoner» var svaret.
--Vi betalade 200 miljoner kronor, för
ett företag som inte hade tjänat pengar.
Men det är den bästa investeringen jag har
varit med om att göra, det är helt säkert.
--Man måste ha en ganska spänstig
styrelse för att få lov att göra ett sådant
uppköp.

När jag var ung
så var svenskarna
fiender.

ägandet. Det var en period, strax innan det
började gå i plus på Internet, som det fanns
ett önskemål om att avsätta mig i styrelsen.
Men Tinius räddade mig. Jag tror att det
hade varit svårt att få till allt det här utan
honom. Det var inte det att han var så duktig, men han hade ett nästan naivt förtroende för mig och mitt ledarteam. Han var
oenig i nästan vartenda beslut jag fattade,
men han gav sig. Jag tror inte att det finns
någon som jag haft i styrelsen som jag
varit så oenig med.

Vill inte sitta på rumpan
Finns det en annan entreprenörsinställning i Sverige? Är ungdomen hungrigare,
funderar jag när jag hört berättelsen.
--Det är ju några som säger att välståndet i Norge är så stort att folk inte orkar
jobba mer?
--Jag tror att den nya generationen
som kommer ut från universitet och högskolor, är hungriga. De är duktiga och
arbetar hårt. Jag tror inte de är intresserade av att sätta sig på rumpan och håva
in oljepengar. Det är en annan drivkraft
i dem.
--Det är snarare medel- eller arbetarklassen som blir mindre aktiva. Du ser
det i explosion i socialstödet. Du ser det
på restaurangerna här i staden, det är
bara svenskar där och de som gör rent i
korridorerna på hotellen är östeuropéer.
Det är inte norrmän.
--Jag ser ju skillnaden mot Frankrike
där jag är mycket och där folk som är 30
år sopar gatorna och plockar upp skräp.
Du får inte en norrman att göra det. Vi är
bortskämda.

När Schibsted såg hur annonserna flyttade från papperstidningen till nätet fick
de bråttom med att köpa det svenska
Blocket, och skickade över Rolv Erik
Ryssdal till Stockholm.
--Blocket var ju en fantastisk entreprenörsverksamhet. Vi försökte ju lansera
Finn i Sverige, men så gick Rolv Erik och
pratade med dem som startat Blocket, det
var väl en fem-sex stycken, och frågade
om de ville bli en del av Schibsted.
--Ja, det kunde de tänka sig. Ja, då ordnar vi det sa Ryssdal. Ja, men vi vill ha
100 miljoner, sa en av entreprenörerna
«Vi har jobbat i sju år och har nästan
inte tjänat pengar». Fan, heller sa Rolv, vi
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--Tycker du att våra två länder växer
ihop eller glider de isär i olika riktningar?
--Jag tror att de växer ihop. När jag var
ung så var svenskarna fiender. Vi är ju
nästan som syskon som av och till flyger i
luven med varandra. Men länderna växer
ihop. En sak som har bidragit till det är
ju TV. Vi är uppvuxna med svensk TV
1 och TV 2. Det är en förklaring till att
norrmännen har mycket lättare att förstå
svenska än omvänt.
--Men dina söner, såg de på svensk tv?
--Den yngsta är nu 15, och de andra
två är 20 och 22. De ser inte på svensk
TV. Men poängen är inte att det har med
nationaliteten eller kanalen att göra. Kanalen var ju, både för SVT 1 eller NRK,
ursprungligen varumärket. Bland dagens
unga så struntar de totalt i vilken kanal de
ser på, det är programmet som är varumärket. Det är den stora skillnaden mellan den generationen som mina yngsta
barn representerar och oss. Det spelar
ingen roll var det är, om det är BBC eller
var det kan vara, det är ett program de
ska se och det ser de oberoende av kanal.
--Men är det därmed ett övergående
fenomen att norrmännen känner till Sverige så bra, att det är din och min generation, men inte den nästa?

--Är det någon konflikt som du kommer ihåg under de år du ledde Schibsted
som orsakades av olikheter i kulturen
mellan länderna? De stora projekten, som
Volvo-avtalet, Telenor/Telia, JAS Gripen
osv har en tendens att krascha?
--Det handlar nog om ledarkultur, det
finns inget annat skäl. Den svensken som
var visionär och som skiljde sig ut och
som jag hade kontakt med var Pehr Gyllenhammar. Efter att vi köpt Aftonbladet
kom han alltid och besökte oss när han
var i Oslo. Han var en annorlunda typ,
han var inte svensk.
--Jag vet inte om jag har något gott
råd. I mitt privata system har det skett
något under de senaste fem åren. Vi ska
ha konfirmation för yngsteman denna
helgen, och det är en helt annorlunda
situation jämfört med den förra konfirmationen, som var för fem år sedan. Den
här gången har vi varit tvungna att förbereda videohälsningar eftersom hans
äldsta bror är i Sydney, bonusdottern är
i Krakow, jag har en svåger i Chicago och
en till i USA. Ungdomen är internationell
på ett helt annat sätt idag.
--En lite naiv fråga. Hur länge dröjer
det innan nyheterna från Norge skrivs i
Indien?
--Schibsted har 130 Internetutvecklare
i Polen. Det fanns inte en enda när jag
arbetade där. Så det är en del av spetsteknologin som försvinner ut till Östeuropa
på grund av att de är så konkurrensmässiga. Du får nästan inte tag i Internetutvecklare i Norge. Går du till Polen så får
du de bästa, troligen till halva priset.
--Du sa, innan jag satte på bandspelaren, att VG som varumärke kommer att
överleva, men inte papperstidningen?
--Ja.
--Hur länge kommer VG att överleva?

Sämre språkförståelse
--Språkförståelsen bland yngre är nog
sämre. Det är engelska som gäller där.
--Vi har en bonusdotter som har bott
ett år i Frankrike och studerat franska. Det
har hon klarat bra, men det som överraskade oss mest när hon kom tillbaka var att
hon hade blivit så bra i engelska.
--Hon talade engelska till och med när
hon träffade svenskar.
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--Jag läser aldrig papperstidningar. Jag
hämtar all min information på nätet

--Om du frågar VG:s vd Torry Pedersen så skulle han säga fem år. Jag säger
två år. Men det börjar ju gradvis. Se på
konkurrenten Dagbladet, de har slopat
söndagstidningen. Jag vet inte vilka dagar
som försvinner, men det blir inte en sjudagarsutgivning. Det kommer inte VG ha
om två år. Aftonbladet är i samma situation, skulle jag tro. Men Aftonbladet som
varumärke kommer också att överleva.

Kanske det är på tid att lyfta blicken och
höra vad han har att säga om Sverige
och Norge, från ett perspektiv utifrån?
Det sker i så fall på det språk som Kjell
Aamot tror vi kommer att kommunicera
på i framtiden – engelska.

Med den mörka framtidssynen, i alla fall
för den som levt av att sälja artiklar till
papperstidningar hela sitt liv, går vi ut på
gatan för att ta några bilder. Kanske klarar morgontidningarna sig lite längre?
Men jag kommer ihåg vad min brittiska
kollega Richard Milne, som är Financial
Times korrespondent i Norden, sa till
mig, när vi bägge två besökte en borrplattform i Barents hav.

Kjell Aamot,

född 1950, var koncernchef i Schibsted 1989−2009. Innan
dess hade han varit ekonomichef och
därefter vd på Verdens Gang. Han är
idag bland annat styrelsemedlem i det
brittiska lokaltidningsföretaget Johnston Press.
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Richard Milne

J

ust before moving to Norway two
years ago, I called a Swedish executive
I had known from my time in Germany. Without prompting, he launched
into a spiel on what Norwegians were like
compared with Swedes.

difference between Swedes and Norwegians.
Wherever I go in the Nordic region, each
country seems keen to distinguish itself
from its neighbours. In Copenhagen, I
overheard a Norwegian and Dane talking to one other and, while I understood
both of them, after a few sentences the
Dane said: «I don’t understand you. Can
you speak in English?» As for the Finns,
well, their language is utterly different.

«They are nothing like us,» he began.
«They have become rich and spoiled on
oil. They love their huts and eating sausages. They are no good at ice hockey
unlike us but very good at cross-country
skiing, better than us. While in Germany
you should never mention the war, in
Norway you should always mention it.»

Even after all that, I was unprepared for
my first Winter Olympics in the region
and the ferocious rivalry between Sweden
and Norway. I laughed when I saw Petter Northug say about a Swedish victory
«Zlatan would have won on those skis»
before I realised it was all too serious. The

It was at once a flippant but serious comment, and one I have thought back to a
lot. Perhaps what struck me the most,
then as now, is his insistence on the
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tle confidence, I realised I could tease
them by beginning: «Of course, I moved
to Oslo purely for editorial reasons…»
rather the family reasons all Norwegians,
correctly, guessed at).

It seemed to me
that what bothered
Swedes was not just that
Norway had won the
lottery through oil but
that it had not frittered
away the money.

The theme continued through my meetings with many of Sweden’s biggest business names. «I’m worried about Norway,»
one leading Swedish industrialist said. «It
just has oil and no proper industry.»
Another noted all the young Swedes
working in the service sector in Oslo and
elsewhere, remarking only partially with
his tongue in his cheek: «The Swedes are
the Turks of Norway.»

Local, an English language website, said
the US-Russia rivalry in ice hockey had
nothing on this: «The enmity between
Nordic neighbours Sweden and Norway
on the supposedly placid tracks of cross
country skiing can barely be matched for
bad blood.»

Gargantuan oil fund
Part of the neurosis is fuelled by Norway’s
gargantuan oil fund, or as the Norwegian
government calls it in slightly Orwellian
tones «The Government Pension Fund
Global» (it is not a pension fund as it
has no liabilities). One thing that struck
me soon after moving here was how relatively little interest there was in each
country for the other– Sweden’s newspapers carried far less news on Norway than
I expected, certainly on business matters.

But for me – and I am aware this is no
original thought – the Nordic countries
are like a family. Maybe some of the further-afield countries are cousins, but
Sweden and Norway are resolutely brothers (or sisters). In my mind Sweden is the
older sibling, long used to being the centre of attention but now slightly jealous
by all the praise lavished on the younger
child. It seemed to me that what bothered
Swedes was not just that Norway had won
the lottery through oil but that it had not
frittered away the money and instead had
been sensible with it.

The exception is, however, the oil fund.
The Swedes seem obsessed by how much
it owns and how well it does. Indeed, the
fund does own large parts of Swedish companies where it does quite striking things
(like voting against its own government
over board nominations at airline SAS).

My first few months seemed to confirm
this. The Danes and Finns saw no issue
with me being based in Oslo. But many
in Stockholm seemed in mild panic that
I had moved the Financial Times’ office
out of their capital. (After I gained a lit-

When the fund last year decided to
become a more active investor and start
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helping pick directors for companies’
boards, fate had it that the first business
it would do this at was truckmaker Volvo.
Yngve Slyngstad, chief executive of the
manager of the fund, joined the nomination committee of Volvo.

for all the worry at the oil fund, the move
of Mr Slyngstad on to the nomination
committee passed without great fanfare.

Fund officials were deeply worried by the
symbolism of the move, due to history.
In 1978, Volvo and Norway unveiled a
proposal under which the Swedish company would sell 40 per cent of itself to the
government in Oslo and in return would
gain access to Norway’s North Sea oil
reserves. Remarkably with the benefit of
historical hindsight, the deal floundered
not because of Norway but because of the
opposition of shareholders at Volvo. But

Sweden, of course, did not get its hands
directly on North Sea oil. But now one of
the biggest companies operating in Norway – behind the state-owned giant of Statoil – is Swedish: Lundin Petroleum. This
summer, I visited their northern Norwegian headquarters in Harstad where the
local mayor was delighted to see Swedish
money pouring in. The Norwegian government will be just as happy when the tax
money starts flowing into the state coffers

Swedish oil discovery
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Swedish business people may have an
undercurrent of envy for Norway’s oil,
but Norwegian executives feel similarly
about the corporate set-up in Sweden.
One Norwegian chief executive said to
me: «I think all of us in the Nordic region
wish we had the same breadth of economy as Sweden does. They have the old
industry with Volvo, Atlas Copco, they
have some technology with Ericsson, and
they have got start-ups.»

The Norwegian
corporate sector
has little depth
for international
readers.

I see it reflected in my own reporting. I
have written more stories about Ikea or
Hennes & Mauritz than any Norwegian
company. Klarna and Mojang are among
the Swedish start-ups the FT has featured
but not a single Norwegian one yet. Oil
aside, the Norwegian corporate sector
has little depth for international readers.

from the huge Johan Sverdrup field, one of
the biggest ever discoveries in the North
Sea that owed much to Lundin.
The Barents Sea is thought by many in
the oil industry to be the next big frontier
and Lundin is one of the biggest explorers inside the Norwegian Arctic. Standing on the rig Lundin was using to drill
about 80km northwest of Hammerfest, it
seemed to me the perfect mix of Norwegian oil and Swedish industry.

Politically, the two countries seem much
closer. Last autumn I was interviewing
Carl Bildt, the Swedish foreign minister,
in Oslo when he said he had to leave.
Suddenly we bumped into Erna Solberg
and Fredrik Reinfeldt, the Norwegian
and Swedish prime ministers, on their
way to a joint rally. The Norwegian right

It is also – in the stories I write – a relatively rare business cooperation between
the two countries. Norwegian Air Shuttle
has made Stockholm Arlanda one of its
bases (indeed, I seem to fly more often
with a Swedish crew than a Norwegian
one) not just for European travel but
also for its long-haul flights to the US
and Thailand. LKAB, the Swedish miner,
transports much of its iron ore out of
Sweden to be exported from Narvik in
Norway. But most of the biggest companies in the region seem to look more outside to places like Asia or the US rather
than across the border.

The difference
between the left
and right in Nordic
politics seems
so small.
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certainly leant on the expertise of their
Swedish colleagues to understand how
to defeat the once-dominant centre-left.
Indeed, the difference between the left
and right in Nordic politics seems so
small that cooperation between leaders
of whatever colour is closer than between
many other European neighbours.

Kristiansen. «We are in a 100-year fight
with LO Norway. You see we are one year
older,» he said triumphantly.
But mostly the interview was a cordial
exchange of views and a feeling that Sweden has just been through what Norway
is going through (centre-right rule) while
Norway might show what comes next in
Sweden. Thorwaldsson was also striking
about the flood of young Swedes coming
to Norway (some Swedish towns have
even been giving youths free bus tickets
and accommodation in Oslo to find a
job).

It is a similar story on the left. Recently,
I was invited into a joint interview with
the heads of the Swedish and Norwegian trade union confederations, both
known as LO. It was an almost stereotypical meeting between a Swede and Norwegian. Karl-Petter Thorwaldsson, the
Swedish LO leader, started with a little
dig at his Norwegian counterpart, Gerd

«Obviously it’s not a good idea for the
future to send all our young people to
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a time when Scottish (and Catalan as well
as others’) independence is such a bitterly
disputed idea, it seems almost remarkable to think that 99.95 per cent of Norwegians voted to have their own country.

There is far
more in common
than different – right
down to the inability
to understand
the Danes.

But, of course, what is more remarkable
is how successful the split looks now with
two peaceful, prosperous nations living side by side and offering numerous
examples to other European countries
from successful childcare policies and
high female employment to impressive
living standards and strong welfare states.

Norway. But they learn about flexibility
here. We hear that Swedes are good workers, something you don’t always hear at
home,» Thorwaldsson said.

So, when I am asked what my main
theme is in the Nordic region, I see only
one big overarching one of countries such
as Sweden and Norway being policy test
beds. Whether it be Sweden’s free schools
or bank regulation, Norway’s oil fund or
its quota for female board directors, the
eyes of the world are often on the policies
of what are relatively small countries.

Indeed, for me, the most audible sign of
the closeness of the two countries is that
in my daily life I feel like I am almost
more likely to hear «tack så mycket»
as «takk skal du ha» in Oslo due to the
preponderance of Swedes in kiosks and
restaurants. It also serves as a reminder
as the point of Sweden and Norway’s fraternal relationship. There is far more in
common than different – right down to
the inability to understand the Danes.

Like siblings, the two may squabble
occasionally and certainly have their differences. But they can be proud of each
other too.

This similarity, with small differences,
is something that cannot be overstated,
especially looking at other parts of
Europe. I have been doing a fair amount
of research around the Scottish referendum and how nationalists there look up
to both Norway and Sweden for inspiration as an independent nation.

Richard Milne, born 1979, is
Nordic and Baltic correspondent at the
Financial Times, covering Denmark,
Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. He lives
in Oslo and has earlier worked for the
newspaper in France.

It has naturally led me to look at the
referendum in 1905 that led to Norway
becoming independent from Sweden. At
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Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen
under andra världskriget. Anläggningen ägs av den svenska staten, genom
Kulturdepartementet, och drivs både som ett modernt konferenshotell
och som ett kulturcenter med en mångfacetterad egen verksamhet, så som
kurser, konferenser, seminarier, utställningar och konserter. Voksenåsens
uppdrag är att stärka samhörigheten mellan svenskar och norrmän, samt
öka den ömsesidiga kunskapen om ländernas samhällsliv, språk och kultur.
Dessutom läggs särskild vikt vid att värna om yttrandefrihet, respekt och
tolerans i ett mångkulturellt samhälle, ungdomar som målgrupp, samt
Sveriges och Norges internationella engagemang.
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Hur ser förhållandet mellan Sverige
och Norge ut idag? Har oljerikdomen ändrat svenskarnas
syn på landet eller upplevs det fortfarande som en återvändsgränd? Är Norge lite friskare, lite snabbare och lite mer energiskt, som
en koncernchef uttrycker det? Eller har oljepengarna gjort norrmännen
nyrika och arroganta?
Två journalister, Björn Lindahl och Terje Svabø, har förutsättningslöst
samtalat med ett antal nyckelpersoner i bägge länderna. Det finns en närhet
som gör att gränsen ibland suddas ut, samtidigt som det är stora skillnader.
Richard Milne från Financial Times sammanfattar hur omvärlden ser på
de två länderna.
Skriften SAMTALer NORGE-SVERIGE fortsätter där Skavlan slutar
och ställer frågan hur samarbetet kan utvecklas vidare.
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