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Det nordiske paradokset (Translearn-prosjektet)

 Hvorfor gjør de nordiske land det så bra 
økonomisk, til tross for at de ifølge enkelte 
økonomiske teorier burde ha vært ødelagt av et alt 
for høyt skattetrykk?

 Hvorfor er velferdsstaten så bra for den 
økonomiske konkurranseevnen?
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Danmark: flexicurity

 Geografi: store arbeidsmarkedsregioner

 Industrialisering bygd på rurale kunnskapsregimer 

 Folkehøyskolemodellen  

 Interaktiv læring mellom håndtverkere og 
landmenn med god utdanning... 

 Det åpne innovasjonssystemet i landbruket...

Ble mønster for kunnskapsregimene i 
industrien!
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Danmark: flexicurity

 1980-tallet: Krise.. Velferdsstaten muliggjør

 Generøse ordninger for arbeidsmarkedsopplæring og høy 
arbeidsløshetsstøtte

 Velferdsstaten gjør det mulig for borgerne å bli fleksible, 
produktive, kunnskapsrike og innovative.. 

 Læring og kunnskapsoverføring gjennom arbeidsmarked med høy 
mobilitet.. 

 Fleksibel bedriftsorganisering og.. 

 Fagforeninger og regionale myndigheter samarbeider om 
kunnskapsutvikling i regionale arbeidsmarked

 Utvikling av sterke klynger med teknologitunge støttenæringer

 Regionale innovasjonssentre som påbygg på 
utdanningsinstitusjoner som driver livslang læring..  

 ”Den danske modellen” ble eksportert til EU som ”regionenes 
Europa” og la mønstret for Strukturfondene
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Sverige-Finland

 Regler som opprinnelig beskyttet håndtverkerne i byene mot 
ufaglært industriarbeid, ble..

 Adoptert av industrien, fagopplæring fikk en sterk posisjon i 
bedriftene 

 Interne arbeidsmarked og bedriftsintern opplæring ble viktig

 Læring gjennom kunnskapsoppbygging ble en sentral 
konkurransestrategi ..

 Innovasjon bygger på bedriftsinternt samarbeid mellom 
ingeniører og kvalifiserte håndtverkere 
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Sverige-Finland

 Fagbevegelsen og bedrifsteierne samarbeidet om teknologisk 
modernisering og effektivisering

 Velferdsstaten og økonomisk vekst løste problemet med 
overtallighet og gjorde det mulig for teknologibedrifter å bli 
svært produktive og innovative

 ”Utviklingsblokk” med samarbeid om kunnskapsutvikling 
mellom teknologileverandører, råstoffbaserte industrier og 
staten

 Råstoffbaserte bransjer ble supplert med sterke 
teknologileverandører

 Betydelige private investeringer i forskning
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Finland lærte av Sverige

 Var historisk en integrert del av det svenske 
kunnskapsregimet: respekt for fagkunnskap 

 Samarbeidet mellom Finland og Sovjetunionen: vestlig 
teknologi og Øst-Europeisk marked

 Den finske beslutningen om å satse på teknologiintensiv 

industri i 1983 gjennom beslutningen om å opprette The 
National Technology Agency (TEKES) 

 Bygde på en nasjonal konsensus som omfattet 
politikere, industri og fagforeninger (Lemola, 2003). 

 Tekes subsidierte bedrifter som drev egen intern 
forskning
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FINLAND OG NIS

 Jorma Ollila var med på å bygge opp NIS i OECD

 Deretter etablerte den finske staten NIS som sitt
policy-paradigme i 1990

 NIS gjorde det mulig å støtte utviklingen av NOKIA 
gjennom en tverrsektoriell konsentrasjon av store 
forskningsressurser i en nasjonal strategi 

 NIS ble overtatt av Kina og India 
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Den norske modellen

 Samarbeid mellom staten og de store selskapene 
om industrialisering bygd på naturressurser

 Polarisering mellom teoretisk kunnskap og 
industriell praksis skapte produktivitetsproblemer 
som førte til..

 Den norske løsningen: direkte demokrati på 
gulvet, samarbeid mellom fagforeninger og ledelse 
om produktivitetsforbedringer...  

 Løsningen ble eksportert til verden gjennom QWL -
bevegelsen, som fikk stor betydning i Japan og 
USA (New York 1974). 

 Thorsrud og Toyota Production System? (en 
arbeidshypotese) 
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Den norske modellen på 1990-tallet: ”lean”, men ikke ”mean”

 Teknologipolitikken på 1980-tallet ble svakt 
institusjonalisert, og kom i vansker

 1990-tallet: Den norske løsningen kom hjem fra 
Japan og USA og la grunnlaget for den norske 
suksesshistorien på 2000-tallet: 

 økningen i produktiviteten gjennom outsourcing og 
konsentrasjon om kjernevirksomhet.
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Den nordiske modellen: institusjonelle komplementariteter

 Nordiske land driver en eksperimentell utvikling av egne 
institusjoner som fremmer økonomisk vekst i samspill 
med trans-nasjonale nettverk organisert gjennom 
institusjoner som EU (Danmark), OECD (Finland, Norge) 
og QWL (Norge, Sverige). 

 Velferdsstaten gjør det mulig for borgerne i nordiske land 
å leve liv der de kan være produktive og gi bidrag til 
økonomisk utvikling og vekst, samtidig som de må være 
fleksible og tilpasse seg endringer
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Den nordiske modellen: organisering av bedrifter og arbeid

 En aktiv stat samarbeider med fagbevegelsen og 
bedriftene om produktivitet og innovasjon

 Dette gir bedrifter med høy omstilings- og 
innovasjonsevne, og   

 Den nordiske arbeidsorganiseringen med vekt på 
autonomi blant de ansatte..
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Hva kan vi lære av Danmark?

 Institusjoner som sikrer kunnskapsoppbygging og 
kunnskapsspredning i regionale arbeidsmarked
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Hva kan vi lære av Sverige og Finland?

 Institusjonelle mekanismer som stimulerer flere 
bedrifter til å investere mer i sin egne, private 
forskning  
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Hvordan kan vi videreutvikle den norske modellen?

 Markedene svikter som finansieringsmekanisme som kan sikre 
kunnskapsakkumulasjon som gir konkurransekraft og nye 
næringer som vi kan leve av etter oljen

 Staten har en nøkkelrolle 

 Instituttsektoren og forskningen inne i de store 
prosessindustriselskapene er viktige for å bygge opp ny kunnskap
i den norske  kunnskapsallmenningen

 Hvor går veien videre?

 Mer penger til små forskningsintensive bedrifter med ambisjoner om å 
bli store?

 Mer penger til store bedrifter som vil investere mer i intern forskning 
(svensk inspirasjon)

 Mer penger til regionalt forankret kunnskapsoppbygging (dansk 
inspirasjon)

 Det norske kunnskapsregimet/ skoleverket (finsk inspirasjon) 
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