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Den nordiske arbeidslivsmodellen  
- tre perspektiver 

• Flexicurity – eks EPC- rapporten 
• Det verdibaserte  - eks Mandag Morgen-rapporten 
• Fremtidsperspektivet – mot en fornyelse av den 

nordiske arbeidslivsmodellen



Den nordiske arbeidslivsmodellen  
- tre perspektiver 

• Makroperspektivet – eks EPC- rapporten 







Flexicurity



Velferd vs marked



Offentlig sektor



Den nordiske arbeidslivsmodellen  
- tre perspektiver 

• Flexicurity – eks EPC- rapporten 
• Det verdibaserte  - eks Nordisk Ministerråd





Fortid: Hva kan det skyldes?





Produktive økonomier



Felles verdier er grunnlaget 



Hva betyr verdiene?





Fra verdier til styrkeposisjoner 



Eksempel: Fra styrkeposisjoner til 
clusterutvikling



Nye forebyggelses-
koncepter

Nye hospitals-
koncepter

Nye behandlings-
koncepter

Nye bolig-
koncepter

Nye lærings-
koncepter

Nye fødevare-
koncepter

Fremtidens 
Helseindustri

Eksempel: Fra clusterutvikling til 
forretningsinnovasjon



Suksessen må ikke bli 
sovepute

Utfordringer for den nordiske modellen:

• Må skape for kultur for læring
• Må bli flinkere til å utnytte mangfoldet 



Mange faller utenfor 
arbeidsmarkedet

Kilde: Mandag Morgen



Innvandringsbølgen 



Anbefalinger 

• Norden som global vinnerregion 
• Norden skal gjøre felles front
• Nordens styrker skal forstås
• Norden skal brandes
• Nordens omstillingsevne skal utnyttes
• Nordens velferdsproduksjon skal markedsføres
• Norden skal ha verdens beste utdanningssystem
• De nordiske landene skal lære av hverandre



Næringsliv, reiseliv og akademia 
etterlyser Norden 



Den nordiske arbeidslivsmodellen  
- tre perspektiver 

• Flexicurity – eks EPC- rapporten 
• Det verdibaserte  - eks Nordisk Ministerråd
• Fremtidsperspektivet – mot en fornyelse av den 

nordiske arbeidslivsmodellen



Arbeidsverdier

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Det viktig at bedriften jeg jobber i har
et tydelig verdigrunnlag

Jeg føler sterk tilknytning til bedriften
jeg jobber i

Jeg vil selv disponere tiden min på
jobben

Jeg vil ikke jobbe i en bedrift som
ofte blir negativt omtalt i mediene

Jeg synes arbeidsgivere overlater for
mye ansvar til den enkelte ansatt

Jeg trives best når jeg har stort
ansvar

Det er opp til arbeidsgiveren å sørge
for at jeg får en interessant jobb

Jeg vil ikke jobbe i en bedrift som jeg
ikke kan identifisere meg med

For meg er det viktigst å ha det gøy
på jobb

Jeg setter min ære i å gjøre jobben
skikkelig

Enig Verken enig/uenig Uenig

Kilde: Mandag Morgen/Zapera



Arbeidets verdi
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18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-74 år
Befolkningen totalt

Kilde: Mandag Morgen/Zapera



Karriere: Nei takk!Karriere: Nei takk!



Hvorfor bli leder?Hvorfor bli leder?





Hvor ble det av den skandinaviske 
ledelsesmodellen?



SkandinaviskeSkandinaviske ledereledere
prioritererprioriterer medarbeideremedarbeidere

Source: Mandag Morgen/The Øresund Region survey of 500 scandinavian leaders, june 2004 



Bedriftsutvikling som en 
bottom-up prosess

”Rådet”

Stille spørsmål

Søke eksterne impulser

Ledelsens 
beslutninger

Analysere og endevende
Dialog 

og debatt



Hva sier Collins-studien  

Oppbygging
Gjen

no
mbr

ud
d!

Disiplinerte  
mennesker

Disiplinerte  
tanker

Disiplinerte  
handlinger

Kilde: Collins ”From Good- to-Great”



Kontrollspørsmål: 
Hvor mange norske selskaper 
blant ”Great places to work”?



Jakten på den medarbeiderdrevne
virksomheten: To eksempler 



Hva kan vi lære av Handelsbanken?



Equity-modellen:

Tre viktige kjennetegn:
• Betydelig eierskap
• Eierskapskultur
• Desentralisert 

forretningsdisiplin



USA: En eierskapsrevolusjon
40 prosent av alle ansatte i amerikanske 

aksjeselskaper, 23 millioner arbeidstakere, har i dag 
aksjer i egen bedrift. 

3 hovedveier
• Employee Stock Ownership Plan (ESOP). 
• Employee Stock Purchase Plan
• Pensjonsspareprogrammer, såkalte 401(k)-

programmer

2005: 11 000 ESOP-bedrifter i USA, hvorav ca 3000 har 
ansatte som hovedeiere.

Raskt voksende eieform, også pga oppkjøp



Noen eksempler 

Børsnoterte 
- Google
- Southwest Airlines
- Pepsi
- Cisco
- Microsoft 
- Procter & Gamble



Hva skjer i andre land?

• Reformbølge i Sentral-Europa, Australia, Asia
• Medarbeiderkooperativer i Italia og Spania  -eks.

Mondragon-gruppen i Baskerland
• Er kommet på dagsorden i Europa:

– Myndigheter 
– Selskaper

"Også i Europa registrerer vi en klart økende interesse, men 
Skandinavia er et unntak," 
Corey Rosen, 
National Center for Employee Ownership



Er ansatteeie lønnsomt?
• United Airlines vs. Southwest Airlines
• Fleste studier viser positiv samvariasjon, 

men ikke alle 
• Ansatteeie er et virkemiddel, ikke et mål
• Viktig å skille mellom brede og smale 

programmer



Hva sier Eierskapsundersøkelsen?
• Nær halvparten av de børsnoterte selskapene i 

Norge har ordninger som innebærer at flertallet av de 
ansatte har fått tilbud om kjøp av aksjer i bedriften. 

• En av fire ikke-børsnoterte aksjeselskaper med flere 
eiere,  har innført ordninger med aksjer til ansatte. 

• Utgjør en liten del av eierskapet. Gjennomgående 
under 5 prosent i børsnoterte. I 10 av  250 med under 
50 ansatte eier ansatte over 50 prosent 

• Familieeide bedrifter mest skeptisk 

Kilde: MMs og AksjeNorges Eierskapsundersøkelse oktober 2005





Hva mener medarbeiderne?

Resultater fra helt ny befolkningsundersøkelse
• 65 %: ”De ansatte og bedriftseiere i dag har så

mange sammenfallende interesser at det er naturlig 
at de ansatte også er medeiere”

• 60 % :  ”Jeg vil gjerne kjøpe aksjer om jeg fikk tilbud 
om det”.

• 48% : ”Jeg vil få betydelig mer innflytelse over min 
egen arbeidsplass dersom jeg har aksjer i 
virksomheten”

Kilde: Mandag Morgen/Zapera, november 2005.



Implikasjoner for den nordiske 
modellen?  

• Strategi for nasjonalt eierskap
• Fra kollektive til individuelle avtaler
• Lov om ”inkluderende eierskap”?
• Alternativ til privatisering av offentlige tjenester?
• Skattemessig behandling av ansatteeie
• Ansatteeie i forbindelse med erversloven?
• Eierskapsstrategi for fagbevegelsen?



Mandag Morgen – et unikt redskap

• Ukebrev: 
Aktuelle analyser 
hver mandag morgen

• Arena:
Ledernettverk, 
tenketank, seminarer

• Analysebank:
Dynamisk elektronisk 
kunnskapsbase



Takk for oppmerksomheten!

” The real voyage of 
discovery consists 
not in seeking new 
landscapes, but in 
having new eyes”

Marcel Proust

www.mandagmorgen.no


