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1. Inledning

De nordiska samhälls- och välfärdsmodellerna är ur ett historiskt och 
internationellt jämförande perspektiv mycket framgångsrika sam-
hällsbyggen. 

De har uppvisat demokratisk stabilitet. Inte minst arbetarrörelsen 
och andra folkrörelser banade väg för demokratin och allmän och lika 
rösträtt för män och kvinnor. De demokratiska idéerna har varit väl 
förankrade i de nordiska ländernas civilsamhälle. 

Även i ekonomiskt hänseende har de nordiska modellerna uppvi-
sat synnerligen goda resultat. Det har inneburit en imponerande väl-
ståndsökning. Alla de nordiska länderna kvalar in bland de 15 länder 
som har högst BNP per capita i världen. 

De nordiska modellerna är också mer jämlika och har högre so-
cial rörlighet än andra välfärdsmodeller. Skälen är att välfärdsstatens 
centrala funktioner inom vård, skola och omsorg och universella so-
cialförsäkringar har skapat såväl ett golv av trygghet som omfördel-
ning över livscykeln och mellan grupper och individer. Samt att ut-
bildningssystemet ger alla en möjlighet till en bred grundutbildning, 
tillgång till högre studier och fortbildning under livet. De universella 
välfärdssystemen och den nordiska kollektivavtalsmodellen har lett 
till att andelen som lever i fattigdom är mycket mindre än i andra de-
lar av världen.

Det organiserade arbetslivet har byggt på att fackliga organisatio-
ner organiserat löntagarna till en kollektiv styrka och förmåga att 
förhandla om löner och villkor i arbetslivet och ytterst påverka den 
nationella fördelningspolitiken. Starka fackliga organisationer, hög 
organisationsgrad och hög kollektivavtalstäckning har lett till en i 
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jämförelse med andra länder relativt sammanpressad lönestruktur och 
till att en låglönesektor inte har utvecklats eller permanentats. 

Men den nordiska kollektivavtalsmodellen förutsätter och bygger 
på två parter, löntagarnas fackliga organisationer och arbetsgivarnas 
sammanslutningar. De har uppvisat en stor förmåga att lösa konflik-
ter och intressemotsättningar genom kompromisser och överenskom-
melser snarare än via hårda och långvariga strider. Den här förmågan 
att hantera ibland motstridiga intressen och etablera samverkansfor-
mer har varit till stor fördel för den nordiska demokratin, den eko-
nomiska utvecklingen och framväxten av en utvecklad och ambitiös 
välfärdsstat.

Sammantaget gör detta att de nordiska länderna har skapat bättre 
livsvillkor för medborgarna och lyckats kombinera jämlikhet med 
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. 

De har också uppvisat en stor förmåga att anpassa sig till förändrade 
omvärldsvillkor. Inte minst under de senaste decenniernas globalise-
ring. De nordiska modellerna har inte varit statiska fenomen utan ut-
vecklats och haft en förmåga till kontinuerlig förnyelse. Denna resa är 
en viktig lärdom att ta med sig inför framtiden när det handlar om att 
hantera dagens utmaningar för framför allt den nordiska arbetsmark-
nadsmodellen.

Redan under 1930-talet blev de nordiska modellerna förebilder 
för progressiva partier och rörelser runt om i världen. Norden upp-
fattades ha hittat en tredje väg mellan kommunism och en oreglerad 
kapitalism. I slutet av 1960-talet kritiserades de skandinaviska väl-
färdsstaterna från vänster. Parallellt växte en kritik mot dess centrali-
sering och institutionalisering av en rad samhällsfunktioner. I slutet av 
1970-talet kom kritiken sedermera från höger. Den nyliberala vågen 
riktade sin udd mot välfärdsstaten i allmänhet och de mer utvecklade 
välfärdsmodellerna i Skandinavien i synnerhet. Den tog sig lite olika 
uttryck i de nordiska länderna. Men den artikulerades inte sällan av 
nya högerpopulistiska partier som vände sig mot den starka staten, of-
fentliga monopol och mot höga skatter. Den stora offentliga sektorn 
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var, hävdade nyliberala kritiker, till förfång för den ekonomiska till-
växten. De ekonomiska kriserna ansågs bevisa att skatter och offent-
liga åtaganden på nordiska nivåer ledde till ekonomisk stagnation.

Från 1970-talet och framåt genomgår också kapitalismen och de 
nordiska ekonomierna djupgående ekonomiska kriser och struktu-
rella omställningar. Efterkrigstidens ”gyllene goda år” var över och 
vi trädde in i en ny tid. Under den här perioden skedde ett para-
digmskifte inom den politisk-ekonomiska debatten och framför allt 
i nationalekonomin som i hög grad formulerade ramverket för den 
ekonomiska politiken. Keynes modelltänkande ifrågasattes. Hayek 
och Friedman banade väg för nya ekonomiska doktriner i den eko-
nomiska politiken (Larsson, 2017). Även i de nordiska länderna får 
de här idéerna fotfäste. De nordiska välfärds- och arbetsmarknads-
modellerna utsätts för en hård ideologisk kritik från höger. De måste 
också hantera en ny global omvärld. Kritiken nådde sin höjdpunkt 
efter 1989. Och i början av 1990-talet genomgår de nordiska mo-
dellerna en ekonomisk omställning. De nordiska modellerna var inte 
längre några förebilder i den internationella debatten utan förknip-
pade med kris och stagnation.

Sedan dess har bilden och diskussionen förändrats. Efter 1990-ta-
lets kriser och omställning har de nordiska modellerna återigen upp-
märksammats internationellt som exceptionella framgångsmodeller. 
De reviderade modellerna har producerat tillväxt, ekonomisk utveck-
ling och ökade reallöner under 20 år. Inte minst visade det sig att de 
nordiska länderna generellt klarade den ekonomiska recessionen som 
inleddes 2008 bra.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de nordiska modellerna 
har hanterat anpassningen till den mer globaliserade ekonomin som 
nästan alla världens länder numera är infogade i. Men det har också 
inneburit nya utmaningar för särskilt den nordiska arbetsmarknads-
modellen och behov av att formulera nya mål och nya politiska och 
fackliga krav. Det är också huvudfokus i denna rapport.



10

Nordmod 2030
Utgångspunkten för denna rapport är Samaks Nordmod-projekt 
som beskrev de nordiska modellernas framväxt, utveckling och ak-
tuella utmaningar. De är i grunden politiska, fackliga, ekonomiska 
och strukturella. Modellens framtid beror i grunden på de politiska 
och fackliga styrkeförhållandena i respektive länder. Men också om 
hur de nordiska länderna hanterar de utmaningar som har med vår 
förändrade omvärld och med de strukturella samhällsförändringar 
vi ser i dag. Globaliseringen och nya produktionsvillkor, inte minst 
den fjärde industriella revolutionen och digitaliseringen, är härvidlag 
centrala materiella drivkrafter som påverkar handlingsutrymmet och 
modellens framtida utformning och särskilt förstås arbetslivet.

Det innebär inte att alla förändringar i de nationella välfärdsmo-
dellerna kan förklaras av förändringar i omvärlden. Den europeiska 
integrationen ställer de nordiska länderna, särskilt arbetsmarknads-
modellerna, inför nya utmaningar. Demografiska utmaningar och 
värderingsmässiga förskjutningar påverkar förutsättningar för politi-
ken.

Det finns förstås ett utrymme att förändra den nationella politiken 
vad gäller fördelningspolitik, välfärdspolitik och arbetsmarknadspo-
litik. Det är viktigt att utreda och utveckla detta handlingsutrymme.

Nordmod-projektet är en bred kunskapsbas som ger en historisk, 
teoretisk och jämförande förståelse av hur de nordiska samhällena har 
utvecklats och samtidigt också en grundval för en diskussion om vår 
tids utmaningar. Nordmods slutrapport sammanfattade de senare i 
sex punkter:

• att skapa 
• att jobba
• att organisera
• att dela
• att ta vara på
• att mobilisera.
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I den här rapporten ligger fokus i första hand på det organiserade 
arbetslivet och att formulera utgångspunkter och förslag för en pro-
gressiv arbetslivspolitik. Skälet är att det är den pelare i de nordiska 
modellerna som är särskilt utsatt för politiska, strukturella och eko-
nomiska utmaningar i dag. 

Det går förstås inte att avskilja arbetsmarknadspolitik och av-
talsmodellen från de andra pelarna i de nordiska modellerna. De är 
ömsesidigt beroende av varandra. Om en pelare försvagas undergrä-
ver det också de andra pelarna. Huvudsyftet här är att presentera en 
mer policyorienterad uppföljning som fokuserar på fackliga och poli-
tiska strategier för framtidens arbetsliv. 
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2. De nordiska arbetsmarknads- 
modellernas särart

Vi talar här om den nordiska modellen och den nordiska arbets-
marknadsmodellen. Men det vore förstås mer korrekt att tala om 
den svenska, den finska, den norska, den danska och den isländska 
modellen. Som påpekades i Nordmod-projektets slutrapport är det 
fråga om en familj av modeller med många gemensamma karaktärs-
drag. De nordiska modellerna är emellertid inga kopior, även om det 
finns en ömsesidig inspiration och ett erfarenhetsutbyte. I grunden 
handlar det förstås om att förutsättningarna för politiskt och fack-
ligt reformarbete har varit likartade i de enskilda länderna. Samtidigt 
har modellerna utvecklats utifrån ländernas landspecifika skillnader, 
exempelvis ländernas olika näringsstrukturer, geografi och historiska 
förutsättningar samt skilda vägar genom 1900-talets demokratise-
ring, krig och revolutioner. 

Den här dubbelheten skapar förutsättningar för att forma en ge-
mensam nordisk strategi men försvårar också möjligheterna att for-
mulera konkreta förslag på gemensamma åtgärder. Detta dilemma 
återkommer i denna rapport.

Gemensamt är att de nordiska länderna är och har varit öppna eko-
nomier, frihandelspositiva, i hög grad utlandshandelsberoende, med 
välutvecklade välfärdsstater och ett organiserat arbetsliv där arbets-
marknadens parter genom kollektivavtal gemensamt förhandlar om 
löner och andra villkor. Staten har förstås indirekt reglerat samhälls-
livet och även arbetslivet genom lagstiftning och politiska beslut som 
påverkat och satt ramarna för arbetsmarknaden. Men generellt har 
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staten i hög grad överlåtit till parterna att hantera löner och villkor 
genom förhandlingar och avtal.

Jon Erik Dølvik och Nordmod-projektet identifierade tre grund-
läggande pelare i de nordiska modellerna (Dølvik, 2013). Det är en 
etablerad och rimlig sammanfattning av strukturen i de nordiska väl-
färdsmodellerna. Poängen är att de hänger samman och bildar en stör-
re helhet. Om någon av pelarna försvagas minskar också den samlade 
förmågan att leverera resultat i termer av tillväxt, arbete och välfärd. 

Den nordiska modellens styrka är den breda organiseringen i det ci-
vila samhället av ”organiserade intressen”, det har format ett konflikt-
partnerskap som visat sig ha stor överlevnads- och förnyelseförmåga. 
Men de nordiska länderna har också kännetecknats av ett nära sam-
arbete mellan arbetsmarknadens starka parter och politikens ekono-
miska styrning och välfärdsstaten. I olika former och på olika sätt har 
staten agerat för att underlätta löneförhandlingar och särskilt för att 
hantera ekonomiska kriser. Men framför allt har staten och politiken 
genom ett institutionellt robust ramverk underlättat för arbetsmark-
nadens parter att träffa överenskommelser som gynnat produktivi-
tetsutveckling och tillväxt.  Arbetsmarknadspolitikens olika redskap 
har minskat flaskhalsar på arbetsmarknaden och arbetskraftsbrist. 

Men statens roll har länge ifrågasatts. Partsrepresentation i statliga 
institutioner har kommit att karakteriserats som ett uttryck för kor-
poratism. Nyliberala politiker har kritiserat ”politiseringen” och sta-
tens klåfingrighet. Generellt sett har också borgerliga regeringar visat 
sig vara mindre intresserade av att staten ska spela en aktiv roll. Det 
finns ideologiska skäl till denna hållning, även om borgerligheten i 
de respektive länderna här intar olika hållning. Om exempelvis staten 
levererar en mindre ambitiös välfärdspolitik eller arbetsmarknadspo-
litik blir det svårare för arbetsmarknadens parter att leverera långsik-
tigt hållbara löneavtal. Detta har sammantaget visat sig kunna leda till 
inte bara sämre välfärd och ekonomisk utveckling utan också till att 
modellen försvagas som helhet.

Den nyliberala rekylen har delvis förändrat synen på politikens roll 
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i samhället i allmänhet och i ekonomin i synnerhet. Men härvidlag 
finns en skillnad, den här förskjutningen är mycket tydligare i Sverige 
och Finland än i Norge, Danmark och Island. Arbetsgivarna har vi-
dare historiskt bejakat centrala överenskommelser men drivs i dag av 
en strävan att decentralisera befogenheter till bransch eller ytterst fö-
retagsnivå (eller individnivå), särskilt gäller detta Sverige och i något 
mindre grad Finland. 

De tre pelarna enligt Nordmods definition är:

Makroekonomisk styrning
Den ekonomiska politiken har haft full sysselsättning som prioritet 
och samtidigt bedrivit en finanspolitik för att hålla inflationen på låg 
nivå. Exportindustrin har haft en central roll för ekonomin och i lö-
nebildningen. Det har skapat jobb och skatteintäkter som finansierat 
välfärd och social trygghet. I de nordiska länderna har den konkur-
rensutsatta och utlandsberoende sektorn satt löneutrymmet för hela 
arbetsmarknaden. Ordningen i statens finanser ger förutsättningar 
för ekonomisk förutsägbarhet och investeringar. Det har underlättat 
för arbetsmarknadens parters avtal och förhandlingar. Utrymmet för 
den aktiva konjunkturpolitiken har begränsats av nya ekonomiska re-
gelverk i vår omvärld och politisk kritik mot tidigare perioders ekono-
miska politik. Men i praktiken har en stark offentlig sektor fungerat 
som en stötdämpare som håller uppe efterfrågan och sysselsättning i 
lågkonjunkturer och ekonomiska kriser.

Ett organiserat arbetsliv
Kännetecknas av arbetsmarknadens stora autonomi samtidigt som 
det finns ett utrymme för samarbete mellan staten och arbetsmarkna-
dens parter. Starka parter på arbetsmarknaden reglerar sina relationer 
genom kollektivavtal. Staten är inte involverad i lönesättningen, men 
skapar regler och lagar som sätter ramverket. 

Den är neutral men har i Norden skapat ett ramverk som underlättar 
lönebildningen och konfliktlösning, inte minst former för att hantera 
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lagliga konflikter (domstol) eller löneförhandlingar (medling). Även 
om löneförhandlingarna inte längre i alla nordiska länder är centrali-
serade till centralorganisationerna utan i högre grad än tidigare sker 
på förbunds-, sektors- eller branschnivå består koordineringen ändå. I 
alla nordiska länderna sätter den konkurrensutsatta sektorn ramarna 
för lönebildningen på hela arbetsmarknaden. Avtalen innefattar inte 
bara lön utan en rad andra villkor som rör kompetensutveckling och 
arbetstid. I varierande grad och med nationella skillnader innehåller 
också kollektivavtalen olika former av försäkringsskydd eller kom-
pletterande försäkringsskydd. De nordiska arbetsmarknaderna har 
också en kontinuerlig institutionell ram för att hantera olika fråge-
ställningar på arbetsplatser och i branschen under avtalsperioderna. 
Modellen har inneburit att de lägsta lönerna har kunnat hållas uppe 
och höjts. Erfarenheten är att en sammanhållen lönebildning har ska-
pat en mer sammanpressad lönestruktur än om det inte hade funnits 
någon samordning. Solidaritet i löntagarkollektivet har gynnat alla. 
Fram till 90-talet präglades de nordiska länderna av hög inflation 
som ofta åt upp löneökningarna. Avtalsmodellen har under senare 
decennier garanterat en positiv reallöneökning. En aspekt är att den 
solidariska lönepolitiken som den koordinerade löneförhandlingen 
inneburit lett till en utveckling mot mer kvalificerade och välbetalda 
jobb. Det har gynnat effektiva företag och slagit ut ineffektiva företag. 
De nordiska modellerna skapar förutsättningarna för en konkurrens 
på lika villkor i och med att arbetsvillkoren för samma jobb i samma 
bransch ska vara på samma nivå. Avtalsmodellen har tagit bort lönen 
som konkurrensfaktor, för såväl företagen som för löntagarna.

Offentlig och universell välfärd
Den offentliga sektorn ansvarar för skola, vård och omsorg samt väl-
färdstjänster som barn- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, 
trygghetsförsäkringar och omställningspolitik. Här ser det lite olika 
ut. Staten tar ansvar för några centrala försäkringar. Men de fackliga 
organisationerna har i samverkan med staten ansvar för arbetslöshets-
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försäkringen, med undantag för Norge. Det är ett exempel på sam-
verkan mellan staten och det civila samhället. Men det finns också 
försäkringslösningar och avtal som arbetsgivarna och löntagarna för-
valtar tillsammans. En genom skatter och arbetsgivaravgifter gemen-
samt finansierad och offentligt organiserad generell välfärd har stora 
fördelningspolitiska effekter samtidigt som de allra flesta omfattas av 
välfärdslösningarna (efter behov). Det är också en viktig förklaring till 
den höga tilliten som de nordiska välfärdsmodellerna är förknippade 
med. Inte minst social- och arbetslöshetsförsäkringen samt omställ-
ningspolitik i form av både aktiv arbetsmarknadspolitik, livslångt 
lärande och vuxenutbildning skapar trygghet i förändring som ger 
möjligheter för att ställa om till de nya och/eller förändrade jobben. 

De här tre pelarna är som framhållits ömsesidigt beroende av varan-
dra. Faller en av grundpelarna faller alla. Den nordiska modellen kan 
liknas vid en stol med tre ben.

Det är väl belagt att de nordiska modellerna utifrån en rad välfärds-
aspekter och exempelvis arbetskraftsdeltagande levererar betydligt 
bättre än andra modeller. Men de nordiska modellerna är inga sam-
hällskonstruktioner huggna i sten utan är pågående projekt som hela 
tiden måste mätas mot och förhålla sig till en föränderlig omvärld och 
verklighet. 

Den danske sociologen Gøsta Esping-Andersen identifierade i The 
Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990, begreppet välfärdsregimer 
och urskilde därvidlag den liberala, den konservativa och den social-
demokratiska. Fortfarande står de nordiska modellerna ut i jämförelse 
med de andra klassiska välfärdsmodellerna, såsom den anglosaxiska 
(marknadsliberala) och den kontinentala (konservativa). I dag läggs 
ofta ytterligare en kategori till de klassiska variationerna på välfärds-
staten, nämligen de östeuropeiska välfärdsmodeller som skapats och 
utvecklats efter 1989. Andra forskare placerar ibland de sydeurope-
iska modellerna i en särskild kategori. 

Det finns alltså skäl att vara stolt över vad de nordiska modellerna 
har åstadkommit och att de överlevt. Men det räcker inte bara att slå 
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sig till ro. Framgången för modellen beror på dess förmåga till förnyel-
se och anpassning till nya omvärldsvillkor. Men också på att politiken 
och ambitionerna kontinuerligt utvecklats och utvidgats. I dag finns 
det också skäl att uppmärksamma tendenser och krafter som riskerar 
att försvaga modellen, särskilt arbetsmarknadsmodellen. 

Den socialdemokratiska modellen
Gøsta Esping-Andersen karakteriserade alltså i sin bok de nordiska 
välfärdsmodellerna som socialdemokratiska. Hur ska den definitio-
nen förstås och definieras? Och vad innebär detta historiska arv för 
arbetarrörelsens politiska och fackliga uppgifter på 2000-talet i all-
mänhet och på arbetsmarknadens område i synnerhet?

Det är nära nog 150 år sedan den socialdemokratiska arbetarrörel-
sen började ta form i Europa. Socialdemokratin växte fram ur den so-
cialistiska idétraditionen, som tog sig en rad olika och i eftervärldens 
ljus spretiga politiska uttryck. Många politiska visioner och utopier 
har stannat på ritbordet. Socialdemokratins främsta konkurrent på 
vänsterkanten, kommunismen, ledde in en rad av världens länder i en 
historisk återvändsgränd, som innebar diktaturvälde och ett enormt 
mänskligt lidande under stora delar av 1900-talet. Många av de här 
länderna och deras befolkningar lider av det kommunistiska okets arv.

I det här perspektivet är den nordiska erfarenheten unik. I Norden 
har de socialdemokratiska partierna, fackföreningsrörelsen och folk-
rörelserna medverkat till att skapa en modell och ett samhälle som 
lyckats förena ekonomisk utveckling, demokratisk stabilitet och en 
hög grad av social utjämning. De nordiska länderna placerar sig högst 
bland världens länder när det gäller livskvalitet, välstånd och välfärd. 
De nordiska länderna ligger också mycket högt vad gäller såväl ver-
tikal som horisontell tillit. Samspelet mellan civilsamhället och stat, 
konfliktpartnerskapet mellan arbete och kapital, arbetstagare och ar-
betsgivare har skapat ett stort socialt kapital som tjänat Norden väl 
för att lösa olika utmaningar och förändringar.

Vad är nyckeln och förklaringen till att de nordiska modellerna har 
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varit så framgångsrika? Och vad har vi att förvalta, försvara och ut-
veckla? När de socialistiska idealen mötte den liberala marknadseko-
nomin formades i Norden en intressant symbios. Många socialister 
hoppades och trodde på ett brott med hela det kapitalistiska systemet. 
Socialdemokratins svar, mödosamt framvuxet och format av praktisk 
erfarenhet, var att genom institutionella arrangemang infoga om man 
så vill socialistiska eller kanske snarare socialdemokratiska element i 
det marknadsekonomiska kapitalistiska systemet. 

Ett viktigt sådant exempel är kollektivavtalsmodellen och den kol-
lektiva självreglering som skapats på arbetsmarknaden i såväl konflikt 
som samarbete mellan löntagarnas fackliga organisationer och arbets-
givarnas intressesammanslutningar. Avtalsmodellen är en integrerad 
del av den liberala marknadsekonomin men skapar samtidigt en reg-
lering av marknaden och innebär att marknaden inte kan råda fullt 
ut på detta område eller att arbetsgivarna kan bestämma lönen i eget 
majestät. En kompromiss mellan en liberal och en socialistisk princip. 
Lönen sätts inte på marknaden utan genom överenskommelse (inte 
ensidigt av arbetsgivaren och regleras inte av staten), även ekonomis-
ka realiteter styr lönesättningen.

Den här modellen har hela tiden visat sig kunna kombinera hot om 
konflikt med omförhandling och förändring, betydligt mer flexibel 
och socialt acceptabel än modeller där staten eller marknaden i egen 
kraft har sista ordet i hela samhällslivet.

På övergripande samhällsnivå är den blandade ekonomin, ”bland-
ekonomin”, ett uttryck för samma slags kompromiss. Framväxten av 
den offentliga sektorns välfärdsåtaganden har i sig skapat en balans 
mellan politik och marknad, offentligt och privat, som ett svar på de 
sociala kraven. Ett annat exempel är försäkringslösningen. Redan de 
gamla grekerna hade försäkringar och det har funnits försäkringslös-
ningar i Norden sedan medeltiden. Men sedan slutet av 1800-talet 
har arbetarrörelsen i egen eller samhällelig regi format sociala försäk-
ringar med välfärdspolitiska dimensioner. 

Såväl avtalsformen som försäkringslösningen är en historiskt etable-
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rad form som omformats utifrån det moderna samhällets krav och be-
hov. Och utifrån politiska reformambitioner. Det var alltså inte bara 
den offentliga sektorn och staten/politiken som i den svenska model-
len bäddade in kapitalismen i det omgivande samhället. Även institu-
tioner som avtalsmodellen och kollektivavtalen på arbetsmarknaden 
och på andra områden har alltså i praktiken inneburit att marknaden 
kapslats in. Samtidigt som kollektivavtalen förstås hela tiden varit en 
integrerad del av, beroende av och infogad i marknadsekonomiska 
realiteter. Hela det här systemet av organiserad konflikthantering och 
det ömsesidiga ansvar som avtal generellt och kollektivavtal i synner-
het representerar har burits gemensamt av de olika parterna. 

Starka arbetstagarorganisation skapar förutsättningar för ett 
rättvist samhälle
De nordiska ländernas fackliga organisationer som organiserar ar-
betare har och har haft en koppling till de socialdemokratiska parti-
erna även om samarbetsformerna och närheten har varierat mellan 
länderna och över tid. På Island har LO över huvud taget inte haft 
den starka kopplingen till Socialdemokraterna som i andra delar av 
Norden. Den har varit svagare i Finland, inte minst eftersom Social-
demokraterna länge hade en stark utmanare till vänster. I Danmark 
finns den formella kopplingen inte kvar mellan Socialdemokraterna 
och LO, ett beslut som fattats efter en förtroendefull gemensam pro-
cess. Medan den fortfarande är stark i Sverige och i Norge. Relationen 
mellan Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen måste förmod-
ligen förändras och leva i sin tid även i framtiden. Men facklig-politisk 
samverkan är fortsatt viktig av en rad skäl. 

Erfarenheterna från Norden är att starka fackliga organisationer 
inte alltid förutsätter starka socialdemokratiska partier. Också om 
de historiskt sett i flera länder institutionellt och politiskt har under-
stött varandra på ett mycket strategiskt sätt som varit avgörande för 
de nordiska modellernas utveckling. Utan starka progressiva partier 
blir det svårt eller svårare att upprätthålla den kollektiva självreglering 
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och offentliga insatser som minskar klyftorna och som understödjer 
uppkvalificering av arbetskraften och villkor i arbetslivet.

Utan starka fackföreningar med en hög organisationsgrad som har 
möjlighet att företräda och förhandla för sina medlemmar blir sam-
hällsutvecklingen för medborgarna i allmänhet och löntagarna i syn-
nerhet sämre. Länder med svaga fackföreningar präglas helt enkelt av 
lägre löner och sämre arbetsvillkor. Kort sagt ett mer orättvist sam-
hälle med större klyftor och svagare välfärdsstat, såväl vad gäller offent-
lig service som sociala trygghetssystem. Svagare fackföreningar leder 
till en obalans på arbetsmarknaden som ensidigt gynnar arbetsgivarna 
och leder till att politiken drar åt höger. Samhällsutvecklingen gynnar 
kort sagt arbetsgivarnas intressen och missgynnar löntagarnas. Mins-
kad facklig anslutningsgrad kan alltså leda till ökad ojämlikhet och so-
ciala problem. Därför finns det förstås en avgörande koppling med po-
licydiskussionerna i denna rapport och frågan om facklig organisering 
som diskuteras i Mats Wingborgs rapport om facklig organisering.

Den kollektiva självregleringen
Kollektivavtalsmodellen bygger alltså på en kombination av konflikt 
och samarbete mellan parterna. Staten skapar på olika sätt ramverket 
men de konkreta överenskommelserna träffas av parterna. 

Den viktigaste ingrediensen är förstås den samordnade lönebild-
ningen. Den innebär i sig ett gemensamt löfte mellan löntagarna att 
på olika sätt hålla ihop löneutvecklingen för hela löntagarkollektivet. 
Industrins löneledande roll har också inneburit att facken tagit ett 
samhällsekonomiskt ansvar. Det som gynnat löntagarkollektivet som 
helhet har ökat samhällsnyttan. Utan denna form av samordning hade 
tillväxten, löneutvecklingen och sysselsättningen över tid varit sämre. 

Men kollektivavtalen innehåller mer än lön. De reglerar också ar-
betstider, olika försäkringar, omställningar och utbildning. Och inte 
sällan erbjuder de fackliga organisationerna tilläggsförsäkringar, an-
tingen som en del av medlemskapet eller individuella tillval.

Det kollektiva avtalssystemet har alltså en avgörande betydelse för 
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löner och arbetsvillkor i de nordiska länderna. Det bygger på att lön-
tagarna upprätthåller en stark organisering. Det var de fackliga orga-
nisationerna som pressade arbetsgivarna att också organisera sig och 
som tvingade fram avtal och förhandlingar. Men efterhand insåg även 
arbetsgivarna att de hade intresse av att ha organiserade relationer till 
löntagare och deras fackföreningar.

Vidare är det viktigt att understryka att modellen förutsätter två 
parter som både accepterar och respekterar varandra, som inser att 
det både finns gemensamma och motstridiga intressen men som för-
söker hitta kompromisser. Därför måste det också finnas en balans 
mellan parterna. Arbetsgivarparten har i egenskap av sitt ägande el-
ler kontroll över företagen en naturlig maktposition. Löntagarnas 
organisationer jämnar ut den maktfördelningen. Därför är förstås 
organiseringen och att organisationsgraden hålls uppe så viktig. Sva-
gare fackliga organisationer skulle innebära att arbetsgivarna får mer 
makt. Ett samhällsekonomiskt pris alla medborgare och företagare 
skulle få betala är att det också skulle leda till mer konflikter och fler 
förlorade arbetsdagar. Det skulle inte heller gynna arbetsgivarna och 
vara negativt för samhällsekonomin generellt. Därför ligger det ett 
allmänintresse i att fackliga organisationer kan upprätthålla kollek-
tivavtalsmodellen.

De nordiska modellerna bygger i hög grad på självreglering, staten 
och politiken ska inte detaljreglera förhållandena på arbetsmarkna-
den. Förhandlingsmodellen har visat sig ha stora fördelar gentemot 
andra modeller där brist på fungerande arbetsmarknadsrelationer 
tvingar staten och politiken att träda in. Framväxten av en politiskt 
bestämd minimilön i många europeiska länder är ett exempel där de 
skandinaviska länderna avviker från resten av Europa. Avtalsmodellen 
har en naturlig och smidigare mekanism för anpassning till exempel-
vis villkoren i en specifik bransch och på företagsnivå.

Det är viktigt att lyfta fram att kollektivavtalen reglerar fler för-
hållanden än lönen, som arbetstid, ledighet, försäkringsvillkor med 
mera. De nordiska avtalsmodellerna står för en form konfliktpartner-



22

skap (Andersen, Dølvik, Ibsen, Lyhne 2014a). Koordineringen sker 
genom centrala löneförhandlingar eller någon form av samordning. 
Exportindustrin sätter ramen för lönenivåerna i hela ekonomin. Det 
finns särskilda skäl att lyfta fram den koordinering av lönebildningen 
som de fackliga organisationerna står för och bär upp. De fackliga or-
ganisationerna skulle kunna förhandla var och en för sig och maxime-
ra lönerna i det egna företaget eller i den egna branschen. Men genom 
att samordna förhandlingar håller de fackliga organisationer, som 
med marknaden i ryggen skulle kunna få ut mer i praktiken, tillbaka 
sina lönekrav medan fackförbund med sämre förutsättningar håller 
uppe sina löner och villkor. Därigenom minskar klyftan mellan olika 
löntagargrupper. Men fackförbunden tar också ett samhällsansvar då 
löneökningarna genom kollektivavtalen och samordnad lönebildning 
håller sig inom ramar som gör att industrin kan upprätthålla sin kon-
kurrenskraft. Detta leder i sin tur till att BNP-utvecklingen blir mer 
positiv och ländernas bytes- och handelsbalans kan uppvisa ett över-
skott.

Det finns medlingsinstitutioner för att hantera låsta förhandlings-
situationer. Tvister kan avgöras via domstol. EU-lagstiftningen kom-
mer härvidlag in som en ny dimension. Den nordiska avtalsmodellen 
garanterar arbetsfred (fredsplikt) och ett fåtal förlorade arbetsdagar 
på grund av konflikter. Den skapar trygghet för den enskilde arbetsta-
garen och förutsägbarhet för arbetsgivaren. Modellen tar bort lönen 
som konkurrensfaktor både för arbetstagare och arbetsgivare. Den 
säkrar en rättvis och produktiv fördelning och medverkar till sociala 
investeringar som pension, utbildning och föräldraledighet.

De nordiska modellerna har visat sig kunna hantera och lösa kon-
flikter. Ett skäl är förstås att det finns en maktbalans och institutioner 
för att hantera lönebildning och arbetsrättsliga tvister. Modellen rym-
mer både kamp och kompromisser, hot om konflikt och förhandlingar 
för att hitta en gemensam överenskommelse. Modellen erkänner och 
hanterar intressemotsättningar och hittar gemensamma lösningar. 
Dessa förseglas i ett undertecknat avtal, där ingen får igenom allt men 
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där alla ändå vinner något i slutändan.  Det är också förklaringen till 
den relativt sett komprimerade lönestrukturen och de generellt sett 
små ekonomiska klyftorna, även om de växt även i Norden under de 
senaste decennierna.

Kollektivavtalsmodellen bygger på att arbetsmarknadens parter har 
ett gemensamt intresse av att förhandla och komma överens i intres-
semotsättningar som har med villkor och löner att göra. Det har där-
med betydelse vilka ramar som sätts av staten genom arbetsmarknads-
lagstiftning. För att löntagarna och facket ska vara en part att räkna 
med måste det dessutom alltid finnas ett tydligt och reellt hot mot ar-
betsfreden, det vill säga att löntagarna kan ta till och klara en konflikt 
under avtalsförhandlingarna eller förmå företag att teckna kollektiv-
avtal. Arbetsgivarna har förstås också ett ansvar. I en del nordiska län-
der finns härvidlag en dubbelhet på arbetsgivarsidan. Arbetsgivarna 
tenderar på flera håll att sträva efter att smala av kollektivavtalen och 
erbjuder mindre trygghet. Förhandlingsmodellen bygger också på ett 
ömsesidigt förtroende för att kunna lösa konflikter. I flera av länderna 
ser vi att parterna under senare år kommer närmare konflikter och 
att även förhandlingarna tenderar att juridifieras. Under en lång tid 
har arbetsgivarna haft ett starkt intresse av att upprätthålla kollektiv-
avtalsmodellen. Även om den i huvudsak består finns en önskan att 
komma bort från centrala förhandlingar och komma ner till bransch-
visa överenskommelser. Somliga vill ha ner förhandlingarna till före-
tagsnivå eller ytterst gå över till helt individuella förhandlingar. Detta 
är en ny utmaning för fackföreningsrörelsen och för de nordiska ar-
betsmarknadsmodellerna.

Två faser i de nordiska välfärdsstaternas historia
1970-talets ekonomiska omvälvning markerar en brytpunkt då det in-
ternationella valutasystemet och valutornas koppling till dollarn bröt 
ihop. De ekonomiska problemen skapade nu både inflation och arbets-
löshet (tidigare kunde politikerna välja det ena eller det andra). Det var 
i praktiken början på liberaliseringen av kapital- och kreditmarknader 
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som successivt banat väg för dagens globala finanskapitalism. 
Efterkrigstidens keynesianska ekonomisk-politiska modell gav stort 

utrymme för nationalstaterna. Den modellen präglade alltså världs-
ekonomin fram till och med 70-talet. Det var också en period av stark 
ekonomisk utveckling, särskilt i Norden. Men på 1970-talet börjar 
keynesianismen ifrågasättas. Särskilt de nordiska modellernas statliga 
intervention i ekonomin och samhället och de nordiska välfärdssta-
ternas höga skatter debatteras ideologiskt, även av politiska partier i 
Norden. De högerpopulistiska partierna börjar som kritiker av den 
starka socialdemokratiska staten och de höga skatterna för att efter 
hand förskjuta fokus till invandringsfrågan. Den ekonomiska tillväx-
ten avtar under den här transformationsperioden. Samtidigt får den 
nyliberala kritiken mot Keynes och välfärdsstaten ett stort genom-
slag i den ideologiska debatten och senare även i politiken. Successivt 
påverkar detta också de nordiska länderna i lite olika takt under 80- 
och 90-talen. Berlinmurens fall, globaliseringen och EUs utveckling 
och fördjupning skapar vidare en ny institutionell inramning för de 
nordiska välfärdsstaterna. Det är också bakgrunden till den ”reform-
period” eller ”reformulering” av välfärdsstaten som Nordmod tecknar 
bakgrunden till och konsekvenserna av.

Men de grundläggande förändringar som påverkat alla västeurope-
iska länder sätter upp nya villkor för politiken och det fackliga ar-
betet. Ur det perspektivet kan vi tala om två faser i efterkrigstidens 
ekonomiska historia. Under den första skapades goda förutsättningar 
för en nationell välfärdspolitik och för facklig organisering. Det ska-
pade utrymme för samarbete på nationell nivå. Det skapade också 
utrymme för en ökande löneandel och framväxten av välfärdsstaten 
och ökat välstånd i den industrialiserade världen. Vi fick minskade 
löne- och inkomstskillnader fram till 1980-talets början.

Från 1970-talet och framåt hamnar den här modellen i kris och det 
växer fram en nyliberal kritik av välfärdsstaten och efterkrigstidens 
ordning. Internationaliseringen eller globaliseringen och murens fall 
1989 tycks bekräfta den här förändringen. Många länder genomgår 
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sedan en omställning under 1980- och 1990-talen. Uppbrottet från 
den nationella regleringen har uppenbarligen gjort det svårare för ar-
betarrörelsen och fackföreningsrörelsen att hitta politiska instrument 
för att uppnå sina politiska mål. Den övernationella nivån är fortfa-
rande svag och har inte alltid rätt balans mellan det globala och det 
nationella. Vinstandelen har gått upp. Inte minst på grund av omställ-
ningen till en mer finansiell kapitalism. Löneandelen har sjunkit och 
vi har sett en ökad press på anställdas villkor. 

Under den första perioden låg arbetslösheten på mellan 2 och 3 
procent. Under den senare mellan 6 och 8 procent. Löneandelen har 
samtidigt sjunkit. Till det kommer ökade inkomstskillnader. Walter 
Korpis maktresursteori kan tjäna som en bakgrund och förklaring till 
förändringen. De universella lösningarna har också inneburit att tilli-
ten till välfärdens institutioner varit så omfattande. Handlingsutrym-
met för den nationella demokratin och facklig organisering nationellt 
har minskat. I stället har vi fått en ny global finanspolitisk maktregim. 
EU förknippades med en förhoppning om att balansera kapitalets 
globala makt, men har inte alls levt upp till de här förhoppningarna. 
Det har lett till en spänning i synen på globaliseringen även inom ar-
betarrörelsen. 

Den nordiska arbetarrörelsen har haft och har fortfarande en posi-
tiv grundhållning till frihandel och globaliseringen i allmänhet och 
internationellt samarbete överlag. Den nordiska modell för trygghet 
i förändring har vaccinerat de nordiska samhällena och fackfören-
ingarna mot protektionism. Men det är inte givet om inte en bättre 
balans mellan kapital och arbete i den globala ekonomin och på den 
alltmer globala arbetsmarknaden kan skapas. Frågan är avhängig hur 
det internationella systemet organiseras och struktureras. Inte minst 
gäller det kommande handelsavtal och de juridiska investeringsskyd-
den som numera ingår i dessa avtal. EU-samarbetet kommer inte att 
överleva om det reduceras till att bli en marknadsplats eller att juri-
diken får en överhöghet över politiken. Om EU och internationella 
system uppfattas hota löntagarnas villkor och rättigheter, och ytterst 
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den nordiska välfärdsmodellen, kan den positiva synen på globalise-
ring snabbt komma att ändras. 

Utgångspunkten är därför behovet av att formulera en gemensam 
och sammanhållen nordisk facklig och politisk strategi för arbetslivet. 
I flera av rapporterna till Nordmod-projektet framkom att arbetar-
rörelsen varit dålig på agendasättning, särskilt vad gäller arbetslivet. 
Vad beror detta på? Det finns många bra krav och idéer, mycket arbete 
som pågår varje dag för att hävda löntagarnas intresse och för att för-
bättra villkoren i arbetslivet i det fackliga arbetet och i politiken. Men 
uppenbarligen behövs mer kraftsamling kring kraven. Kanske kan en 
gemensam nordisk strategi ge understöd för detta arbete i framtiden.

Arbetarrörelsen formades i grunden för att motverka orättvisor i 
samhället i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet. Detta är i grun-
den kärnan såväl för fackföreningsrörelsens som för socialdemokra-
tins historiska uppgift. Historiskt har arbetarrörelsen kombinerat det 
medborgerliga och politiska perspektivet med ett löntagarperspektiv 
och med fokus på att förbättra villkoren i arbetslivet och en rättvis 
fördelning av produktionsresultatet. Arbetarna skulle tillförsäkras 
såväl sina fulla medborgerliga rättigheter som sin rättmätiga del av 
arbetets frukter.

Arbetarrörelsens raison d’être står och faller med förmågan att fack-
ligt och politiskt mobilisera för förändring och förbättring av lönta-
garnas villkor. 

En kluven bild
Redan på 1930-talet och framåt var de nordiska modellerna en fö-
rebild för radikala och progressiva partier och rörelser runt om i 
världen. De nordiska länderna framstod som en kompromiss mellan 
oreglerad kapitalism och statskontrollerad kommunism. Det gavs ut 
böcker om de nordiska länderna som en medelväg som lyckades för-
ena kapitalism med radikala sociala krav. Det som vi sedermera kän-
ner som de socialdemokratiska välfärdsmodellerna. Den bilden har 
levt kvar länge.
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Från 1968 och framåt ser vi en kritik från vänster mot den soci-
aldemokratiska kompromissmodellen och pragmatismen. Men det 
fanns också ett ”grönt” missnöje med centralisering, urbanisering och 
utarmning av landsbygden. Under 1970-talet växer också en mer hö-
gerpopulistisk kritik mot statens makt och höga skatter. Den glider 
successivt in i och inlemmas i en nyliberal global våg som sköljer in 
i de nordiska länderna. Den får också näring av de ekonomiska kri-
ser, konjunkturella och strukturella, som präglar den västliga kapita-
lismen under de här decennierna. Den tas inte sällan som intäkt för 
att hävda att den socialdemokratiska välfärdsmodellen är ohållbar av 
ekonomiska skäl. 

Efter den ekonomiska turbulensen i början av och under 90-talet 
där flera nordiska länder drabbades av finansiella och ekonomiska kri-
ser, och som ledde till krav på omställningar, har de nordiska model-
lernas förhandlings- och lönebildningsmodeller medgivit och möjlig-
gjort reallöneutveckling, tack vara låg inflation och låga nominella 
löneavtal. Detta till skillnad från under 1970- och 80-talen då vi hade 
höga nominella löneökningar som inflationen till stor del åt upp. I 
praktiken var det fråga om låg reallöneutveckling och till och med vis-
sa reallönesänkningar. Men därefter har de breda löntagargrupperna 
fått det bättre materiellt. Samtidigt som klyftorna har växt generellt, i 
Norden framför allt genom att de högsta inkomsttagarna, har de dra-
git ifrån men mindre än i andra länder beroende på att lägstalönerna 
sänkts, även om det finns en sådan press också här. Härvidlag skiljer 
sig inte Norden från resten av världen, även om vi hittills undvikit 
sänkta lönegolv. Vissa länder som Danmark och Norge har klarat ar-
betslöshetsbekämpningen bättre. Men generellt har arbetslösheten 
etablerats på högre nivåer än under perioden mellan 1945 och 1980. 
En konsekvens är att en växande grupp har en svagare anknytning till 
arbetsmarknaden. Den här gruppen hamnar i sämre levnadsvillkor än 
de som har arbete, för resten av livet. Denna oförmåga att leverera full 
sysselsättning och arbete åt fler leder till en ökad klyfta i samhället 
och olika slags spänningar av ekonomisk men också delvis av etnisk 
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karaktär. Detta eftersom det ofta är personer som är födda utomlands 
eller har föräldrar som kommer från ett annat land som hamnat eller 
permanent hamnar i arbetslöshet. Att en stor grupp är utanför arbets-
marknaden, och därmed också delar av välfärdssystemet, är en av de 
stora utmaningarna inför framtiden.

I en övergripande mening har globaliseringen och EUs utveckling 
ritat om kartan för arbetslivet och politiken. Det är bland annat dessa 
utmaningar en ny och vässad facklig och politisk strategi för arbets-
livet behöver hantera och hitta strategier för att balansera och mot-
verka marknadens makt. Vi kan konstatera att de nordiska länderna 
klarat de senaste decenniernas globalisering bättre än andra välfärds-
modeller. De har inte minst uppvisat en förmåga att anpassa sig till 
nya förutsättningar och en imponerande förmåga att förnya och re-
formera sig själv. I början av 1990-talet skrevs de nordiska modellerna 
mer eller mindre ut ur historien. Efter murens fall dödförklarades so-
cialdemokratin och de nordiska välfärdsmodellerna. De beskrevs som 
historiska dinosaurier som skulle försvinna under tryck från den nya 
liberala världsordningen. Det visade sig vara en alltför tidigt utskriven 
dödsattest. Tvärtom har de nordiska modellerna uppvisat en stor för-
måga till förnyelse. Särskilt noterbart är att partsmodellen och kollek-
tivavtalen lyckats överleva och leverera år efter år. Även om den som vi 
kommer att återkomma till i dag är satt under press.

Efter 90-talets ekonomiska kriser har, som tidigare framhållits, de 
nordiska modellerna levererat bättre resultat än andra länder och re-
gioner. Den långa recession som följde efter 2008 års finanskris har yt-
terligare bekräftat den bilden. De studsade tillbaka snabbt i Norden. 
Ett skäl var, menar man, den redan gjorda hemläxan och anpassning-
en till globaliseringen under 1990-talet. Här bör några reservationer 
flikas in. Island upplevde en svår finansiell krasch. I Danmark drab-
bades fastighetsmarknaden hårt. Och i Finland har de ekonomiska 
problemen varit djupa och först nu har tillväxten ökat. Men generellt 
skapades inga stora bestående budgetunderskott som ställde krav på 
nya stora åtstramningar. 
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Det var bakgrunden till att liberalkonservativa The Economist 
(The Nordic Countries, The next supermodel, feb 2013) lyfte fram de 
nordiska länderna i mycket positiva ordalag. Tidigare har tidningen 
lutat åt mer nyliberala alternativ och modeller. Tidningen hävdade nu 
att såväl politiker till höger som vänster kunde lära sig av de nordiska 
länderna. På 1980-talet var det Thatchers Storbritannien som visade 
vägen för resten av världen. Senare betraktades Singapore som en 
förebild. Nu deklarerade The Economist: ”You would want to be a 
Viking”. De nordiska länderna vann alla jämförelser vad gäller kon-
kurrenskraft, social välfärd och lycka. Norden hade undvikt södra 
Europas ekonomiska stillestånd och den amerikanska modellens ex-
trema ojämlikhet. Det var noga besett inte någon nyhet. Men efter-
som såväl den anglosaxiska världen som EU var i kris var kontrasten 
nu uppenbar även för The Economist. 

Samtidigt är det fråga om beröm som inbegriper en dubbelhet. De 
nordiska modellerna hyllas här kanske framför allt för de reformer 
som genomförts under senare år och som i en del nordiska länder 
inneburit minskat skatteuttag och bantade välfärdsambitioner, i varje 
fall i några av länderna. Man kan säga att denna anpassning till de nya 
globala förutsättningarna inneburit att modellerna visat sin överlev-
nadsförmåga men att det också lett till revor i välfärden och i högre 
ambitioner beträffande jämlikhet och utjämning. Anpassningen har 
också lett till att länder i Norden har anpassat sina skattenivåer nedåt. 
Ökade skillnader vad gäller sammantagen inkomst är ett annat pro-
blem. Och stora grupper har inte hängt med utan permanent hamnat 
utanför samhället och arbetsmarknaden.

De nordiska modellerna presenterades också på World Economic 
Forum i Davos 2011. Rapporten The Nordic way. Shared Norms for 
the new reality, som presenterades av tankesmedjan Global Utmaning 
och Investors Jacob Wallenberg, lanserades även här som en fram-
gångsmodell. Det var fråga om öppna ekonomier som lyckats förena 
hög konkurrenskraft och inkluderade välfärdsstater och höga skatter. 
Särskilt framhöll rapporten de omställningar och anpassningar som 
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gjorts. Danmarks ”potatiskur” med åtstramningar på 1980-talet var 
inledningen på den här processen. Det ledde också till mer ”flexi-
bla” arbetsmarknader. Norge genomgick en fastighetskris i slutet av 
1980-talet och träffade i början av 1990 en ”Solidaritetspakt” med en 
restriktiv ekonomisk politik. Både Finland och Sverige präglades av 
inflation och kreditexpansion som exploderade runt 1990. Finland 
drabbades därutöver inom utrikeshandeln särskilt av Sovjets sam-
manbrott. Därpå följde smärtsamma bankkriser. I Finland nådde ar-
betslösheten 20 procent och Sverige nådde räntenivån 500 procent 
för att försvara den fasta växelkursen. Det ledde till en omläggning av 
den ekonomiska politiken. I Sveriges fall en sänkning av skattekvo-
ten för att sanera ekonomin och som sedan tog ytterligare steg av mer 
ideologiska skäl när den borgerliga regeringen tillträdde 2006. De so-
ciala trygghetssystemen har bantats. Samma mönster har vi inte sett i 
Norge och Danmark. 

Den här paradoxen lever flera av länderna i Skandinavien fortfaran-
de med. Det kan förklara spänningen mellan att å ena sidan försvara 
att den modell man i så hög grad förknippas med har klarat sig så bra 
jämfört med andra modeller (och dessutom hyllats internationellt). 
Samtidigt som modellen är försvagad och det finns ett behov av att 
höja de politiska och fackliga ambitionerna vad gäller sysselsättning 
och välfärd. 

Finanskraschen och efteråt
Finanskraschen 2008 och EUs politiska och ekonomiska kris tolka-
des av de flesta som ett konkret uttryck för att den nyliberala model-
len hade nått vägs ände. Så var tongångarna åren efter finanskrisen. 
Det var tack vare samordnade massiva offentliga räddningspaket som 
världsekonomin räddades från en härdsmälta och en depression av 
1930-tals snitt. Men snart ändrades fokus. EU-krisen tvingade fram 
hårda åtstramningar i en rad länder för att hantera budgetunderskott 
och växande statsskuld. Nu handlade det snarare om åtgärder för att 
minska de fackliga organisationernas manöverutrymme och om att 
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hålla nere lönerna. Framför allt att öka flexibiliteten och sänka läg-
stalönerna.

De nordiska välfärdsmodellerna och ekonomierna generellt har 
klarat även den senaste finanskraschen förhållandevis bra. Det är an-
dra länder i Europa som har fått stora ekonomiska problem, tvingats 
till stora besparingar på grund av en växande skuldandel. Men det är 
samtidigt en scenförändring som påverkat den ekonomisk-politiska 
debatten även i Norden. Kritiken mot globaliseringen och EU-pro-
jektet har snarare kanaliserats och sugits upp av högerpopulistiska, 
främlingsfientliga partier.

De nordiska länderna har visat sin ”reformkapacitet”. Det har skett 
en anpassning av exempelvis pensioner och förmåner till nya ekono-
miska förutsättningar. De har dock visat sig få negativa fördelnings-
politiska konsekvenser och till exempel låga pensioner särskilt för 
kvinnor. Och lönebildningen har överlevt i en ny global omgivning. 
De nordiska modellernas samarbete mellan parterna på arbetsmark-
naden har haft förmågan att förnya lönebildningsmodellerna. Tre-
partsmodellen har i vissa men inte alla länder visat sig stark. Inte minst 
för att få uppslutning för nödvändiga ekonomiska besparingar för att 
ta sig igenom kriser. Den andra sidan av saken är emellertid att lägre 
välfärdsambitioner samtidigt lett till ökade klyftor och minskad till-
lit. De nordiska länderna har inte heller kunnat stå emot den globala 
trenden med ökade klyftor och en minskad löneandel. Men de nord-
iska länderna står sammantaget som globaliseringens vinnare.
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3. Nordisk och global utblick

De nordiska modellerna uppvisar påfallande likheter samtidigt som 
det finns specifika olikheter mellan alla de skandinaviska länderna. 
Alla har en allomfattande välfärdspolitik byggd på medborgarskap el-
ler mer precist vistelse i landet. De nordiska länderna lämnade tidigt 
den selektiva behovsprövade välfärdspolitiken och valde också bort 
såväl den tyska Bismarck- och den brittiska Beveridgemodellen. De 
nordiska länderna har inte bara riktat försäkringslösningar till manli-
ga arbetare i industrisektorn och inte heller baserat dessa på enhetliga 
grundstöd. De nordiska länderna influerades av dessa modeller men 
formade sin egen väg med inkomstrelaterade försäkringslösningar. De 
administrativa lösningarna kännetecknades också av ett stort lekman-
nainflytande i de sociala ersättningssystemen. Välfärdspolitiken for-
mades inte bara av övergripande statliga ingrepp utan också av krav 
och initiativ underifrån. Och generellt i form av ett intrikat samspel 
mellan kommunernas välfärdsåtagande, frivilliga kassor och statlig 
politik. Inte minst var stödet till ensamstående mödrar tidigt utveck-
lat och i flera nordiska länder tvingades fäderna att ta ansvar för barn 
som föddes utanför äktenskapet. Den moderna familjepolitiken har 
alltså historiska rötter. I de nordiska länderna slog inte en-försörjar-
modellen rot. De flesta kvinnor lönearbetar. Men framför allt har de 
nordiska länderna haft en kollektivavtalsbaserad arbetsmarknad och 
inte valt lagstiftade minimilöner. Grunden har varit starka fackliga 
centralorganisationer och hög organisationsgrad (Wennemo, 2014).

De nordiska länderna är alla små och öppna ekonomier med hög 
BNP per capita. De har en stor offentlig sektor och höga skatter och 
en välfärdsstat som inkluderar hela folket. Men det är också länder 



33

med landspecifika olikheter grundade i skiftande historia, närings-
strukturer och institutionella traditioner.

Näringslivet i Norge är starkt förankrat i olja och gas. Danmarks i 
transporter och jordbruk. Sverige och Finland i tillverkning, pappers-
massa och telekom.

I relationen till EU har de nordiska länderna valt olika vägar. Island 
och Norge är EES-länder. Sverige och Danmark är medlemmar i EU. 
Danmark har dessutom framförhandlat ett antal undantag. Finland är 
medlem såväl i EU som i eurosamarbetet.

Nordens 1900-talshistoria uppvisar också betydande variationer. 
Danmark och Norge ockuperades under andra världskriget. Sverige 
stod utanför andra världskriget och kunde särskilt dra nytta av detta 
under efterkrigstidens ekonomiska uppsving. Finlands självständig-
het från Ryssland gick via ett förödande inbördeskrig och under andra 
världskriget två krig med Sovjetunionen vilket tillsammans med dess 
geografiska position ledde till en särskild relation till supermakten ef-
ter krigets slut. 

Alla länderna har en hög facklig anslutningsnivå. Den fackliga orga-
nisationsgraden i Norge har historiskt legat lägre än i de andra länder-
na i Norden, även om skillnaden minskat över tid. Norges lägre nivåer 
kan förklaras av landets näringsstruktur och eventuellt också på att 
landets a-kassa är statlig och inte handhas av de fackliga organisatio-
nerna. Socialdemokratin har varit mycket stark i Norge, Sverige och 
Danmark. Den har varit mindre stark i Finland och svagast på Island.

Sammantaget ligger kollektivavtalstäckningen mycket högt. I Nor-
ge, Island och Finland finns dessutom en mekanism för allmängiltig-
förklarande av kollektivavtal, medan fackföreningarna och politiker-
na i Sverige och Danmark hittills valt att inte gå den vägen. Även om 
det finns enskilda förbund som förespråkar allmängiltigförklarande, 
Transportarbetareförbundet driver frågan i Sverige, har de hittills inte 
fått gehör för kravet.

Det finns en kärna av gemensamma arbetsformer, normer och vär-
deringar som definierar arbetslivsmodellen. Norden har generellt ut-
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vecklat en förhandlingskultur som också är stark i relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare på en välorganiserad arbetsmarknad 
men där staten lägger fast ramarna för parternas agerande genom 
lagstiftningsmakten. Kollektivavtalsmodellen rymmer både en meka-
nism för att hantera konflikt och samtidigt beredskap att träffa över-
enskommelser och kompromisser. 

De nordiska arbetsmarknadsmodellerna är i grunden knutna till 
några mekanismer och institutioner som det organiserade arbetslivet, 
det vill säga parterna på arbetsmarknaden, ansvarar för. De fackliga 
organisationerna är härvidlag motkrafter som balanserar marknaden 
och arbetsgivarnas makt. Samtidigt representerar det organiserade ar-
betslivet organisationer för samarbete. Detta är skälet till att den ny-
liberala ortodoxin betraktar fackliga organisationer som en anomali 
och ett hinder för den fria marknaden.

Detta är en enorm fördel för Norden. Och en avgörande grundpela-
re i modellen. Men de konkreta lösningarna kan se och ser olika ut. En 
skillnad är vilken roll staten tilldelar organisationerna. Härvidlag ger 
staten i Norge och Danmark organisationerna ett större ansvar för ut-
bildning och arbetsmarknadsåtgärder. I Sverige innefattar avtalet också 
tilläggspension och andra försäkringar. I Norge är arbetslöshetsförsäk-
ringen förstatligad och här förhandlar centralorganisationerna. I Dan-
mark har staten en roll i medlingen. På Island har parterna förhandlat 
om stora delar av de sociala försäkringarna, till exempel pension, sjuk-
försäkringsfonder, rehabiliteringsfonder och utbildningsfonder.

Frågan är vad vi gemensamt kan lära av varandra och på vilka om-
råden vi kan formulera en gemensam strategi trots dessa och andra 
nationella skillnader.

NORGE
Norge har haft en mycket positiv ekonomisk utveckling de senaste 
decennierna. Norge har låg arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad 
och Nordens högsta BNP per capita. Sysselsättningen ökade fram till 
2012. Oljeprisfallet har lett till lägre tillväxt. Arbetslösheten har ökat 
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marginellt, men ligger ändå lågt jämfört med många andra jämförbara 
länder. Ett skäl är att Norge skapat en betydande oljefond. Pengarna 
kan användas för att motverka ekonomiska kriser och ger en möjlig-
het att bedriva en mer aktiv konjunkturpolitik. Oljefonden är såväl en 
buffert som en stötdämpare. Norge har goda bytesförhållanden med 
omvärlden och är härvidlag en globaliseringens vinnare. 

Starka organisationer garanterar nationellt koordinerad lönebild-
ning där centralorganisationerna sköter löneförhandlingarna. Även 
Norge påverkades precis som andra länder av högervågen på 1980-ta-
let. Norge avreglerade kreditmarknaden som så många andra länder. 
Krav på marknadslösningar var flitigt förekommande. Landet genom-
gick en djup ekonomisk kris i början av 1990-talet i likhet med flera 
av de nordiska grannländerna. Men i högre grad än exempelvis Sverige 
valde Norge snarare att stärka samarbetsmodellen, trepartssamarbetet 
och de centrala organisationernas roll. 

Solidaritetsalternativet från 1992 var en trepartsöverenskommelse 
som kombinerade moderata lönehöjningar, sysselsättningsskapande 
åtgärder, förenkling av offentliga regler etc. Det var en klassisk nord-
isk överenskommelse med tre parter, löntagarna, arbetsgivarna och 
staten. Överenskommelsen blev en stor framgång som satte och 
etablerade ett nytt ramverk för parternas agerande. Norge valde ett 
annat sätt att hantera globaliseringens utmaningar som också inne-
bar att det blev en stark och bred uppslutning kring den norska ar-
betsmarknadsmodellen. Ansvaret för löneförhandlingarna ligger på 
parterna. Men staten tar via SSB fram ett underlag i form av en of-
fentlig utredning som accepteras av parterna som utgångspunkt för 
förhandlingarna.

Inom ramen för Solidaritetsalternativet stiftades 1993 en lag om all-
mängiltigförklarande av kollektivavtal. Syftet var att motverka social 
dumpning. Lagen trädde emellertid i kraft först 2004, alltså drygt tio 
år senare. Motivet var den ökning av antalet arbetstagare från Östeu-
ropa som skedde efter utvidgningen av EU. Lagen slår fast att utsta-
tionerade arbetare ska ha samma löne- och arbetsvillkor som norska 



36

arbetstagare och förhindra konkurrenssnedvridning på den norska 
arbetsmarknaden. Lagen har trätt i kraft i några sektorer. Det finns en 
särskild mekanism som möjliggör detta allmängiltigförklarande. 

Löneutrymmet bestäms av Frontfagsmodellen, som innebär att den 
konkurrensutsatta sektorn sätter normen för löneökningarna. Löne-
ökningarna ska inte vara högre än Norges handelspartners i ett längre 
perspektiv för att bibehålla industrins konkurrenskraft. Den här 
modellen baseras på Aukrutsmodellen som utformades 1966.  Den 
norska modellen har visat sig robust även i samband med 2008 års 
finansiella krasch (Iacono 2017).

Norska förhandlingsmodellen har konsoliderats och förnyats. 
Norge har också haft en positiv sysselsättningsutveckling. Norge har 
därför dragit till sig arbetskraft från andra EU-länder, inte minst från 
Skandinavien. Arbetskraftsinvandringen har hållit hjulen i rullning 
och gynnat norsk ekonomi. Men precis som i de andra nordiska län-
derna innebär utstationerade företag och arbetskraft en stor utmaning 
som riskerar att underminera den norska kollektivavtalsmodellen. 
Frågan om social dumpning ligger högt upp på dagordningen i den 
norska debatten. 

Detta märks också i de krav som reses av arbetarrörelsens olika gre-
nar i Norge. 

LO konstaterar att trots modellens överlevnadsförmåga har de 
ekonomiska klyftorna och andelen fattiga ökat. Vidare fokuserar 
LO på de otypiska anställnings- och kontraktsformerna på dagens 
arbetsmarknad och konstaterar att fasta anställningar inte längre är 
det normala på arbetsmarknaden och att makt därigenom flyttas från 
arbetstagarna till arbetsgivarna. Vidare lyfts arbetstids- och arbetsmil-
jöfrågorna. LO kräver ökad medverkan för arbetstagarna för att skapa 
en god arbetsmiljö. Alla under 25 år ska garanteras jobb, utbildning 
och kompetensutveckling.

Arbeiderpartiet utgår i sina texter från devisen ”gör din plikt, kräv 
din rätt” och strävar efter ett seriöst och organiserat arbetsliv. Offent-
liga upphandlingar ska innefatta krav på fasta anställningar, bra lön 



37

och arbetsvillkor. Allmängiltigförklarandet ska göras mer effektivt. 
Heltid ska vara huvudregel.

Partiet lyfter särskilt fram trepartssamarbetet som en viktig pus-
selbit till Norges ekonomiska framgångar som gett näringslivet ökad 
produktivitet och en unik konkurrensfördel. Norge har haft en större 
kaka att dela på. Arbeiderpartiet vill stärka tillsynen på arbetsmark-
naden och förstärka arbetsmiljölagen. Arbeiderpartiet driver också 
kravet på att öka skatteavdraget för fackföreningsavgiften. 

ISLAND
Den isländska modellen har drag som skiljer ut landet från resten av 
Norden. Island delar många av de karakteristiska dragen som finns i 
de andra nordiska länderna. Men Island har en bättre arbetsmarknad 
än resten av världen med lägre arbetslöshet och hög sysselsättnings-
grad, ja i själva verket den högsta i världen. Framför allt är den mycket 
högre bland äldre och bland kvinnor. Island har också en jämnare 
fördelning av löner och inkomster, men uppvisar samma utveckling 
som de andra nordiska länderna över tid vad gäller ökade ekonomiska 
klyftor. Landet har en stark ”arbetskultur” och pensioneringen sker 
senare än i andra länder.

Islands ekonomi har de senaste åren kännetecknats av ekonomisk 
instabilitet, hög inflation och stora valutafluktuationer. Island drab-
bades också av en av världens värsta finansiella kriser i efterdyningarna 
av finanskraschen 2008. Ekonomin har visserligen återhämtat sig efter 
krisen 2008 och gått in i en högkonjunktur men ekonomin är knap-
past i balans. 

Maktbalansen och kompromissen mellan arbete och kapital är ba-
serad på världens högsta organisationsgrad och de starkaste fackliga 
organisationerna i världen. Däremot har Island inte haft något starkt 
socialdemokratiskt parti. Modellen kännetecknas av mindre reglering 
än i de andra nordiska länderna och påminner i detta avseende mer 
om den anglosaxiska arbetsmarknadsmodellen. 

Organisationsgraden ligger på 85 procent. Det finns en prioritet för 
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anställning av organiserade om de har samma eller bättre kvalifikatio-
ner än de som inte är organiserade, inte i form av ”closed shop”, men 
innebär ändå en favorisering som dock anses förenlig med ”Straus-
bourg court”. Anställningarna garanterar mer av social trygghet, pen-
sioner, sjukpenning och utbildning än i de andra nordiska länderna. 
Kollektivavtalen allmängiltigförklaras.

Den isländska arbetsmarknadsmodellen har ett brett politiskt stöd 
och ger stora befogenheter till arbetsmarknadens parter. Men arbets-
givaren har en starkare rätt att leda arbetet. På övergripande mak-
ronivå är den isländska modellen starkare än i andra länder, men på 
mikronivå har arbetsgivarna större makt. Den isländska arbetsmark-
nadsmodellen är därigenom en mix av de nordiska och anglosaxiska 
traditionerna. Island har alltså få lagar och regleringar på arbetsmark-
naden även om EES-medlemskapet delvis har korrigerat detta förhål-
lande. Island har införlivat EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområ-
det i sin nationella lagstiftning.

Island var fram till andra världskriget helt eller delvis styrt av Dan-
mark. Gemensamt för dessa länder är också en mindre andel av tung 
industri jämfört med de övriga nordiska länderna. Det har lett till 
en stark hantverks- och skråtradition med stort utrymme för yrkes-
utbildning som ger tillträde till olika yrken och jobb. Allt detta har 
också påverkat lönebildningen och maktdelningen inom fackfören-
ingsrörelsen. Uppsägningsskyddet är praktiskt taget frånvarande i 
både lagar och avtal. Island har haft perioder av okontrollerad pris- 
och löneinflation och försöker nu lära sig av de övriga nordiska län-
derna i detta avseende.

Island var ett land med relativt små ekonomiska klyftor fram till 
finansbubblan som byggdes upp fram till 2008 då den sprack med 
förödande effekter. Precis som andra länder liberaliserades Island från 
1990 och framåt. Landet iscensatte ett privatiseringsprogram och 
gick med i EES 1994. Skatterna för företag sänktes och de finansiella 
marknaderna avreglerades. Sammantaget ledde detta till en skuldupp-
byggnad särskilt i hushållen.
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Det är viktigt att komma ihåg att fackföreningsrörelsen agerar uti-
från en stark förhandlingsposition och har lyckats bygga upp fonder 
för vidareutbildning, rehabilitering och livslångt lärande. Island har 
en statlig arbetslöshetsförsäkring. Vidare har Island ett fungerande 
trepartssamarbete. Redan 1990 ingicks den så kallade nationella 
pakten, en överenskommelse för att bekämpa inflationen och åstad-
komma låga nominella lönehöjningar. 2009 gjordes en ny treparts-
överenskommelse, stabilitetspakten där kollektivavtalen förlängdes 
och löneökningar sköts på framtiden. Bakgrunden var att Island hade 
fått betala ett högt pris för en längre tids skulduppbyggnad. Den hade 
lett till en ökad ojämlikhet i inkomstdistributionen från 1995, särskilt 
efter 2002. Island byggde upp en finansiell bubbla som sprack 2008. 
I förhållande till Islands storlek är det en av de största bubblorna i 
världshistorien. Det var på många sätt en chock som skakade om det 
isländska samhället. Tilliten har sjunkit, särskilt till de politiska parti-
erna. De politiska efterverkningarna märks fortfarande i isländsk po-
litik. 2009 fick vänstersidan majoritet för första gången. Den social-
demokratiskt ledda regeringen, som uppfattades som ett genombrott 
för den politiska arbetarrörelsen på Island, lyckades inte bli omvald, 
den tappade snabbt förtroende och förlorade i kommande val reger-
ingsmakten.

Island har snabbt återhämtat sig ekonomiskt. Nu är arbetslösheten 
mycket låg. Ökningen av turismen till Island spelar en viktig roll. Fi-
nanskraschen var en stor omställning inte minst för löntagarna. Hus-
hållens disponibla inkomster sjönk med 20 procent, kronan kollap-
sade och BNP minskade med 10 procent på två år. Den finansiella 
kraschen påverkade förstås också den reala ekonomin i form av hög 
arbetslöshet. Men utvecklingen har snabbt vänt. De kapitalkontroller 
som infördes 2008 har nu till stor del avskaffats. 

Politiskt har finanskraschen lett till en stor turbulens i Islands po-
litiska liv och skandaler som inbegripit ledande isländska politiker. 
Den vänsterregering som socialdemokratiska Samlingsfronten ledde 
från 2009 förlorade stöd och avgick i samband med valet 2013. 
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Jämställdhet har länge varit en prioriterad politisk fråga på Island. 
Island har exempelvis ställt lagkrav på fler kvinnor i bolagsstyrelserna, 
men är samtidigt det land som har störst löneskillnader mellan könen. 
Under 2017 klubbades lagen om ”liklönestandard” som bygger på att 
verksamheten måste genomgå en likalöne-certifieringsprocess som vi-
sar att det inte finns löneskillnader mellan könen. 

FINLAND
Finland har en mer turbulent och våldsam historia än övriga Norden. 
Självständigheten från Ryssland kom först 1917 och följdes av ett in-
bördeskrig vars förlopp länge skulle kasta sin skugga över inrikespoli-
tiken i det nu fria Finland. Under andra världskriget tvingades landet 
in i två krig. Finlands geopolitiska läge har förstås också satt sin prägel 
på politiken, särskilt relationen till Sovjetunionen. 

Finland genomgick också en relativt sen ekonomisk utveckling. Ge-
nom en snabb transformation till det moderna industrisamhället un-
der efterkrigstiden kom landet ikapp och har nu blivit ett av världens 
rikaste länder. 

Sysselsättningen i jord- och skogsbruk var dominant i Finland läng-
re än i de nordiska grannländerna. Detta har länge påverkat maktför-
hållandet i politiken. De partier som varit förankrade på landsbygden 
och i jordbruket har haft och fått en särskilt stark ställning. Det är 
exempelvis dessa partier som varit motståndare till inkomstbaserade 
socialförsäkringar. Socialdemokraterna har inte heller haft en lika 
stark ställning som i Danmark, Sverige och Norge. På vänsterkanten 
samlade Demokratiska förbundet under efterkrigstiden länge över 20 
procent av väljarna. Dess efterföljare Vänsterförbundet har inte nått 
upp till dessa nivåer. Den finska partipolitikens struktur har inneburit 
att breda koalitionsregeringar varit norm snarare än undantag. Social-
demokratin har i dag en svagare ställning än tidigare och utmanas i de 
större städerna av Gröna Förbundet som gör anspråk på att vara det 
moderna progressiva partiet.

De ekonomiska kriserna och omställningarna från 1990-talet och 
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framåt har drabbat Finland hårdare än andra nordiska länder. Kri-
serna har varit mer djupgående. En unik faktor i början av 1990-talet 
var Sovjetunionens sammanbrott som slog hårt mot den finska eko-
nomin. Precis som andra länder hade Finland avreglerat bankerna och 
de finansiella marknaderna på 1980-talet. Och precis som på andra 
håll i omvärlden hade en bubbla av krediter byggts upp. Sammanta-
get ledde det till en djup och stor depression i Finland med fyra år 
med noll eller negativ tillväxt. Sammanlagt föll BNP med 13 procent. 
Efter krisen blev Finland medlem i euron. Finland tvingades till om-
fattande åtstramningar i socialförsäkringssystemen med syfte att öka 
incitamenten för arbete. Pensionssystemet reformerades. Det ställdes 
hårdare krav för att komma in i a-kassan. Detta har lett till ökad ar-
betslöshet, men också ökad fattigdom och ökad inkomstojämlikhet.

Även efterbörden till finanskraschen 2008 blev ett stålbad. Många 
tunga industriföretag slogs ut och Nokia tvingades till bantningar 
och neddragningar. I och med anslutningen till EMU har Finland 
inte kunnat devalvera utan i stället tvingats till interna devalveringar. 
Finland har inte haft något stort handlingsutrymme för ekonomiska 
stimulanser. Krisen har därför visat sig långvarig och bitit sig fast ända 
till 2016–17 då tillväxten och exporten har gått upp. Arbetslösheten 
har legat högt på en nivå mellan 8 och 9 procent. 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste decennierna har lett till 
att facket i Finland hamnat i en försvarsposition. De senaste tio åren 
har inneburit en transformation av arbetsmarknaden och relationen 
på arbetsmarknaden. Den nya regeringen med Centern, Samlingspar-
tiet och Sannfinländarna har inneburit nya krav på neddragningar, 
försämringar av a-kassan, lägre löner och kortare semester. De senaste 
åren har inneburit en dragkamp. FCC och även de andra fackliga 
centralorganisationerna STTK och Avaka har organiserat en effektiv 
kampanj som stoppat en del av de förslag som framförts. 

Efter 2011 har det skett en rörelse mot den svenska utbudspolitiska 
arbetslinje som den borgerliga alliansregeringen lanserade i Sverige 
2006. Det finns till och med personlig koppling. Anders Borg och 
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Juha Vartiainen formulerade detta i ”En strategi för Finland” som pre-
senterades av Statsrådets kansli 2005. Vidare har en mer konservativ 
syn på finanspolitiken etablerats. Retoriken fokuserar på behovet av 
industri- och innovationspolitik. Men i praktiken minskar investe-
ringarna i FOU. En förklaring är förstås att de ekonomiska kriserna 
gått djupare i det finska samhället och ekonomin än i andra nordiska 
länder. Det gäller också i hög grad efterspelet till finanskraschen 2008. 

Konkurrensavtalet från 2016 som centralorganisationerna kom 
överens om blev härvidlag en kompromiss. Det var en klassisk tre-
partsöverenskommelse där staten också bidrog genom att justera skat-
terna nedåt. Det innebar en förlängning av gällande löneavtal men 
inga lönesänkningar. Men löntagarna tvingades acceptera en höjning 
av årsarbetstiden med 24 timmar utan kompensation. Som i alla över-
enskommelser var det ett givande och ett tagande. Löntagarna accep-
terade längre arbetstid medan arbetsgivarna fick acceptera ett centralt 
avtal. Vidare blev det inga lönesänkningar men arbetsgivaravgifterna 
överfördes från arbetsgivarna till arbetstagarna. FCC, STTK och Av-
aka lyckades alltså stoppa mer drastiska förändringar.

Det visade vad trepartssamarbete med inkomstpolitiska inslag från 
statens sida kan innebära. De har historiskt varit ett viktigt inslag i 
den klasskompromiss och konsensus som präglat Finland under efter-
krigstiden. Confederation of Finish Industries (EK) har en längre tid 
velat lämna den här typen av överenskommelser. FCC har skickligt 
agerat och fått arbetsgivarna till förhandlingsbordet trots att de varit 
synnerligen motvilliga. De har länge velat bryta upp från de centrala 
förhandlingarna. Man har hänvisat till Sverige där centralorganisatio-
nerna inte är direkt involverade i löneförhandlingarna. Ända sedan 
2006 har EK velat lämna denna roll, men har alltså vid ett par tillfäl-
len fått ge med sig. 

Nu har EK antagit nya stadgar och har inte längre befogenhet att 
träffa varken löneavtal med FCC eller någon form av trepartsöverens-
kommelser. Det är alltså en stor förändring av den finländska arbets-
marknads- och kollektivavtalsmodellen. EK är dock kvar i treparts-
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förhandlingar som gäller arbetslagstiftning och inkomstrelaterade 
socialförsäkringar. Det innebär också en utmaning för FCC. Utan 
möjlighet att förhandla är frågan om FCC mer kommer att ägna sig 
åt opinionsbildning, påverkan och lobby. LO i Sverige samordnar och 
koordinerar ju lönekraven inom LO utifrån Industriavtalet som nu 
funnits i 20 år. Frågan är om FCC kan och kommer att hitta en lik-
nande roll.

På ett område har de gröna med stöd av den borgerliga regeringen 
tagit initiativ på arbetsmarknadspolitikens område. De Gröna har 
länge drivit krav på en basinkomst. Centern har historiskt varit för 
grundstöd i stället för inkomstbaserade socialförsäkringar. Det inne-
bär att Finland som första land genomför ett försök med basinkomst. 
Ett begränsat antal personer får 500 euro i månaden som de får göra 
vad de vill med utan motkrav. Det är alltså fråga om ett experiment. 
Initiativtagarna vill visa att Finland gör något i ett land som länge har 
haft hög arbetslöshet. 

Arbetarrörelsen i Finland är kluven till förslaget. Initiativet har 
kommit från grönt och borgerligt håll. Och det är uppenbart att för-
slaget är vidhäftat med många problem. Många har en låg inkomst 
som inte ligger så långt från en basinkomst. Så varför ska de gå till 
jobbet? Och det finns ju ett befintligt socialförsäkringssystem som 
egentligen ska garantera en rimlig levnadsnivå för alla medborgare. 
Det är uppenbart att arbetarrörelsen behöver förhålla sig till diskus-
sionen om basinkomst. Och hitta ett svar på den sociala frågan och 
den utmaning som ligger bakom debatten om basinkomst, inte bara 
i Finland utan även i de andra nordiska länderna. De finska social-
demokraterna har som försvar försökt hitta en modell som kombi-
nerar etablerade sociala välfärdssystem med Anthony Atkinsons idé 
om ”participation income”, ett försök att förena idén om basinkomst 
med välfärdsstatens arbetslinje. Socialdemokraterna planerar att pre-
sentera denna modell enligt dessa riktlinjer.

I FCCs målprogram för åren 2016–2020 är det uppenbart hur 
många gemensamma drag det finns med kraven i de andra nordiska 
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länderna. FCC fokuserar på rätten till arbete, kollektivavtalen som 
grundval för arbetslivet, kamp mot social dumpning och framväxten 
av en låglönearbetsmarknad för invandrare.

DANMARK
Danmark tvingades genomföra ekonomiska omställningsprogram 
redan på 1980-talet då landet hade omfattande betalningsbalanspro-
blem med utlandet, i kombination med ökad arbetslöshet och hög 
inflation. Detta tvingade fram ekonomiska reformpaket och åter-
kommande devalveringar. Även om krispaketen inte lyckades åtgärda 
problemen helt och hållet så minskade statsskulden fram till 2007. 
Danmark hade dock en fortsatt hög arbetslöshet.

Arbetsgivarna ville mot denna bakgrund reformera avtalsmodellen. 
De politiska ingreppen på 1970-talet skapade en motreaktion som 
innebar en decentralisering till branschnivå av förhandlingar. Efter 
det skedde emellertid visst mån av centralisering av intressefrågor 
medan avtalskompetensen har legat kvar på branschnivå.

Fællesförklaringen 1987 var en vändpunkt där fokus låg på att 
stärka konkurrenskraften och jobbskapande. Det var ett nytt socialt 
kontrakt mellan regeringen och parterna. Grunden här var behovet av 
en konkurrensfrämjande inkomstpolitik: ”Jobbfest fremfor lønfest”.

Decentraliseringen från huvudorganisationer till branscher innebar 
samtidigt att man nu kunde vända pris- och löneutvecklingen. Man 
bröt mönstret med höga nominella löneökningar. Därefter har den 
danska modellen producerat lägre nominella löneökningar och låg in-
flation – och reallönehöjningar i nästan 20 år. Även om skattetrycket 
har sänkts har Danmark det högsta skattetrycket i världen.

Flexicurity introducerades av Socialdemokraterna och represente-
rar en arbetsmarknadsmodell med en proaktiv arbetsmarknadspoli-
tik. Det karakteriseras av att det är lätt att anställa och säga upp, vilket 
ökar flexibiliteten för arbetsgivare, samtidigt som arbetssökande/ar-
betslösa erhåller höga ersättningar (vilket medför trygghet). 

Finanskraschen 2008 innebar för Danmark också att bostadssek-
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torn säckade ihop vilket länge satte sina spår i den danska ekonomin. 
Den ekonomiska krisen ledde också till en period av omfattande re-
formverksamhet med en rad olika överenskommelser och reformer av 
bland annat sjukersättning och pensionssystemet. 

Det är svårare för den nya borgerliga regeringen att riva i välfärds-
systemet än de kanske skulle önska. Ett skäl är att Dansk Folkeparti 
i långa stycken i det här avseendet hamnar på samma position som 
Socialdemokraterna. Ett annat skäl är att krisen nu är över efter att 
arbetstagarna hållit tillbaka lönekraven i tre löneöverenskommelser. 
Nedskärningarnas och åtstramningarnas tid är förbi.

Danmark har förstås en rad utmaningar. En sådan är den bristande 
matchningen på arbetsmarknaden. Den nya regeringen under Lars 
Løkke Rasmussen, som tillträdde 2015, har deklarerat att den ska 
driva en politik med utbudsekonomiskt fokus, öka arbetsutbudet och 
skapa press för att hålla nere löneökningarna. Men man har emeller-
tid inte presenterat några stora reformer. Det var den tidigare soci-
aldemokratiska regeringen som genomförde nedskärningarna. I dag 
finns inga hållbarhetsproblem i den danska ekonomin. Snarare lutar 
diskussionen mot en mer offensiv ekonomisk politik. Socialdemokra-
terna har deklarerat att paritet inte igen kommer att medverka till en 
försvagning av de arbetslösas ställning. 

Ett intressant exempel är härvidlag att Danmark 2017 kommer att 
fördubbla ”Fritvalgs Lønkontoen”. Det skapades redan 2007 för att 
löntagarna ska kunna utnyttja olika livsfaser. Kontona ger varje med-
arbetare möjlighet att ta ut semesterdagar när man själv vill. Den här 
typen av kontomodeller har diskuterats i olika förslag även i andra 
nordiska länder. Ibland är de kopplade till studier och/eller möjlighe-
ten att ta ett friår. Den danska modellen ger exempelvis möjlighet till 
”seniorfridagar” när den gällande pensionsåldern närmar sig. Det kan 
innebära ett skonsammare arbetsliv de sista åren och kanske också att 
man kan arbeta längre och må bättre. Men det finns förstås nackdelar. 
De inbetalda uteblivna pensionsinbetalningarna sänker den framtida 
pensionen. 
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Trepartsöverenskommelser har varit viktiga och strategiska i Dan-
mark och medverkat såväl till att landet hanterat kriser som skapat 
utrymme för reformer. Bland annat lyckades parterna 2016 förhandla 
fram en politik för integration av asylsökande och immigranter på ar-
betsmarknaden. 

Om man tittar på de krav som förs fram av Socialdemokraterna 
och LO så är det uppenbart att social dumpning och hanteringen av 
atypska anställningar är i fokus. Vuxenutbildningen är en annan av 
programpunkterna.

SVERIGE
Den svenska arbetsmarknadsmodellen har byggt på en hög organi-
sationsgrad och centralisering av förhandlingskompetens till central-
organisationerna. Den solidariska lönepolitiken och Rehn Meidner-
modellen framtagen av två LO-ekonomer blev referensram för den 
ekonomiska politiken och var förklaring bakom de svenska ekono-
miska framgångarna under efterkrigstiden.

Liksom de andra nordiska och västeuropeiska länderna upplevde 
den svenska modellen ett förändringstryck från 1970-talet och framåt. 
Sammanhållningen inom LO började krackelera redan på 1980-talet 
då spänningarna i synen på lönepolitiken mellan industrins företrä-
dare i framför allt Metall och de offentligt anställda i Kommunal blev 
tydligt. Samtidigt inledde arbetsgivarna ett uppbrott från tidigare 
samarbetsrelationer med LO och staten, man lämnade ensidigt sina 
platser i styrelsen för diverse statliga myndigheter och snart var också 
de centrala förhandlingarna historia. Förklaringen rymmer flera di-
mensioner. Från vänsterhåll brukar framhållas att arbetsgivarna intog 
en mer aggressiv och konfrontativ strategi. Från höger användes ar-
betarrörelsens radikalisering i allmänhet och löntagarfondsdebatten i 
synnerhet under 1970-talet som argument. 

Kritik har också riktats mot att politikerna lagstiftningsvägen löste 
problem som facket inte fick igenom förhandlingsvägen. Särskilt un-
der 1970-talet antog riksdagen ett batteri av arbetsmarknadslagar. I 
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dag är slutsatsen på ömse sidor att detta var negativt och båda par-
terna håller hårt på att staten inte ska blanda sig i avtalsmodellen. Det 
har också inneburit att trepartsöverenskommelser inte är lika vanliga 
i Sverige längre. Under krisen efter 2008 var staten inte någon part i 
det här sammanhanget.

Under 1980-talet försöker arbetarrörelsen hitta en tredje väg mel-
lan nyliberalism och keynesianism. Även Sverige genomdriver avreg-
leringar på finansmarknaderna och kreditmarknaden vilket leder till 
en betydande kreditexpansion och sedan till den stora krisen i början 
av 1990-talet. 1990 hade Sverige full sysselsättning, en hög skatte-
nivå, höga ersättningar och ett pensionssystem som garanterade pen-
sion utifrån de 15 bäst betalda yrkesverksamma åren. Sedan skedde 
en rad bantningar av ersättningssystem och pensioner. Skattetrycket 
sänktes.

Krisen kom till uttryck först och främst i form av en spekulation 
mot den svenska kronan som var knuten till det europeiska växelkurs-
samarbetet. Räntan gick upp till 500 procent och följdes av en långva-
rig offentlig skuldkris. Den leder i sin tur fram till en genomgripande 
politikomläggning. Sverige går över till fyraåriga mandatperioder och 
skapar ett nytt finanspolitiskt ramverk, den offentliga sektorn bantas 
och skatterna tas ned. Dessutom inrättas ett budgettak som gör det 
omöjligt för riksdagen att höja statens utgifter. Den socialdemokra-
tiska regeringen som återvänder 1994 sanerar Sveriges ekonomi. Eko-
nomin börjar vända uppåt. Välfärdsmodellen överlever krisen något 
försvagad och bantad.

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 låg fokus på att för-
ändra arbetsmarknadspolitiken och introducera en ny arbetslinje. 
Sänkt skatt (för de som jobbar), sänkta ersättningar till arbetslösa och 
sjuka och andra förändringar av a-kassesystemet leder till ett stort 
fackligt medlemstapp. På grund av ökade kostnader lämnar många 
också sitt medlemskap i a-kassorna. Arbetslinjen omdefinieras. Man 
kan säga att Sverige utvecklats mer i liberal eller nyliberal riktning än 
något av de andra nordiska länderna. Nordmod konstaterade att om 



48

utvecklingen fortsätter kommer Sverige att bli mer likt de anglosax-
iska länderna. Många av de insatser som den rödgröna regeringen har 
vidtagit har syftat till att stärka välfärdsmodellen även om handlings-
utrymmet är begränsat eftersom den har en högermajoritet emot sig 
i riksdagen.

Efter att de centrala förhandlingarna övergavs har de fackliga or-
ganisationerna hittat nya former för att koordinera löneförhandling-
arna. LO samordnar LOs gemensamma krav medan förhandlingarna 
sköts av förbunden. Grunden är Industriavtalet som kom till 1997. 
Det är ett avtal med arbetsgivarparten och med industriförbunden 
inom de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco. Industriav-
talet sätter ”märket” för resten av arbetsmarknaden. Det har levererat 
goda resultat i form av stabilitet, låg inflation och reallönehöjningar i 
20 år. Men det är också ifrågasatt av förbund inom såväl den offentliga 
sidan som fack som i huvudsak verkar på hemmamarknaden. 

Den höga arbetslösheten bland ungdomar och invandrargrupper är 
ett argument som ofta används för att kräva sänkta lägstalöner och 
fler enkla jobb. Frågan drivs av såväl arbetsgivarsidan som av flera bor-
gerliga partier. Detta trots att lönebildningen inte är en politisk fråga 
och såväl politikerna som arbetsgivarna håller hårt på att inte blanda 
sig i löneförhandlingarna. Dock har vissa markeringar gjorts av po-
litikerna som kan få en prejudicerande effekt, exempelvis har politi-
kerna pekat ut lärarna som en yrkesgrupp vars löner måste öka. Men 
sammantaget är frågan om att sänka lägstalönerna en strid som pågått 
länge och som ännu inte är avgjord.

LO har visat intresse av att avtalsvägen hitta vägar in på arbetsgi-
varsidan men det har ännu inte lett till någon överenskommelse. På 
centralorganisationsnivå är arbetsgivarsidan tämligen ointresserad av 
att göra överenskommelser utöver det nu rådande huvudavtalet. LO 
och Socialdemokraterna driver att normen på arbetsmarknaden ska 
vara heltid. Vidare uppmärksammas arbetsmiljöfrågorna alltmer, så-
väl den fysiska arbetsmiljön som frågor som rör stress och ökad psy-
kisk ohälsa.
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Fokus har länge legat på kravet på ”ordning och reda” på arbets-
marknaden, att det är svenska kollektivavtal som ska gälla och olika 
sätt att öka kollektivavtalstäckningen. Den långvariga diskussionen 
om EUs lagstiftning och direktiv vad gäller utstationerade företag 
och vad de innebär beträffande dumpning av löner och villkor har en 
särskild laddning. Laval-domen har fått en enorm inverkan på svensk 
arbetsmarknad. I praktiken tog EU-domstolen ställning mot likabe-
handling av arbetare. Ett tydligt budskap från Socialdemokraterna är 
att ”den svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas”. Det har också 
varit i fokus för den rödgröna regeringen. Regeringen har inte egen 
majoritet men den så kallade Laval-lagen har avskaffats. Det innebär 
att fackliga organisationer i Sverige kan kräva och utlysa konflikt om 
kollektivavtal för utstationerade företag. Det är ett viktigt redskap 
och ett genombrott som bör noteras, men det är en lång väg att vand-
ra. Vissa förbättringar vad gäller möjligheterna att ställa krav vid upp-
handlingar har införts. Detta var ett resultat av en kompromiss mellan 
regeringen och Kristdemokraterna. 

I ett gemensamt utspel från regeringens två partier i juni 2007 fö-
reslås att frågan om ”alterneringsår” (tidigare kallades det ”friår”) bör 
utredas, liksom arbetstidsbanker, stärkt anställningsskydd för sms-
anställningar, att heltid ska vara en norm och att deltid ska vara ett al-
ternativ löntagarna själva kan välja. Regeringen kommer att föreslå att 
en särskild myndighet för att forska och skapa kunskap om arbetsmil-
jöfrågor bildas. Regeringen vill också göra gymnasiet obligatoriskt.

LO har formulerat sina mål till 2028: Lönebildning som bidrar till 
full sysselsättning, hög sysselsättningsgrad, hög tillväxt och jämn in-
komstfördelning. En annan balans mellan lön och vinstandel. Mins-
kat lönegap mellan arbetare och tjänstemän. 

2028 ska löneskillnaderna mellan kvinnor och män ha reducerats 
med 6 procentenheter, in- och uthyrning ska begränsas och heltid ska 
vara norm. LO vill också lyfta arbetsmiljöfrågan och ha förbättrade 
omställningsförsäkringar. 
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Den nordiska politiska scenen 
Det är alltså en ganska splittrad bild som träder fram i de olika nord-
iska länderna. Generellt är modellen stark. Vi kan inte se några dras-
tiska avsteg från modellens grundläggande principer. Men under ytan 
finns skäl att höja blicken och ambitionerna vad gäller välfärden och 
arbetsmarknaden såväl fackligt som politiskt. Några av dessa krav och 
utmaningar ska belysas i kommande kapitel. Den fackliga organise-
ringen diskuteras som nämnts i Mats Wingborg rapport om facklig 
organisering. 

Socialdemokratins relativa försvagning förtjänar här att uppmärk-
sammas. På Island lyckades Socialdemokraterna inte etablera sig som 
ett stort och permanent regeringsparti när möjligheten gavs efter fi-
nanskraschen 2008. I Finland befinner sig partiet i opposition och 
är inom överskådlig tid inte tillräckligt starkt för att kunna bli re-
geringsbildare. De gröna utmanar och vill bli det stora progressiva 
partiet i finsk politik. I Norge och Danmark är Socialdemokraterna 
starkare men för tillfället i opposition. I Sverige regerar Socialdemo-
kraterna tillsammans med Miljöpartiet de gröna, men har en höger-
majoritet i riksdagen emot sig och ett mycket begränsat handlings-
utrymme. 

Socialdemokratins tillbakagång är ett strukturellt fenomen, det vi-
sar utvecklingen i flera europeiska länder. Men den är självklart inte 
naturgiven eller ödesbestämd. Frågan är inte det direkta temat eller 
ämnet för denna rapport, men det är värt att nämna att detta kom-
plicerar möjligheterna att förverkliga en progressiv arbetslivspolitik. 

En aspekt är att vi har ett nytt politiskt landskap att manövrera 
i. Väljarnas lojalitet med enskilda partier minskar. Vi har generellt 
många fler politiska partier i de parlamentariska församlingarna i 
Norden. Konkurrensen om väljarna har ökat. Nya dimensioner har 
politiserats. Framför allt har den traditionella vänster-högerskalan 
kompletterats eller utmanats av gröna perspektiv, av konflikten mel-
lan det konservativa och det libertarianska, det globala och det lokala, 
det kosmopolitiska och det kommunitära. Sammantaget har det blivit 
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svårare att hålla samman den breda väljarkoalition som burit upp de 
nordiska socialdemokratiska partierna.

Socialdemokraterna kommer att behöva skapa allianser med andra 
progressiva partier och även på andra sidan den politiska blockgrän-
sen. Framväxten av olika slags högerpopulistiska eller nationalpoli-
tiska partier försvårar möjligheterna att forma stabila progressiva ma-
joriteter. Behovet av att opinionsbilda för den nordiska modellen och 
vinna debatten är akut. Och att vinna över fler för dess grundläggande 
idéer. Inte minst därför finns det ett stort politiskt behov av och ef-
terfrågan på en sammanhållen politik för framtidens arbetsmarknad.

Global osäkerhet
Decenniet efter finanskraschen har varit ekonomiskt och politiskt tur-
bulent. Perioden efter murens fall öppnades världen upp. Demokrati 
etablerades i en rad länder som lidit länge under diktaturens ok. Glo-
baliseringen inlemmade en rad nya regioner och länder i den världs-
ekonomin. Under loppet av något decennium blev det ytterligare ett 
par miljarder människor i den globala konkurrensen om investeringar 
och arbetstillfällen. Världen genomgick samtidigt en ekonomisk libe-
ralisering. Nationella regleringar för kreditgivning och kapitalrörelser 
togs bort.

Hela den här utvecklingen pockade på en internationalisering av 
politiken eftersom marknaden i någon mån hade sprängt nationalsta-
tens gränser. Det var också ett argument som de socialdemokratiska 
partierna i Europa och i Norden tog till sig. En ny tid krävde nya glo-
bala former och plattformar för demokratin. Den europeiska unionen 
genomgick ett antal stora förändringar och Europaprojektet utveckla-
des och fördjupades.  Exempelvis etablerades den inre marknaden, EU 
fick en rad nya medlemmar (till i dag 28 jämfört med de ursprungliga 
sex) och europrojektet sattes i gång. Danmark hade blivit medlem i 
EU redan 1973. På 90-talet blev även Sverige och Finland medlem-
mar, Finland trädde sedermera även in i EMU. Norge röstade för att 
ställa sig utanför EU, men är en del av EES. 
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Sammantaget fanns det i hela den nordiska arbetarrörelsen efter 
1989 en föreställning och förhoppning om att politiken nu måste 
etableras på övernationell nivå och att de nordiska länderna måste 
vara delaktiga i detta projekt, kanske främst i Europeiska unionen. De 
olika länderna har fastnat för olika anknytningsform till EU.

Innebar finanskraschen och den efterföljande långa recessionen slu-
tet på epoken efter 1989? Det är förstås för tidigt att bestämt svara 
på den frågan. Vi befinner oss mitt inne i en transformationsperiod. 
Men det är numera tämligen oomtvistat att globaliseringen är be-
tydligt mer ifrågasatt än tidigare. Inte minst handlar det om efter-
spelet till finanskraschen 2008, men generellt om att stora grupper 
upplever en ökad osäkerhet och inte sällan om sämre arbetsvillkor 
och därmed också sämre livsbetingelser. Epoken efter 1989 har efter 
inledande kriser varit en period av stark ekonomisk utveckling, inte 
minst i de nordiska länderna, efter 90-talets ekonomiska kriser och 
omställningar. Globaliseringen har skapat många vinnare men också 
åtskilliga förlorare. Den långa vågen av globalisering tycks nu ha för-
lorat momentum. Det är inte aktuellt att för närvarande underteckna 
nya handelsavtal, åtminstone inte med USA under ledning av Donald 
Trump. Brexit innebär att ett av EUs viktigaste medlemsländer nu väl-
jer en annan väg och mäler sig ur det europeiska samarbetet.

Allan Larsson ger i How can we understand the times we are living 
through (Global utmaning, 2017) en bakgrund till dagens nationalis-
tiska rekyl och dess grundläggande motstånd mot globalisering och 
internationalisering. Allan Larsson påminner om att ett annat ekono-
miskt paradigm dominerade fram till och med 1970- och 1980-talet. 
Det baserade sig på erfarenheterna från 30-talet och Keynes ekono-
miska teorier. Dessa satte dagordningen under flera decennier. Nu är 
det nyliberalismen som nått vägs ände. Dessa idéer har varit domine-
rande ett antal decennier vid det här laget. Men vad är det för poli-
tiskt alternativ och ekonomisk-politiskt paradigm som kommer i dess 
ställe? För tillfället är det uppenbart att högerpopulismen skär pipor 
i vassen. Den inåtvända nationalismen griper omkring sig. De social-
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demokratiska partierna tappar mark i Europa. Allan Larsson beskriver 
vårt nuläge i termer av ett tomrum. Ett tomrum som förstås i grunden 
är politiskt eftersom de progressiva krafterna delvis är svaret skyldigt. 
Det finns en enighet om att utvecklingen kräver mer politik och en 
ny politisk ansats globalt och nationellt. Men det finns uppenbarligen 
en osäkerhet om hur detta ska gå till och hur vägen framåt ska se ut. 
I grunden handlar det alltså om vilket ekonomisk-politiskt paradigm 
som ska ersätta den liberala hegemoni som dominerat sedan 1989. 
Hur detta kommer att formuleras är i grunden en fundamental och 
avgörande fråga för arbetarrörelsen i allmänhet och förstås även för 
den nordiska arbetarrörelsen. Det är också centralt eftersom kritiken 
mot globaliseringen tar sig mycket problematiska politiska uttryck. 
Vågen av demokratisering är bruten. Många länder som för bara någ-
ra år sedan framstod som demokratiska framtidslöften har nu valt en 
mer auktoritär riktning där rättsstaten och demokratin är satt i allvar-
lig fara.

Finanskraschen sätter fortfarande djupa spår i en rad länder och i 
världsekonomin. Den drabbade Norden olika hårt. Hårdare på Island 
och i Finland än i övriga nordiska länder. Det har varit en prövning 
för hela det europeiska projektet. EUs kris är politisk och ekonomisk, 
ja framställs rent av som existentiell. Framför allt är det länderna i söd-
ra Europa som drabbats särskilt hårt, särskilt Grekland och Spanien. 
I de här länderna är krisen lika djupgående som i Tyskland eller USA 
på 1930-talet. Planen var att euron skulle leda till ekonomisk kon-
vergens i unionen. Men under och efter finanskrisen har skillnaderna 
ökat och sprickorna i projektet blivit uppenbara. I kombination med 
oförmågan att hantera flyktingkrisen har EU utsatts för exceptionella 
politiska spänningar. 

Nordmod pekade ut lönekonkurrens från EU-länder med lägre 
lönenivåer som en särskild utmaning för de nordiska arbetsmark-
nadsmodellerna. Det är värt att uppmärksamma att inflödet av EU-
migranter till Storbritannien pekas ut som ett viktigt skäl till att ma-
joriteten tippade över till Brexit i folkomröstningen 2016. Men det 
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handlar också om att globaliseringen generellt minskar utrymmet 
för nationalstaternas suveräna agerande. Vilket kan inge en känsla av 
maktlöshet och frustration. Nationalismen kan därvidlag erbjuda en 
emotionell trygghet i en i övrigt mycket föränderlig värld. Det går inte 
heller att betrakta och förhålla sig till kritiken mot globaliseringen 
som att den är irrationell eller främlingsfientlig i sig, även om det för-
stås finns sådana inslag. Den grundas också i materiella förändringar 
och att många människor upplever ökad otrygghet och ser sina livs-
möjligheter begränsas. 

Karl Polyanis analys av kapitalismen i Den stora omdaningen var 
att 1930-talets kris och andra världskrigets ragnarök berodde på att 
den fria marknadsekonomin, särskilt vad gäller dess finansiella sida, 
skapade instabilitet och djupgående risker. Efter kriget upprättades 
en kompromiss mellan frihandel och nationell reglering av mark-
nadsekonomin. Det fanns en hård och odemokratisk variant i form 
av kommunism. Men också en mjuk socialliberal, socialkonservativ 
eller socialdemokratisk kompromiss mellan marknad och politik, ar-
bete och kapital i västvärlden. Den kompromissen är nu återigen upp-
löst efter ett kvartssekel av marknadsliberala ”reformer”. Den logiska 
slutsatsen från progressiva partier och de fackliga organisationerna 
har varit att om ekonomin globaliserats och urholkat den nationella 
demokratin så måste demokratin och det fackliga arbetet globaliseras 
för att återvinna makten över marknaden och kapitalet. Men ambi-
tionerna och de nya institutionerna har inte lyckats skapa en effektiv 
motmakt mot globaliseringen, eller stannat halvvägs, vilket inneburit 
att beslutet hamnat i ett slags demokratiskt ingenmansland. 

Ekonomiskt har många miljoner runt om i världen lyfts ur fattig-
dom samtidigt som klyftorna mellan och inom länderna ökat. Glo-
baliseringen skapar nya fördelningspolitiska utmaningar. De avregle-
rade finansmarknaderna har visat sig lika instabila som 1929. Redan 
1997 varnade den tyske sociologen Ralf Dahrendorf för auktoritära 
reaktioner på globaliseringen. 20 år senare har hans farhågor besan-
nats. Storbritannien röstade för Brexit och Donald Trump valdes till 
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president i USA. Ett antal högerorienterade regimer inom EU och i 
Europa, särskilt i Polen och Ungern, sätter demokratin och rättssyste-
met ur spel. Till det kommer den auktoritära utvecklingen i Turkiet 
och Ryssland. Även i andra länder ser vi att etno-nationalistiska poli-
tiker vinner terräng.

Denna globala osäkerhet och scenförändring ställer arbetarrörel-
sen i Norden inför nya svåra och komplicerade utmaningar. Att de 
nordiska länderna ska stå fast vid öppenhet och sluta upp kring fri-
handel är självklart. Men vilka vägar väljer vi för att i framtiden bädda 
in marknaden i samhället? Inte minst handlar dessa strategiska vägval 
förstås om vilken väg EU väljer och vilken roll Norden kan spela i den 
processen. Men också om vilken balans vi vill se mellan det nationella 
och övernationella. Frågan är också om de nordiska länderna med 
sina gemensamma erfarenheter och sina likartade modeller ska agera 
gemensamt eller gå fram var och en för sig.

Det finns också andra strömningar. För samtidigt signalerar Frank-
rikes president Emmanuel Macron både en strävan att fördjupa EU-
samarbetet och revidera den ekonomiska politiken för att ge mer ut-
rymme för en expansiv finanspolitik. Vidare har EU-kommissionens 
ordförande Jean-Claude Juncker tagit initiativ till en förändring av ut-
stationeringsdirektivet, vilket skulle kunna göra det lättare att hävda 
nationella kollektivavtal inte minst i de nordiska länderna. Vidare på-
går en process för att fördjupa den sociala pelaren. Denna dragkamp 
mellan nationalism och protektionism å den ena sidan och internatio-
nalism och öppenhet å den andra pågår alltså här och nu. Progressiva 
aktörer lyfter fram behovet av den sociala dimensionen i det globala 
samarbetet. Men det handlar också om vilken ekonomisk filosofi som 
ska styra EU. Allt detta kommer att påverka de nordiska ländernas po-
litiska handlingsutrymme oavsett vilken relation de enskilda länderna 
har till EU. 

De nordiska arbetarrörelserna har med andra ord ett stort egenin-
tresse av att driva de sociala frågorna och att förändra den ekonomiska 
politiken inom EU. Inte minst behöver vi driva krav på förändringar 
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som hindrar olika former av lönedumpning inom ramen för den inre 
marknaden. Det skulle också vidga det nationella politiska utrymmet 
för reformer och göra det lättare att värna och utveckla de nordiska 
avtals- och arbetsmarknadsmodellerna.

EUs vägval
Den pågående diskussionen om EUs framtid har flera beståndsde-
lar. I botten ligger en strid om, och en process kring, EUs framtida 
utveckling. EUs fem presidenter presenterade härom året sin vision 
i den så kallade Five presidents report: Completing Europé´s Economic 
Monetary Union. Den argumenterade för en utveckling där unionen 
eller i varje fall EMU-länderna går hela vägen i federal riktning. I 
nuläget var det inte en idé som vann någon genklang i EU. Juncker 
har senare i en vitbok öppnat upp diskussionen och ställt frågan till 
medlemsländerna vilket EU de vill se och därvidlag presenterat fem 
olika scenarier:

1. Fortsätta som förut (”muddle through”).
2. Enbart den inre marknaden (inte gemensam politik).
3. De som vill ha mer måste göra mer (två hastigheter).
4. Mindre men göra det effektivare (smalare men vassare).
5. Göra mycket mer tillsammans (federalism).

Vilken väg EU väljer är svårbedömt, särskilt efter Storbritanniens be-
slut att lämna unionen. Men det mest troliga är väl i dagsläget att EU 
utvecklas i två hastigheter, att EMU-länderna går vidare och fördju-
par samarbetet och att de andra länderna får anpassa sig bäst de vill. 
Processen pågår i skrivande stund. 

Förmodligen är det inte särskilt troligt att EU eller EMU-länderna 
i nuläget tar de stora steg som de fem presidenterna föreslog. Ytterst 
måste det finnas ett politiskt stöd för en sådan utveckling. Många EU-
entusiaster hoppas att Brexit ska göra det lättare att driva igenom yt-
terligare federala förändringar av EU. Valet av Macron sågs också som 
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en möjlighet för EU att ta ytterligare steg. Men utvecklingen i andra 
länder, som i Tyskland, Österrike och Tjeckien, skapar knappast ett 
ökat politiskt utrymme för ett fördjupat EU.

Det mest troliga och det kanske enda möjliga scenariot på medel-
lång sikt är ett EU som utvecklas i två hastigheter där EMU-länderna 
får en finans- och ekonomiminister och en liten budgetpost inom ra-
men för EUs ordinarie budget. Detta riskerar att i ännu högre grad 
än i dag skapa ett EU med i praktiken två klasser av medlemmar. Det 
kan förstås skapa en spricka i hela EU-projektet som på sikt undergrä-
ver eller splittrar unionen. Det kommer också att skapa spänningar 
mellan de nordiska länderna med Finland som medlem i EMU på 
den ena kanten, Sverige och Danmark i ett mellanläge och Norge och 
Island på den andra kanten. Det kan försvåra möjligheterna att upp-
rätthålla en nordisk front inom EU.

Det finns vidare en process för att stärka den sociala dimensionen 
i EU-projektet. Om EU-kommissionen under José Manuel Barroso 
hade en mer liberal eller nyliberal slagsida har den under Jean-Claude 
Juncker orienterat sig mer i social riktning. Juncker knyter an till den 
kristdemokratiska eller socialdemokratiska agenda som exempelvis 
den socialistiska franske EU-kommissionsordföranden Jacques Delors 
verkade för. Juncker har initierat en process för att stärka den sociala 
pelaren. Under 2017 har EU-kommissionen också publicerat Reflecti-
on Paper on the social dimension of Europe som utgör utgångspunkten 
för ett socialt toppmöte i Göteborg under hösten 2017. Den svenska 
före detta socialdemokratiska finansministern Allan Larsson har spe-
lat en roll i detta arbete. Det kan vara ett skäl till att innehållet och 
många av förslagen har en ”nordisk” profil. Kritiken från arbetsgivare 
och en del borgerliga opinionsbildare är mycket tydlig. Här betraktas 
den sociala pelaren som en inskränkning i marknadens frihet och ett 
steg mot ökad överstatlighet (Nils Karlsson: Den sociala pelaren: Fal-
lerad modell på export).

Kommissionen föreslår åtgärder för ökad sysselsättning och rätt till 
nystart i arbetslivet i form av bryggor till nya jobb via utbildningsin-
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satser. Men här finns också förslag som rör bra arbetslöshetsersättning 
och bra miniminivåer vad gäller löner och arbetsvillkor. Underlaget 
diskuterar också frågor som är kopplade till digitaliseringen av ekono-
min. Här finns också förslag om att lyfta de nationella ambitionerna 
vad gäller välfärdspolitiken och resonemang om att en social politik är 
en produktiv faktor för hela ekonomin. Europa kommer inte att vara 
framgångsrikt om välfärdsinstitutionerna monteras ned är budskapet. 
Områden där förslaget förordar konkreta åtgärder gäller löner, lika 
möjligheter, hälsa och säkerhet samt arbetslöshetsersättningen.

I långa stycken är detta förstås resonemang och krav som skulle 
kunna ha formulerats av Samak eller något av de nordiska socialde-
mokratiska partierna eller fackföreningarna. Frågan är i vilken mån 
detta kommer att kunna förverkligas. Frågan är också vilken status 
ett socialt protokoll skulle kunna få vid sidan om EUs grundlag 
(fördraget). Och om förslagen kommer att bli legalt bindande med 
samma starka status som den inre marknadens friheter. I grund och 
botten är detta nationella frågor. Och kommissionen kommer inte 
att kunna driva igenom de här förslagen med en hård juridisk makt 
på samma sätt som när det gäller den inre marknaden. Men icke de-
sto mindre är det ett klart steg framåt och en viktig politisk signal till 
hela Europa.

Det är med andra ord en tydlig indikation på att EU på högsta 
nivå insett att den nuvarande balansen mellan politik och marknad 
inte är särskilt hållbar på arbetsmarknaden. Det finns en politisk vilja 
att skapa ett mer rättvist Europa. Från nordiskt håll har de fackli-
ga organisationerna särskilt framhållit att de fackliga rättigheterna 
(som skrevs in redan i FNs deklaration om de mänskliga rättighe-
terna 1948), som rätt att organisera sig och vidta stridsåtgärder, inte 
ska kunna åsidosättas av EUs inre marknad. Den typen av inskränk-
ningar bör kort och gott tas bort. Facken säger ja till fri rörlighet men 
den ska inte innebära att de fackliga fri- och rättigheterna åsidosätts. 
Grundhållningen är att det inte ska gå att snedvrida konkurrensen 
med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Ett annat krav är att kollek-
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tivavtalens status ska säkras i de handelsavtal EU förhandlar fram.
Samtidigt har EU-kommissionen inlett en process för att revidera 

utstationeringsdirektivet. Bakgrunden är förstås den kritik som fun-
nits från exempelvis de nordiska länderna och fackföreningar runt om 
i Europa. Men också från politikerna i en rad andra europeiska länder. 
Senast har Frankrikes president Emmanuel Macron gett sitt stöd till 
processen och hävdat att låglönekonkurrensen hotar hela det europe-
iska projektet. Han vill också att sociala avgifter efter en viss tid ska 
betalas i det land arbetet utförs.

Den aktuella processen innehåller tre delar. En handlar om en för-
ändring av utstationeringsdirektivet som ger länderna och de fackliga 
organisationerna rätt att kräva bättre villkor än de lägsta nivåer en-
ligt nationella kollektivavtal som nu blivit ett tak men i framtiden ska 
kunna vara ett golv. Här har Europeiska rådet kommit överens om att 
nya regler ska genomföras om fyra år. Detta är en stor framgång för 
de nordiska länderna. Det förs också en diskussion om att skärpa ca-
botagereglerna för landtransporter så att företag och lastbilar bara ska 
kunna verka i ett land under kortare tid och antal dagar per månad. 
Det tredje inslaget är att sociala avgifter ska betalas i landet företagen 
verkar i. Men här har EU ännu inte kommit överens om ytterligare 
åtgärder.

Var den här processen på lite längre sikt landar är för tidigt att sia 
om. Det finns många hinder på vägen. Trots framgångarna vad gäller 
utstationeringsdirektivet är det inte troligt att dagens hot mot den 
nordiska arbetsmarknadsmodellen försvinner på kort sikt. Snarare 
handlar det om en process där detta möjligen kan vara ett första steg. 
Det är fråga om ett långsiktigt arbete att etablera en bättre social ord-
ning i våra länder och i relation till EU.

På samma sätt förhåller det sig förstås med den svenska regeringens 
initiativ Global deal. Det är ett initiativ från den svenska regeringen 
och Stefan Löfven med fokus på den globala arbetsmarknaden och att 
alla ska kunna dra nytta av globaliseringen. Det är ett så kallat ”multis-
takeholder partnership” med regeringar, NGOs, fackföreningar och 
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privata företag. Det är ett partnerskap i linje med FNs Agenda 2030s 
mål om en hållbar utveckling.

Detta rör sig om ett politiskt och fackligt reformarbete som till sin 
karaktär måste vara långsiktigt och som kommer kräva uthållighet 
och konsistens. De nordiska ländernas arbetarrörelse har härvidlag 
ett särskilt ansvar och bör inta en ledarroll i det arbetet. 
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4. Är de nordiska arbetsmarknads- 
modellerna hotade?

Överlever de nordiska arbetsmarknadsmodellerna? Det är helt up-
penbart att det finns ett antal oroande tecken och tendenser, som i 
sin förlängning kommer att i grunden undergräva de nordiska arbets-
marknadsmodellerna. I så fall kommer många av de särdrag som kän-
netecknar de nordiska länderna att gå förlorade. Eller så kommer de 
nordiska modellerna och samhällena se annorlunda ut. Framför allt 
präglade av större klyftor mellan klasser och grupper. Det är skälet till 
att det finns ett stort behov av att formulera en progressiv arbetslivs-
politik för vår tid.

Vi kan sedan en längre tid identifiera att de ökade inkomst- och 
förmögenhetsklyftorna skapar revor såväl i samhället som på arbets-
marknaden. Ökad polarisering mellan de som har en stark ställning 
och en svagare position på arbetsmarknaden undergräver den fackliga 
solidariteten och organisationsgraden. Den globaliserade arbetsmark-
naden skapar ett tryck på löner och villkor, inte minst via utstatio-
nerade företag. Vi har sett en förskjutning av sysselsättning till delar 
av arbetsmarknaden där det är svårare att organisera löntagarna, från 
industrisysselsättning till tjänstesektorn. Fackets möjlighet att för-
handla för sina medlemmar och påverka arbetsmarknaden har kring-
skurits av EU och särskilt av EU-domstolens utslag till förmån för 
den ekonomiska friheten och till nackdel för de fackliga rättigheterna 
(Dølvik, Fløtten, Hippe, Jordfald, 2014). Den nordiska modellen mot 
2030 hade också en underrubrik som både var en fråga och en ut-
maning: ”Ett nytt kapitel?” Historiska framgångar garanterar inte att 
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de upprepas i framtiden. Eller ens består. Det finns helt enkelt flera 
viktiga och strategiska skäl till att fokusera på och utveckla analysen 
av dagens utmaningar och samtidigt försöka formulera en gemensam 
nordisk strategi med fokus på arbetslivet. Och att gemensamt verka 
för reformer och förbättringar som stärker de nordiska modellerna. 
Det är särskilt angeläget inom ramen för det organiserade arbetslivet. 

Det nationella politiska handlingsutrymmet bestäms även i våra 
nordiska länder förstås av utvecklingen i vår omvärld och av den eko-
nomiska utvecklingen i allmänhet. Det gäller särskilt för små länder 
som de nordiska som kanske är mer beroende av omvärlden än större 
ekonomier. Globaliseringen har onekligen inneburit att maktbalan-
sen har förskjutits till global nivå, samtidigt har manöverutrymmet 
för nationella folkrörelser, fackföreningar och politiker minskat. De 
nordiska modellerna växte fram under en tid då nationalstaterna hade 
mycket mer suveränitet än i dag. Nu är vi mer sammanbundna och 
ömsesidigt beroende av varandra globalt. Det finns också konsensus 
om att globaliseringen kräver mer internationellt samarbete. Men det 
har hittills inte levt upp till de sociala ambitioner som har funnits.

Härvidlag kan vi identifiera två motstridiga trender. Efter finanskra-
schen och EUs djupa ekonomiska kris och inre spänningar ser vi en 
nynationalistisk med starka högerpopulistiska rekyler. Efter Trumps 
seger i det amerikanska presidentvalet leds USA av en starkt protek-
tionistisk politiker och frihandelsavtalet mellan USA och EU har 
hamnat i malpåse. Men vi ser också starka nationalistiska och isolatio-
nistiska politiker inom EU. Och i länder som Polen och Ungern är så-
väl rättsstaten som demokratin i fara. Till det kommer förstås Brexit. 
Bara det faktum att ett av EUs största och viktigaste medlemsländer 
lämnar är i sig i varningssignal.

De nordiska välfärdsmodellerna har som framhållits klarat och 
överlevt de senaste decenniernas politikskiften. Men de är också un-
der press. Särskilt stora är utmaningarna på arbetsmarknaden. Det 
beror också på att andra delar av välfärdsmodellen delvis har försva-
gats. Den högre arbetslösheten, delvis urholkade försäkringssystem 



63

(särskilt i Sverige) och ökade klyftor är en utmaning som har försva-
gat trygghetsmodellen. Det leder inte minst till att tilltron till det ge-
mensamma försvagas. Om denna process fortsätter kan det leda till 
en negativ nedåtgående spiral. Och om en av pelarna i de nordiska 
modellerna försvagas eller om politiken inte understödjer den kom-
mer också avtalsmodellen att få svårt att leverera. 

Vi ser dessutom tydliga tecken till splittring och polarisering på 
arbetsmarknaden, bland annat mellan fasta och tillfälliga anställda, 
mellan heltider och deltider, ”behovsanställningar” eller bemannings-
kontrakt eller andra former av osäkra eller otypiska anlitandeformer 
på dagens arbetsmarknad. I allt högre grad är fast anställning inte 
längre norm på arbetsmarknaden. Fenomenet är en del av en större 
global trend som går under beteckningen ”prekarisering”. De nord-
iska modellerna har hittills i huvudsak visat sig ha starka skyddsvallar 
mot exempelvis framväxten av en låglönesektor. Men vi ser alltså tyd-
liga tecken på fragmentisering och uppsplittring även i Norden. 

Polariseringen skapar en spänning mellan den grupp som har en 
stark ställning på arbetsmarknaden och en växande grupp som har en 
svagare ställning på arbetsmarknaden. Det solidariska kittet luckras 
upp. Här är förstås frågan om facklig organisering central. De lön-
tagare som har en svagare anknytning till arbetsmarknaden är i lägre 
grad fackligt organiserade. 

Nordmod framhöll att det ökade utbudet av internationell arbets-
kraft till lägre kostnad som en avgörande utmaning. Men det hand-
lar också om en generell och global trend och framväxten av en mer 
”flexibel” och polariserad arbetsmarknad, med fler atypiska anställ-
ningar, korttidsarbete, outsourcing och en ökande klyfta mellan en 
kärna och en periferi. Ökad arbetslöshet och tuffare konkurrens har 
förstärkt dessa tendenser. Konsekvenserna är ökad ojämlikhet i löne- 
och arbetsvillkor och fragmentering. Inte minst finns här en etnisk 
dimension. Det är en stor utmaning att integrera nyanlända på arbets-
marknaden. Politiken måste ha som mål att skapa bättre arbetsvillkor 
för alla. En ökad polarisering med fler osäkra jobb och atypiska an-
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ställningsvillkor undergräver modellen, tilliten och solidariteten.
Låglönekonkurrens eller social dumpning är en särskild utmaning 

för nordiska företag och löntagare. En grundpelare i den nordiska 
arbetsmarknadsmodellen har varit att lönen inte ska vara en konkur-
rensfaktor. Lika lön för lika arbete. Konkurrens på lika villkor för fö-
retagen. Detta är en viktig förklaring till Nordens positiva ekonomis-
ka utveckling över tid, ineffektiva företag har slagits ut och företagen 
har fått incitament till teknikutveckling och innovationer. Det har 
också skapat förutsägbarhet för företagen. Och bra villkor för lönta-
garna. Kollektivavtalet har garanterat konkurrens på lika villkor där 
löne- och arbetsvillkor varit i princip lika för alla. Detta har inneburit 
ett positivt incitament för effektivisering och utveckling och en upp-
gradering av jobb och produktionssystem. 

Social dumpning sker på olika sätt. Avregleringar kan och har lett 
till att avtalstäckningen i vissa branscher minskat. En särskild utma-
ning rör arbetskraftens ökade rörlighet och särskilt EUs inre marknad 
och det så kallade utstationeringsdirektivet som sätter upp regelverket 
för företag som verkar i ett annat land. I praktiken har vi två arbets-
marknader med olika löne- och kostnadsnivåer. Detta är en central 
utmaning för de nordiska arbetsmarknadsmodellerna. Visserligen 
påverkar detta inte nationella företags löner och villkor. Men det ris-
kerar att dra med sig andra företag i en negativ spiral. Såväl nordiska 
som utstationerade företag använder sig dessutom ofta av underentre-
prenörer, ofta i långa kedjor för att indirekt sänka sina kostnader, inte 
sällan handlar det om arbetskraft från andra länder. 

Vi ser också en priskonkurrens på många offentliga upphandlingar 
som innebär att inhemska företag som följer nordiska kollektivavtal 
och skattar i Norden riskerar att konkurreras ut från marknaden. 
Det är inte bara jobb som försvinner utan också skatteintäkter. De 
utstationerade företag och arbetare som verkar i ett annat land och 
som inte följer kollektivavtal i de enskilda länderna har skapat en helt 
ny konkurrensmodell. Företag konkurreras ut för att de följer nord-
iska kollektivavtal. Det innebär också att jobb och företag förvinner 
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från marknaden om inte också de anpassar sig till detta ”race to the 
bottom” beträffande arbetsvillkor och löner. Detta är särskilt tydligt 
inom vissa branscher såsom transporter och taxi. Vi har sett hur detta 
tidigare har hänt inom andra segment av arbetsmarknaden, sjöfarten 
är ett sådant exempel. Flygtrafiken har liknande utmaningar. Vad gäl-
ler landtransporter är det delvis en vilda västern-arbetsmarknad som 
slagit ut en rad företag med kollektivavtal. Men uthyrning via utsta-
tionerade företag förekommer även inom städ, restaurang, hotell och 
till och med offentlig verksamhet.

Bred utbildning garanterad av ett offentligt utbildningssystem som 
ger en grundläggande kunskap till alla ungdomar, riktade arbetsmark-
nadsutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling (livslångt 
lärande), har varit en av huvudpunkterna i nordiska modeller. Högre 
utbildning skapar förutsättningar att ta bättre jobb med högre lön 
och starkare ställning på arbetsmarknaden. 

Nordmod konstaterade att välståndsutvecklingen lett till ökad ef-
terfrågan av arbetsintensiva tjänster av olika slag. Vad innebär det för 
framtidens jobb och arbetsmarknader? Här finns samtidigt en annan 
trend som förknippas med digitaliseringen och robotiseringen, näm-
ligen att arbeten rationaliseras bort. Detta har tolkats som att antalet 
jobb i medellöneläget minskar och att arbetsmarknaden blir mer som 
ett timglas. 

Den nordiska modellen har byggt på uppgradering och rationalise-
ring av jobb med låg produktivitet och låga löner. Det har varit grun-
den för effektivitet och rättvisa i de nordiska modellerna. Det finns 
inga skäl för att hävda att den politiken inte längre är hållbar. Men 
den behöver förstås hela tiden anpassas till nya villkor. Framför allt 
handlar det om att skapa trygghet i förändringen och möjlighet till 
livslångt lärande och yrkesbyten flera gånger i livet. Det Gösta Rehn 
kallade ”vingarnas trygghet”.

Vi befinner oss mitt i det som karakteriserats som den fjärde indu-
striella revolutionen eller digitaliseringen. Det innebär stora utma-
ningar. Men precis som tidigare teknikskiften handlar det om hur vi 
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hanterar frågorna politiskt och fackligt. Det handlar om institutioner 
och politik och hur arbetsmarknadens parter agerar. De nordiska mo-
dellerna har hittills undvikit att bli timglasekonomier eller timglas-
arbetsmarknader. Det vill säga att vi får en ökad andel jobb till låga 
löner och att jobb med medelinkomster försvinner eller minskar. Det 
strider i hög grad mot den nordiska samhällsmodellens och arbetar-
rörelsens grundvärderingar. Frågan är alltså vad vi behöver göra för att 
stå emot dessa trender mot ökad polarisering även i detta avseende. 
Vi kan se en ökad efterfrågan på tjänster i större städer i sektorer som 
kännetecknas av ett svagare partssamarbete. Frågan om robotisering-
en ställer den här typen av frågor. Politik behöver inbegripa allt från 
utbildning till hur forskning ska understödja den ekonomiska utveck-
lingen. Och hur en aktiv näringspolitik ska kunna understödja både 
ekonomisk utveckling och ett utvecklande arbetsliv. Det nordiskt 
organiserade arbetslivet är härvidlag en viktig konkurrensfördel i sig. 

De nordiska modellerna har utgått från en historisk kompromiss 
mellan arbete och kapital, löntagare och arbetsgivare. Utifrån den har 
gemensamma institutioner och relationer utvecklats. Frågan är om 
den kompromissviljan finns på samma sätt i dag som tidigare. Arbets-
givarna har i flera länder uppvisat mer ideologiskt motstånd mot sam-
arbete och även lämnat olika samverkansinstitutioner. Har de i dagens 
globala ekonomi samma intresse eller ens behov av kompromisser 
med nationella fackföreningar och politiker? Man kan också säga att 
även politiken har visat sig vara en mer opålitlig samarbetspartner. 
Generellt har borgerliga partier varit mindre intresserade av treparts-
samverkan. Men den här typen av samarbete och överenskommelser 
har varit en viktig framgångsfaktor såväl politiskt som ekonomiskt för 
de nordiska samhällena.

Vi står alltså inför en rad utmaningar som har att göra med globa-
liseringen, teknikutvecklingen, strukturförändringar på arbetsmark-
nader, svårigheter att upprätthålla organisationsgraden, ökad migra-
tion och ökad rörlighet på arbetsmarknaden mellan olika länder och 
regioner. Synen på arbetet är satt under debatt. 
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I ett historiskt perspektiv har alltså nordisk arbetarrörelse gett ett 
unikt bidrag till den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen 
i vår del av världen. De nordiska modellerna har också varit och är 
fortfarande förebilder runt om i världen. Som framhållits har dessa 
framgångar baserats på en stark politisk och facklig mobilisering och 
organisering i fackföreningar och folkrörelser. Dessa rörelser har dri-
vit fram radikala reformplaner som haft folklig förankring och stöd 
i breda folklager. Med ett brett deltagande i partier, folkrörelser och 
fackliga organisationer skapades en brygga mellan folket och politi-
ken. 

De nordiska arbetsmarknadsmodellerna har utjämnat löner och 
garanterat lika rättigheter i arbetslivet. Den samordnade lönebild-
ningen på ett samhällsekonomiskt ansvarigt sätt har gått hand i hand 
med samhällsnyttan och det gemensamma löntagarintresset. Kollek-
tiva handlandet har härvidlag visat sig överlägset det individuella eller 
en ordning där enskilda fackliga organisationer bara ser till sina egna 
medlemmars intressen. Detta har lett till en ökad produktivitet. De 
nordiska arbetsmarknadsmodellerna har lett till högre produktivitet 
och högre tillväxt. Kompetensutveckling för breda grupper har med-
verkat till att våra ekonomier blivit mer effektiva och rört sig uppåt i 
värdeförmeringskedjan. De nordiska modellerna har skapat mer jäm-
lika förhållanden mellan män och kvinnor. De nordiska modellerna 
har varit bättre på att integrera nyanlända.

Allt detta vet vi. Det är väl belagt av såväl forskning som konkret 
erfarenhet. Den underliggande frågan här är om den nordiska model-
len i grunden är hotad eller om den står stark. Svaret är dubbelbott-
nat. Den har visat en fantastisk överlevnads- och anpassningsförmåga. 
Men svaret är också att det finns ett antal mycket oroande faktorer.

Grunden för det organiserade arbetslivet är just organiseringen av 
löntagarna och arbetsgivarna. Den fackliga organisationsgraden faller 
i Norden, även om den faller från en hög nivå. Det finns flera skäl till 
detta. I många av de branscher där sysselsättningen ökar är det svårare 
att organisera löntagarna. När de otrygga eller atypiska anställnings-
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formerna ökar i andel försvagas också de fackliga organisationerna. 
Det solidariska kitt som hållit ihop löntagarkollektivet försvagas. Allt 
detta är skälet till att kollektivavtalstäckningen minskar i de flesta 
nordiska länder. Den är mycket hög i Norden. Men Nordmod visade 
att den sjunkit i Danmark, Norge och Sverige, men ökat i Finland 
och ligger på en extremt hög nivå på Island. I vissa sektorer är det 
problem att upprätthålla kollektivavtalen, vilket öppnat för att fler 
länder nu har en möjlighet att allmängiltigförklara kollektivavtalen 
enligt en särskild procedur. Det diskuteras i ytterligare fler länder. Till 
det kommer också utmaningen vad gäller social dumpning och utsta-
tionerade företag som hotar den nordiska arbetsmarknadsmodellen. 
Det innebär en form av press på löner och villkor. Priset konkurrerar 
ut jobb och företag med kollektivavtal. Detta är problematiskt av en 
rad skäl, men eftersom så många av våra välfärdsarrangemang och för-
säkringslösningar är knutna till innehavet av arbete innebär det att 
medborgarna klyvs i de grupper som har jobb med bra villkor och 
därmed en tryggare välfärd, ett bättre liv och en bättre livsresa, och de 
som utestängs från delar av välfärden. De kommer i praktiken att leva 
på någon slags grundtrygghetsnivå, som med intill visshet gränsande 
sannolikhet riskerar att släpa efter andra gruppers välståndsutveckling 
år efter år. Utstationerade företag är också på ett djupare plan ett hot 
mot de nordiska modellerna eftersom de undandrar skatteintäkter 
från den gemensamma välfärden.

Därför finns det skäl att framhålla att om dessa trender inte bryts 
kommer de nordiska arbetsmarknadsmodellerna och det organisera-
de arbetslivet inte att överleva. I varje fall kommer de inte att leverera 
bra arbets-, välfärds- och livsvillkor för den överväldigande delen av 
befolkningen. Det samhällskontrakt som burit upp de nordiska län-
derna bryts därmed upp. Det undergräver välfärdsmodellen på två 
sätt, dels genom sämre villkor och polarisering på arbetsmarknaden 
och därmed ökade skillnader i färden genom livet – välfärden. Dels 
genom minskade skatteintäkter till det gemensamma.

Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer är fristående sam-
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manslutningar som arbetar för sina medlemmars intressen. Men de 
har också en samhällsroll. Trepartsmodellen där staten tillsammans 
med parterna på olika sätt underlättar för överenskommelser och 
främjar ekonomisk utveckling genom politiska beslut har sett olika 
ut i de olika nordiska länderna. Före 1990 spelade de en mer fram-
trädande roll än i dag. Ett skäl är de borgerliga partiernas relativa oin-
tresse för den här typen av samverkan. I flera länder har också arbets-
givarna distanserat sig från samarbete av det här slaget och exempelvis 
övergett olika samverkansorgan. I Sverige tog parterna i samband med 
finanskraschen 2007 och 2008 på eget bevåg ansvar för omställnings-
programmen. I andra nordiska länder har de en starkare roll. I Norge 
och Finland har exempelvis inkomstpolitiska inslag där staten bidra-
git med beslut om skatter och avgifter också spelat en roll i den här 
typen av trepartssamarbete. 

En slutsats vi kan dra är att trepartsöverenskommelser i allmänhet 
och samverkan mellan parterna och myndigheter i synnerhet har varit 
centrala i den nordiska modellens framgångar. Det är en komponent 
som tillför ett element som underlättat samarbetet mellan parterna 
och ekonomins funktionssätt. Framför allt har de spelat en avgörande 
roll för omställningar av olika slag och för att hantera strukturella ut-
maningar och ta sig ur ekonomiska kriser. Här är bilden i dag splittrad 
mellan de nordiska länderna. I några är trepartssamarbetet fortsatt 
starkt och i andra betydligt svagare. Men det finns starka skäl att lyfta 
fram dess betydelse för såväl samhället som ekonomin.

Den strategiska utgångspunkten kan varken vara att slå sig för brös-
tet och tro att arbetsmarknaden med naturnödvändighet överlever. 
Det är lika farligt som att tro att utvecklingen är ödesbestämd och 
omöjlig att påverka. Det är nödvändigt att ta utmaningarna på stort 
allvar. Utgångspunkterna måste vara att öppet diskutera våra gemen-
samma utmaningar. Men också föreslå förbättringar och förnyelse. 
Det vill säga gå till handling. Det är så de nordiska modellerna har 
utvecklats och överlevt tidigare. 
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5. Nya och gamla utmaningar

Så vilka är de nya och gamla utmaningarna som de nordiska arbets-
marknadsmodellerna står inför?

Tillbaka till full sysselsättning?
Under efterkrigstiden betraktades 2 till 3 procents arbetslöshet vara 
lika med full sysselsättning. Norge har i dag bara runt 4 procents ar-
betslöshet. Island ligger ännu lägre, på 3 procent. De andra nordiska 
länderna ligger snarare mellan 6 och 8 procent. Arbetslöshetstalen vi-
sar alltså en något splittrad bild men vittnar om att hög arbetslöshet 
inte är en naturlag utan att det är möjligt att pressa ner arbetslösheten 
(som i Norge och Island). Särskilt Norge har haft lägre arbetslöshet 
och under långa perioder attraherat arbetskraft från andra länder, inte 
minst från övriga nordiska länder.

Men generellt ligger arbetslösheten på för hög nivå.
En grundläggande förutsättning för att den nordiska modellen ska 

överleva och för att vi ska kunna finansiera den offentliga välfärden 
är ländernas förmåga att upprätthålla hög sysselsättning och ett högt 
arbetskraftsdeltagande. Även om de nordiska länderna levererar ge-
nerellt bättre i dessa avseenden än andra välfärdsmodeller har alltså 
arbetslösheten etablerat sig på nivåer långt över vad som tidigare 
definierades som full sysselsättning. Detta har skapat en press på de 
nordiska välfärdsstaterna och är ett viktigt skäl till de ökade klyftorna 
och att löntagarnas ställning på arbetsmarknaden och i samhället har 
försvagats. Det leder också till att de fackliga organisationernas för-
handlingsposition och manöverutrymme kringskärs. 

Hög arbetslöshet är ett hot mot de nordiska ländernas välfärds- och 
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arbetskraftsmodell. Hög sysselsättning gör det lättare att finansiera 
välfärden och trygghetssystemen. Hög arbetslöshet innebär att ökade 
resurser tas i anspråk för de sociala trygghetssystemen och tränger 
ut satsningar på andra delar av välfärden. Hög arbetslöshet gör det 
lättare för arbetsgivarna att välja och vraka bland arbetskraften och 
innebär en press nedåt på löner och villkor. Låg arbetslöshet stärker 
löntagarnas förhandlingsposition. Låg arbetslöshet frigör resurser för 
investeringar och välfärdens tjänsteproduktion. En viss transaktions-
arbetslöshet är av olika skäl rimlig och ett naturligt inslag i en för-
änderlig arbetsmarknad. Problemet är att vi också har en permanent 
långtidsarbetslös grupp som är långt från arbetsmarknaden och som 
under längre tid varit beroende av samhällets stöd. Här finns också 
ett mönster som innebär högre arbetslöshet bland nyanlända, särskilt 
från vissa länder och regioner. Den ökade invandringen har ökat oron 
för att dessa problem permanentas för stora grupper.

Den högre arbetslösheten i invandrargrupperna används för att ar-
gumentera för en sänkning av lägstalönerna och kraven på så kallade 
enkla jobb. Olika gruppers högre arbetslöshet används regelmässigt 
för att argumentera för en förändring och uppluckring av den nord-
iska arbetsmarknadsmodellen, särskilt vad gäller krav på att sänka gol-
vet, alltså sänka lägstalönerna. Tidigare har ungdomsarbetslösheten 
fyllt samma roll. Insider-outsider-konflikten används som ett argu-
ment för den här typen av förändringar. Och om vi inte hittar sätt 
att överbrygga den kommer det bli svårare att stå emot den här typen 
av propåer från arbetsgivarsidan och från borgerliga opinionsbildare. 
Det bästa försvaret är därför en politik som pressar ner arbetslöshe-
ten. Kampen mot arbetslösheten måste prioriteras och sättas i fokus 
vid försvaret av den nordiska modellen. 

Samtidigt är bilden komplex och uppvisar delvis motstridiga teck-
en. Å ena sidan ökar efterfrågan på olika slags service där förhands-
kunskaperna inte behöver vara så stora. Särskilt i och kring de större 
städerna där efterfrågan på den typen av tjänster och service ökar. 
Samtidigt lider många branscher med högre kvalifikationskrav av 
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arbetskraftsbrist, inte minst inom industrin. Många sektorer av den 
nordiska arbetsmarknaden kännetecknas av matchningsproblem. 
Här ligger förstås en stor utmaning som kräver kompetensutveckling 
och mer strategiska allmänna och specifika utbildningsinsatser. Den 
här paradoxen av både för hög generell arbetslöshet och arbetskrafts-
brist i vissa yrken och segment av arbetsmarknaden skapar flaskhalsar 
som hämmar den ekonomiska utvecklingen men minskar också den 
rörlighet som skapar förutsättningar för att få ned arbetslösheten. 
Denna kombination av arbetslöshet och arbetskraftsbrist i vissa yrken 
och segment av arbetsmarknaden visar på de komplexa utmaning-
arna. De nordiska modellernas fokus på arbetsmarknadsutbildning, 
livslångt lärande och möjligheter till omskolning är härvidlag fortfa-
rande vägar som behöver fördjupas och förnyas. Men för att klara den 
här uppgiften krävs förmodligen mer sammanhållna och konsistenta 
program för kompetensutveckling och matchning. Inte minst i ljuset 
av den digitala omställningen.

Under en lång tid har fokus i arbetsmarknadspolitiken i alltför hög 
grad legat på olika utbudspolitiska insatser för att minska arbetslös-
heten. Det har rört sig om utbildningsinsatser som gör det möjligt 
för flera att söka de jobb som finns. Ett annat inslag har varit att skapa 
ekonomiska incitament för att få fler att söka jobb. Detta har varit 
det centrala inslaget i de ekonomisk-politiska programmen de senaste 
decennierna. Det ska löna sig att arbeta, har varit det underliggande 
argumentet. Det har talats om behovet av en ”jobblinje” i stället för 
en ”bidragslinje”. Fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna har 
inte avvisat detta perspektiv även om man varit kritisk till många av 
de åtgärder som genomförts. Många av åtgärderna har framför allt fo-
kuserat på de som har en svag ställning på arbetsmarknaden och som 
lever på små ekonomiska marginaler. ”Morötterna” har erbjudits de 
som redan har en stark ställning och ”piskan” de som har en svagare 
ställning. 

Från fackligt och politiskt håll har fokus mer legat på utbildning för 
att göra fler redo att ta nya jobb. Försämringar av a-kassan eller andra 
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trygghetssystem är generellt något arbetarrörelsen motsatt sig, även 
om också socialdemokratiska regeringar tidvis har genomfört vissa 
nedskärningar av trygghetssystemen. De har i första hand genomförts 
av statsfinansiella och inte av ideologiska skäl.

Bakgrunden är förstås en ekonomisk situation i allmänhet där de 
offentliga ekonomierna generellt inte har haft lika stort manöverut-
rymme som under efterkrigstiden. Härvidlag var kriserna i början 
av 90-talet en brytpunkt för många nordiska länder. Politikerna har 
tvingats hantera underskott och skuldproblem i statens budget. Det 
ekonomiska ramverket har också förändrats så att fokus mer och mer 
ligger på inflationsbekämpning, budgetbalans och bantning av den 
offentliga skulden. 

I en mer global ekonomi är en nationell efterfrågestimulerande po-
litik inte lika effektiv som tidigare. Vi har blivit ännu mer beroende 
av de ekonomisk-politiska regimer som präglar vår omvärld. Särskilt 
förstås inom EU. EU-projektet har så här långt präglats av ett starkt 
mått av finansiell konservatism. Den tyska så kallade ordo-libera-
lismens fria marknader under överinseende av en stark stat med ett 
stabilt ekonomiskt ramverk, har fått utgöra den ekonomisk-politiska 
teoretiska kärnan i hela EMU-projektet. I grunden beror detta på den 
nyliberala och ordo-liberala idédominansen och agendasättningen de 
senaste decennierna.

Den nordiska arbetarrörelsen behöver vara delaktig i denna ideolo-
giska diskussion om den ekonomiska politiken och vara en part inom 
EU och globalt för en revidering av dagens ekonomisk-politiska para-
digm. Inte minst inom EU driva på för en förändring och utveckling 
av EUs ekonomiska ramverk som påverkar alla nordiska länder oavsett 
om vi är medlemmar i eurozonen som Finland eller EU-medlemmar 
som Danmark och Sverige och EES-anslutna som Norge och Island. 
Här kan Samak och de nordiska tankesmedjorna gemensamt spela en 
roll för att förändra debatten och i förlängningen det ekonomisk-po-
litiska paradigmet. Den nordiska arbetarrörelsen bör aktivt medverka 
till och vara en part i denna nödvändiga dialog. Det kan de nordiska 
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länderna göra med goda egna erfarenheter och resultat såväl vad gäller 
samhällsteori som praktik. Det är en viktig grundläggande pusselbit 
när det handlar om att stärka och utveckla de nordiska modellerna i 
allmänhet och deras arbetsmarknadsmodell i synnerhet.

I grunden behöver vi en ekonomisk politik som är stram och realis-
tisk, som värnar starka offentliga finanser, men som också ser behovet 
av ökade investeringar i offentlig välfärd, bostäder och infrastruktur, 
och därmed höjer den ekonomiska aktiviteten generellt i ekonomin. 
En politik som kombinerar ökade insatser för att höja arbetsutbudet 
och finslipa matchningsinsatserna med ekonomisk-politiska åtgärder 
som skapar en stark efterfrågan på arbete.

Digitaliseringen och arbetsmarknaden
När Nordmod-projektet 2030 avslutades hade diskussionen om vad 
digitaliseringen på arbetsmarknaden i allmänhet och de nordiska län-
derna i synnerhet inte tagit fart. Arbetarrörelsen i Norden har alltid 
haft en grundpositiv inställning till teknisk förändring, och har också 
en stolt historia vad gäller demokratiseringen och spridningen av in-
formationstekniken. Norden är i hög grad digitaliserat och har genom 
olika politiska beslut och åtgärder sett till att länderna ligger vid den 
digitala framkanten. 

Nu är vi inne i ett nytt stort och genomgripande teknikskifte. Tek-
nikutvecklingen är inte förutbestämd, opolitisk eller neutral. De 
nordiska modellerna har historiskt sett lyckats förena ny teknik med 
social utveckling och goda arbetsvillkor för löntagarna. Det kan vara 
ett skäl till att det inte finns samma rädsla och oro över digitalisering-
en som i länder som Tyskland och USA.

Det är angeläget för Samak och arbetarrörelsen i Norden att öppna 
upp för en kontinuerlig omvärldsanalys och tidigt hitta strategier för 
att kunna hävda löntagarnas intressen på den nya arbetsmarknaden 
och att den inte utvecklas enbart utifrån arbetsgivarnas intressen. 

Fokus har hittills i hög grad legat på Uber och Airbnb som uttryck 
för den nya delnings- eller plattformsekonomin. Framför allt är det 
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förstås Uber taxi som kommit att stå som symbol för digitaliseringen, 
där den dessutom kommer in på en sektor där det finns en arbets-
marknad med etablerade företag och taxianställda. Digitaliseringens 
och plattformsekonomins konsekvenser för och på arbetsmarknaden 
är en särskild utmaning.

Det finns en omfattande akademisk debatt om vad digitaliseringen 
kommer att betyda och vilka politiska effekter detta kan komma att 
få, samt en begynnande facklig diskussion om vad detta kan komma 
att betyda i arbetslivet. En del ser digitaliseringen som ett stort hot, 
som slutet på den sociala partnerskapsmodellen på arbetsmarkna-
den, med arbetsrätt, reglerade löner och arbetstider. Det finns också 
starkt pessimistiska förutsägelser om hur många jobb som kommer 
att försvinna framöver. Men frågan är förstås om det är fler jobb som 
försvinner än som tillkommer. Historiskt sett finns inga skäl att vara 
orolig därvidlag. 

En viktig fråga handlar alltså om löntagarnas status i en sektor 
där allt fler blir självanställda. Vi har ju redan den här utvecklingen 
i många sektorer av arbetsmarknaden. Vilken trygghet, vilka försäk-
ringar och vilka arbetsförhållanden kommer att finnas i en alltmer 
digitaliserad värld? Det handlar om möjligheterna att träffa sociala 
överenskommelser, begränsa arbetstiderna, garantera skydd, hälsa och 
säkerhet i jobbet. Och förstås inte minst om möjligheten till vidareut-
bildningen (EUTI-rapporten).

Men det är en grundläggande samhällsomvandling. Gutenbergs 
tryckteknik kom till i slutet av 1400-talet och levde kvar i 500 år. Se-
dan dess har ett antal teknikskiften skett i informationshanteringen. 
Internet utgör en bas. Den andra är insamlingen av ”big bata” som för 
närvarande växer med cirka 40 procent varje år och är grundvalen för 
många av de funktioner och tjänster som erbjuds. Mobila enheter är 
den tredje komponenten som gör att vi konstant kan vara uppkopp-
lade. Allt detta förändrar en rad delar av samhällslivet, ekonomin och 
arbetslivet, transporter, bud, uthyrning, finansiella tjänster, reparatio-
ner, service etc.
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Den tyska regeringen och arbetarrörelsen i Tyskland har i ett ge-
nomgripande projekt analyserat och försökt hitta strategier för att 
möta digitaliseringen. Det tyska arbetsmarknadsdepartementet har 
under Andrea Nahles ledning 2017 presenterat Arbeit 4.0 (Federal 
Ministry of Labour and Social Affairs 2015), som analyserar digi-
taliseringen och arbetsmarknaden från en tysk horisont. Grundbud-
skapet är att politiken måste hitta en kompromiss mellan den nya eko-
nomins krav på flexibilitet och löntagarnas rättigheter. Och garantera 
bra arbetsvillkor och löner samt rätt till vidareutbildning. I botten 
kan och bör detta regleras i kollektivavtal.

Vi behöver skapa förståelse för hur digitaliseringen, robotisering-
ens nya fas, artificiell intelligens och 3D påverkar våra ekonomier och 
arbetsmarknader. För digitaliseringen har redan fått och kommer att 
få en genomgripande betydelse för konsumtion, distribution, produk-
tion och kommande affärsmodeller.

Historiskt sett har teknologiska skiften inneburit att monotona och 
farliga jobb försvunnit. Arbetarrörelsen i Norden har på goda grunder 
bejakat teknisk utveckling och paradigmskiften i arbetslivet. Det har 
bland annat inneburit att vi kunnat öka våra inkomster genom ökad 
produktivitet. Ökade inkomster har i sin tur ökat efterfrågan på andra 
områden och därigenom skapat nya jobb. Just denna teknologiska för-
nyelse har de nordiska modellerna varit särskilt framgångsrika på att 
hantera. Men det finns starka skäl att rikta särskild uppmärksamhet 
på den pågående omställningsfasen som precis som tidigare erbjuder 
enorma möjligheter. Varje omställning är unik och kräver specifika 
politiska och fackliga svar.

Det är viktigt att initiera ett programarbete och erfarenhetsutbyte 
kring digitalisering och villkoren på arbetsmarknader som påverkas av 
den nya tekniken. I den uppgiften ligger också att hitta bra metoder 
för att ställa fackliga och politiska krav på detta område. Det är viktigt 
att börja nu för att i tid kunna hantera konsekvenserna av den tekno-
logiska revolution som pågår här och nu. 
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Jobben tar inte slut men förändras
Daniel Bells bok The Coming of Post-Industrial Society etablerade på 
sin tid bilden av ett epokskifte övergången från industri- till tjäns-
teproduktion (1999). Den här typen av debatt tenderar att få sär-
skilt understöd i tider av ekonomisk och social kris. Och precis som 
1970-talets kriser har krisen efter 2008 gett nytt bränsle till föreställ-
ningar om arbetets slut.

Den pågående digitaliseringen av samhället och arbetsmarknaden 
har onekligen gett understöd till denna idé. De senaste decennierna 
har böcker på temat ”The end of work ” etablerat föreställningen att 
arbetslinjen eller arbetstillfällena nu verkligen kommer att ta slut. De-
batten om huruvida jobben blir färre och kräver en genomgripande 
delning av de jobb som blir kvar kan också kopplas samman med 
teknologiska förändringar. Redan på 1970-talet skapade den tidens 
datorer en stor oro och en hotbild inför framtiden. Många fackliga or-
ganisationer betraktade också på den tiden datoriseringen som ett hot 
mot jobben. Grafikerna kämpade mot den nya trycktekniken. Dagens 
ofta förekommande budskap om att ”robotiseringen hotar jobben” 
har alltså sin historiska fond. Redan de brittiska ludditerna förstörde i 
början av 1800-talet de nya textilmaskinerna av rädsla för att de skulle 
förlora jobbet. Men vad de inte tog in i kalkylen var att den tekniska 
utvecklingen ledde till att priserna på tyg och kläder kunde sänkas. 
Det ökade efterfrågan och skapade fler jobb, inte minst i textilindu-
strin men också i andra delar av ekonomin.

Man kan förstå den där rädslan och oron inför framtiden. Men det 
är lätt att glömma att nya behov och arbetstillfällen, ofta mer intres-
santa, uppstår hela tiden. Historien har visat att den teknologiska och 
ekonomiska utvecklingen skapat nya behov och jobb. Kapitalismen 
har uppvisat en enorm förmåga till både förstörelse och förnyelse.

Men det är inte säkert att resultatet av våra arbetsinsatser och ar-
betstiden fördelas rättvist. För det krävs ett ramverk, en politik och en 
uppdatering av våra välfärdsmodeller och arbetsmarknadspolitiken. 
Nu står vi alltså återigen mitt i ett stort teknikskifte. Men debatten är 



78

onödigt dystopisk. Varje nytt teknikskifte skapar nya spänningar, vin-
nare och förlorare som kräver sina politiska och fackliga svar.

Den första industriella revolutionen byggde på vatten och ångma-
skiner och mekaniska fabriker. Den andra på elektricitet och mass-
produktion. Den tredje på datorerna och informationsteknikens 
genombrott. Den fjärde som vi nu går in i på nanoteknik och kvant-
datorer som kommer revolutionera produktion och konsumtion på 
ett genomgripande sätt.

I The Second Machine Age skriver Erik Brynjolfsson och Andrew 
McAfee (2015) att dagens omställning egentligen bara kan jämföras 
med ångmaskinen och den industriella revolutionen. Det är lätt att 
glömma alla tekniska skiften som vi sett sedan dess. Exempelvis var 
förbränningsmotorn minst lika revolutionerande. Men en bok om 
framtidens teknikskifte säljer mindre och skapar färre rubriker om 
den spelar ner de förändringar som väntar. Och det är lätt att överbe-
tona det unika i det som sker nu och här. Varje paradigmskifte tende-
rar att betraktas som unikt av sin samtid.

Samtidigt är det viktigt att hålla öppet för att förändringarna faktiskt 
är omfattande och genomgripande. Det unika är att digitaliseringen 
har enorma konsekvenser för hela samhällsekonomin och inbegriper i 
princip alla delar av samhället, vad gäller produktion, distribution och 
konsumtion. Framför allt behöver vi fokusera på löner och villkor i de 
arbeten som skapas i den nya digitaliserade ekonomin. Framför allt be-
höver den politiska och fackliga strategin motverka polarisering och 
segmentering, hitta modeller för att bädda in även nya företagsformer 
i samhället och utforma ett socialt partnerskap mellan löntagarna och 
arbetsgivarna. Precis som under tidigare teknikskiften har dagens dato-
risering och digitalisering initialt lett till stora vinster för vissa grupper i 
samhället. Dessa måste jämnas ut för att samhället inte ska brytas isär.

Det är uppenbart att digitaliseringen används som argument för att 
allt förändras och att vi därför behöver ett systemskifte på de nordiska 
arbetsmarknaderna. Arbetsgivarna och borgerliga politiker argumen-
terar starkt för fler enkla jobb till låga löner för att skapa jobb till fler. 
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Digitaliseringen används helt enkelt som argument för att världen nu 
är så himla ny att allt gammalt kan och bör förpassas till sophögen. 
Allt det här leder fram till slutsatsen att samhället och arbetslivet mås-
te förändras i grunden. ”Trösklarna” måste sänkas. Fler låglönejobb 
ska frälsa oss från jobblösheten. Kollektivavtalen bör ”moderniseras”. 
Fackföreningarna är mer eller mindre obsoleta om de inte gör som 
arbetsgivarna vill. Fasta anställningar och arbetsplatser där man har en 
långsiktig relation mellan anställda och arbetsgivare är inte att tänka 
på. Arbetsgivarna tenderar att frammana ett digitalt spöke som bara 
låglönejobben kan rädda oss ifrån.

En annan viktig aspekt är förstås skattefrågan som påverkar förut-
sättningarna att dra in skatt. Nationella taxiföretag betalar skatt i det 
land de verkar i. 20 procent av Ubers intäkter skickas obeskattade till 
Kalifornien. 

De politiska och fackliga utmaningarna är desamma i en delvis ny 
värld.

Arbetslinjen eller basinkomst?
Den långvarigt höga arbetslösheten har länge närt föreställningen 
att arbete åt alla inte längre är ett uppnåeligt politiskt mål. Bakom 
den föreställningen ligger det faktum att stora grupper under lång tid 
varit långtidsarbetslösa eller ställs permanent utanför arbetsmarkna-
den och därmed också många av våra välfärdssystem – och i någon 
mening utanför samhällsgemenskapen. Den osäkerhet om framtiden 
som digitaliseringen och robotiseringen ger upphov till understöder 
som framhållits föreställningen att jobben håller på att ta slut och att 
vi därför behöver göra om våra välfärdssystem i grunden. 

I Finland pågår ett försök med så kallad basinkomst. Bakgrunden 
är inte minst landets höga arbetslöshet och ekonomiska läge. De 
gröna har länge drivit kravet. Debatten i Finland visar att arbetar-
rörelsen i Norden behöver analysera och förstå bakgrunden till varför 
dessa idéer har vunnit terräng. Och vad det är för tankefigur som lig-
ger bakom förslaget. Ett skäl till att vi behöver både förnya och lyfta 
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arbetslinjen är att den i allt högre grad är ifrågasatt även från olika 
rörelser som står arbetarrörelsen nära och även på många håll inom 
olika progressiva partier och rörelser i Europa. Debatten förs också 
på bred front i Norden. Den gröna rörelsen har i grunden en arbets-
kritisk hållning till industrisamhället och konkurrenssamhället. Det 
pågår också experiment i mindre skala på flera håll. Även socialdemo-
kratiska eller socialistiska politiker har börjat dryfta den här typen av 
lösningar. Det franska socialistpartiets kandidat Benoît Hamon gick 
till val 2017 på att införa en basinkomst för alla franska medborgare. 
Det finska socialdemokratiska partiet försöker hitta en alternativ 
linje i Tony Atkinsons idé om ”participation income”, en idé om att 
gifta ihop etablerade sociala system med kraven på aktivitet i allt från 
studier till ”community work” (Atkinson, 2015). I stället för en icke 
behovsprövad ersättning innehåller det här förslaget motkrav. För att 
få ersättning måste man vara engagerad eller delaktig i samhället. An-
tingen i form av ett vanligt arbete eller exempelvis obetalt omsorgs-
arbete eller arbete i ideella organisationer. Allmänt sett är inte heller 
den här modellen oproblematisk. Det finns i grunden ett antal svåra 
gränsdragningsdilemman. Vidare skulle det krävas en omfattande 
kontroll och övervakning. Men i grunden måste en välfärdsstat sörja 
för att alla kan leva ett drägligt liv även om de inte kan arbeta eller 
inte kan få ett arbete.

Det som ligger bakom det här uppsvinget för idén om basinkomst 
är förstås det faktum att så många länder i Europa har haft permanent 
höga arbetslöshetsnivåer. De har bestått under flera decennier och 
satt tonen för samhällsdebatten. Och krympt utrymmet för politiskt 
handlade och tilltron till att det är möjligt att få ner arbetslösheten. Vi 
har vant oss vid minskade politiska förväntningar, vi lever i de krym-
pande förväntningarnas tidsålder. Detta har skapat enorma sociala 
problem och alltmer permanenta och växande klyftor i hela Europa, 
inte minst utifrån etniska skiljelinjer, inte sällan kopplat till områden 
och platser särskilt i och kring de stora städerna i Europa. Framväxten 
av en mer osäker arbetsmarknad, det som erbjuds arbetslösa är ofta 
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osäkra och tillfälliga jobb, har spätt på den växande hopplösheten. 
Generellt lever en stor del av Europas befolkning som saknar arbete 

i ekonomiska trångmål. Inte sällan påtvingas de en kränkande och 
förnedrande behandling av sociala myndigheter som av politikerna 
pålagts att vara restriktiva med stöd och bidrag. Även om det inte är 
lika illa i Norden ser vi tecken på liknande problem även här. Många 
av trygghetssystemen, inte minst socialbidrag för de som inte har a-
kassa eller sjukersättning, har stramats åt och innebär att de ekono-
miska marginalerna för de enskilda individerna är mycket små och i 
praktiken innebär ett liv i fattigdom och i en situation som det är svårt 
att ta sig ur.

Man kan säga att medborgarlön och kraven på en basinkomst är en 
reaktion på den här utvecklingen. Det är ett politiskt svar. Det är var-
ken ett bra eller ens ett realistiskt svar. Tvärtom skulle det skapa nya 
konflikter och spänningar i samhället som motverkar ett solidariskt 
samhälle på lång sikt. Men i brist på en socialdemokratisk alternativ 
modell uppfattas medborgarlön uppenbarligen som ett alternativ 
som är bättre än att stora delar av befolkningen döms till ett liv i fat-
tigdom, arbetslöshet och förnedring.

Intresset för basinkomst hänger alltså samman med en gammal 
föreställning om att arbetet håller på att försvinna eller rationalise-
ras. Den är i grunden lika gammal som industrialiseringen. Det finns 
emellertid en viktig aspekt av kritiken mot arbetssamhället som vi bör 
ta på allvar. På dagens arbetsmarknad ökar klyftan mellan vinnare och 
förlorare, några jobbar alltmer och andra har osäkra jobb, jobbar ofta 
deltid eller i olika slags prekära arbetsförhållanden. Eller har hamnat i 
permanent arbetslöshet. Vi behöver hålla ihop och inkludera snarare 
än acceptera den här polariseringen. 

En uppdaterad arbetslinje 
I Sverige hade den moderatledda regeringen (2006–2014) stor 
framgång med sin variant av arbetslinjen. Den accepterade delar av 
den socialdemokratiska modellen på arbetsmarknadsområdet. Men 
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byggde också på att ställa hårda krav på arbetslösa och sjukskrivna 
och sänka de sociala ersättningarna till dessa grupper. Samtidigt som 
skatterna sänktes för de som jobbar. Det var förstås en omfördelning 
med syftet att öka arbetsutbudet. Samtidigt adresserades arbetande 
människors stress genom avdrag för skatt för hemarbetare, eller kan-
ske i första hand de grupper som har bra ekonomiska resurser. Livs-
pusslet skulle bli lättare. Därför infördes avdrag för olika slags hus-
hållstjänster. Den typen av avdrag finns i flera länder även i Norden. 
Det visar att arbetslinjens konkreta innehåll och utformning är en 
viktig strategisk fråga.

Den nordiska arbetslinjen är grunden för de nordiska ländernas 
ekonomiska framgångar och relativt sett små ekonomiska skillnader. 
Ett högt arbetskraftsdeltagande har borgat för de nordiska välfärds-
modellerna. Arbetsmarknadspolitiken, den ekonomiska politiken, 
trygghetssystemen och utbildningspolitiken har haft som övergripan-
de politisk målsättning att förmå så många som möjligt att arbeta och 
skaffa sig en egen inkomst. 

”Gör din plikt och kräv din rätt” har varit ett slags moralisk devis 
för arbetarrörelsen. Man kan tala om en arbetsetik som satt sin prä-
gel på de nordiska länderna och de nordiska arbetarrörelserna. Den 
skötsamme arbetaren har varit en ledstjärna för arbetarrörelsen och 
välfärdsstaten. Det finns starka skäl att även framgent hävda och ut-
veckla arbetslinjen utifrån den här traditionen. 

En central utmaning framöver är också att med en åldrande befolk-
ning och vidgade behov behöver vi arbeta fler arbetstimmar över li-
vet, inte minst för att i framtiden kunna finansiera välfärden och våra 
pensioner. Med längre levnadsålder föreligger även ett mänskligt ar-
gument för att inte behöva gå i pension för tidigt. 

Här finns en konflikt eller i varje fall en spänning med arbetarrörel-
sens traditionella krav på sänkt arbetstid. Risken är att andra rörelser 
tar över och driver den frågan, vilket delvis redan har skett. En möj-
lig hållning kan vara att hitta modeller som på sikt innebär kortare 
veckoarbetstid för att vardagen ska kunna bli mer hanterlig och sam-
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tidigt ge oss möjlighet att jobba längre över livet. Grundfrågan är om 
och hur vi kan fördela den samhälleliga arbetstiden mer jämlikt och 
rättvist. Det kräver såväl en politik för full sysselsättning som en stra-
tegi för att minska framväxten av deltider och atypiska anställningar. 
Polariseringen är ett hot mot arbetslinjen och kontraktet mellan med-
borgarna/löntagarna och samhället.

Samtidigt föreligger ett dilemma och en stor utmaning beträffande 
frågan om höjd pensionsålder. Det finns en stor risk att stora grupper 
särskilt inom LO-förbunden får sämre pensioner. Generellt jobbar 
de inte på den del av arbetsmarknaden där det är alldeles naturligt 
att jobba efter 65 eller 67. Många löntagare med LO-jobb kommer 
inte ha möjlighet eller kunna jobba längre, redan i dag är det många 
som tvingas pensionera sig i förtid och därmed leva med lägre pen-
sionsersättningar långt före den formella pensionsdagen. En pro-
gressiv arbetslivspolitik måste adressera de här frågorna för att hitta 
kompensation eller modeller, förbättrade arbetsvillkor så att fler kan 
jobba längre. Det hänger delvis samman med arbetsmiljöfrågorna och 
möjligheterna att påverka arbetsorganisationen och arbetsvillkoren 
på arbetsplatsen.

Utmaningen kan beskrivas så här. Vi har i dag en ökad polarisering 
på arbetsmarknaden mellan de som arbetar mycket och de som har 
tillfälliga eller deltidsanställningar. Det gör det svårare att fördela 
den nödvändiga arbetstiden på ett mer rättvist sätt. Om fasta anställ-
ningar och heltid blir norm skapas en grundläggande rättvisebas som 
skapar möjligheter till ökad flexibilitet och individuell anpassning. 
Den danska modellen med lönekonto ger utrymme för den typen av 
individuella vägval, vilket skulle möjliggöra att vi arbetar längre, men 
får mer utrymme för valfrihet under arbetslivets gång och samtidigt 
minskar klyftan mellan de som jobbar mycket och de som har svagare 
anknytning till arbetsmarknaden.

Arbetslinjen är en grundbult i de nordiska välfärdsmodellerna. Full 
sysselsättning och högt arbetskraftsdeltagande ska stå högt upp på 
dagordningen, men behöver uppdateras och utvecklas.
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En mer osäker och otrygg arbetsmarknad
De senaste decennierna har arbetsmarknaden genomgått dramatiska 
förändringar. Det har att göra med strukturella förändringar i samhäl-
let, på arbetsmarknaden och i ekonomin. Men det handlar också om 
en ideologisk förskjutning och om att arbetsgivarna vill skapa flexibi-
litet på sina villkor.

För många löntagare har detta inneburit drastiskt sämre arbetsvill-
kor och livsförutsättningar. Många som jobbar har en svagare posi-
tion än tidigare. De saknar fasta anställningar eller jobbar deltid. 
Detta har skapat ökad stress i arbetslivet och en utbredd rädsla bland 
de som har tillsvidareanställningar att även de kommer att tvingas 
acceptera sämre arbetsvillkor i framtiden. Många av problemen med 
bristande tillit och framtidstro i dagens samhälle kan hänföras till den 
här utvecklingen, särskilt mer osäkra anställningar och ökad press i 
jobben. Frågor som har att göra med stress och dålig psykisk och fy-
sisk arbetsmiljö kan relateras till dessa förändringar på arbetsmarkna-
den. Det finns många larmsignaler som berättar om en ny och tuffare 
arbetsmarknadssituation även i Norden. Det minskar tilltron till att 
de nordiska modellerna i framtiden ska kunna leverera bättre villkor. 

Polariseringen mellan de med fasta jobb och de som har osäkra an-
ställningsvillkor är en global trend.  Även i länder där arbetslösheten 
går ner har andelen fast anställda minskat. Betydligt fler av Europas 
nya jobb har varit deltid eller temporära jobb.

I Tyskland vars ekonomi utvecklats mycket bättre under senare år 
har andelen deltidsjobb fördubblats sedan år 2000. I dag uppgår de 
till 27 procent av alla jobb i Tyskland. Antalet personer med två jobb 
har fördubblats på tio år till 2,2 miljoner. Delvis är detta en följd av 
reformprogrammet Agenda 2010 som lanserades och drevs igenom av 
den rödgröna regeringen under Gerhard Schröder. Men vi har samma 
mönster och utveckling i exempelvis Frankrike (Hill 2017).

Detta är ett betydande skifte på arbetsmarknaden som har enorm 
betydelse för människors liv. Framför allt skapar det en osäkerhet för 
de enskilda individerna. Polariseringen understöds också av digitalise-
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ringen och framväxten av olika online-baserade plattformar för tjäns-
ter. Särskilt för unga skapar dagens arbetsmarknad både osäkerhet och 
stress (Bernhardtz red. 2012).

Mats Wingborg (2016) beskriver dagens arbetsmarknad som tre-
delad:

För det första de som är tillsvidareanställda med full tillgång till det 
sociala skyddet. 

För det andra de som har eget företag och de som jobbat på företag 
som inte tecknat kollektivavtal. Deras sociala skydd är sämre.

För det tredje finns en växande grupp utrikesfödda som inte fullt ut 
kvalificerar sig för välfärdssystemet. Där finns arbetskraftsinvandrare 
från tredje land, bärplockare, papperslösa och säsongsanställda.

Dessutom finns det en växande andel som jobbar i nya och mer osäk-
ra anställningsformer. Deltider, visstider, vikariat och tidsbegränsade 
jobb är exempel på anställningsvillkor med sämre lön och trygghet 
än tillsvidareanställda. Till det kommer bemanningsanställda. Här 
har de nordiska länderna varit framgångsrika i olika grad. I Sverige 
har fackföreningsrörelsen lyckats organisera och teckna kollektivavtal 
med bemanningsföretagen. Men det finns många olika former för nya 
slags relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Egenföretagare 
som inte är anställda är ett exempel. I Sverige har det också växt fram 
så kallade egenanställningsföretag som befinner sig i en gråzon mellan 
att vara anställd och ha ett eget företag. De är inte egenföretagare, 
men inte heller anställda eller bemanningsuthyrda. Det är kort sagt en 
särskild form där egenanställda utför arbetsuppgifter åt en tredje part, 
men där egenanställningsföretaget fakturerar för ersättningen mot en 
kommissionsavgift. Arbetsgivaren har inget arbetsgivaransvar. 

I grunden skapar detta en växande välfärdsklyfta mellan de som har 
fasta jobb och de som jobbar under osäkra villkor. Polariseringen på 
arbetsmarknaden leder också till en polarisering i samhället. Därför 
måste villkoren i arbetslivet vara en prioriterad politisk och facklig 
uppgift.

Ett grundläggande mönster är att ju längre utbildning desto högre 
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sysselsättningsgrad och lägre arbetslöshet och ju kortare utbildning 
desto lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet. Här finns allt-
så en grundläggande klass- och genusorättvisa. Men polariseringen 
handlar också om anställningsformer.

Den ökade polariseringen av arbetsmarknaden har flera delar. Den 
kommer till uttryck i att vi ser en fast kärna och en del som är tillfälligt 
anställda, eller mellan heltider och deltider. Generellt har utrymmet 
för tillfälliga anställningar ökat inte minst eftersom politiska beslut 
möjliggjort detta (ökade upphandlingar av tjänster, avregleringar 
etc.). 

Men det finns också en strategi från arbetsgivarna att få en ökad 
flexibilitet som handlar om ekonomi och sänkta kostnader för ar-
betskraften, som påverkar maktbalansen mellan arbetsgivare och an-
ställda, arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna. 
Det är bakgrunden till outsourcing och framväxten av bemannings-
företag. Denna uppsjö av atypiska anställnings- eller arbetsvillkor har 
alltså varit under snabb utveckling där också nya osäkra anknytnings-
former uppstår kontinuerligt. Vi pratar om vikariat, visstid, säsongs-
anställningar, tillfälliga jobb, projektanställningar, provanställningar, 
egenföretagare, bemanningsföretag eller egenanställda. En del av 
dessa verkar i arbetsmarknadens legala ingenmansland,

Inte sällan blir dessa anlitandeformer ett sätt att runda eller komma 
förbi kollektivavtalen. Det skapar en spricka mellan de anställda och 
tillfälligt inhyrda. Vi behöver använda den lagstiftning som finns för 
att exempelvis säkra att bemanningen inte är till för att täcka perma-
nenta behov. 

Men det handlar också om hur arbetet utförs och planeras, och 
läggs även inom exempelvis den offentliga sektorn. Arbetsgivarna an-
vänder här flexibilitet som ett sätt att sänka kostnader och utnyttja 
arbetskraften maximalt. Ett talande exempel på utnyttjande är ”delade 
turer” i till exempel den offentliga sektorn. Det finns skäl att påminna 
om att arbetarrörelsen samlades en gång för krav på åtta timmars ar-
bete, åtta timmars ledighet och åtta timmars vila.



87

På kort sikt måste de atypiska anknytningsformerna trängas tillba-
ka. Fast heltidsanställning måste bli norm på arbetsmarknaden.

Vad innebär ”plattformsekonomin” för anställningsvillkoren?
En särskild fråga som behöver belysas är vad nya digitala plattformar 
innebär för villkoren i arbetslivet. Vi talar nu om företeelser som 
”clickworker” som arbetar via internet för den som vill använda deras 
specialkunskaper. En rad olika tjänster kan utföras via överenskom-
melser på nätet. Det som ligger nära till hands är utveckling av soft-
ware, programmering, datatjänster, webbproduktion, grafisk design, 
översättning etc. 

Vi ser redan ett antal företag som använder ”plattformsarbetare” 
och som får sina uppdrag direkt i mobilen. Ett synligt exempel i 
många städer är exempelvis budföretag. De arbetar ofta utan trygg-
het och som egenföretagare. Det vill säga utan fast ersättning. Ar-
betet utförs i en farlig arbetsmiljö där stress ofta sätter säkerheten på 
spel. Det är förstås också en försäkringsfråga. Avtal och partsansvar 
reglerar detta. Men i det här fallet är det inte lika självklart. Detta 
är bara exempel på hur den digitala tekniken förändrar villkoren på 
arbetsmarknaden. 

Många av de här plattformsföretagen erbjuder ingen fast ersättning 
utan bara per utfört uppdrag. Inte sällan är det så kallade startupjobb 
som erbjuder betalning per utförd tjänst. I Silicon Valley kallas dessa 
arbetare för ”VDar i sina egna frilansföretag”. Det brukar beskrivas 
som ”happy talk”. I realiteten lägger de mycket tid på att söka jobb. 
Den här sektorn är ännu liten men den växer (Hill 2017).

Den nya tekniken griper in i arbetslivet på många olika sätt. Företag 
får en möjlighet att bryta ner sina uppdrag. Även kvalificerade uppgif-
ter som programmering och skrivuppgifter kan delas upp. Plattformar 
som Offerta, Taskrunner och internationella Amazon mechanical 
turk (AMT) är några exempel. Där kan individer hugga jobb mot en 
viss ersättning med kort varsel. Det är fråga om sms-jobb på en högre 
teknisk nivå eller om man så vill är det fråga om ett modernt slags 
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daglöneri. AMT erbjuder exempelvis mikrouppgifter som kan utföras 
på några minuter och ersättas med några ören. 

Konsekvensen är att hela risken tas av de som anlitas, inte av företa-
get. De här beställarna kräver att de som utför jobbet ska vara egenfö-
retagare. Därigenom tar de inte det arbetsgivaransvar som en normal 
relation på arbetsmarknaden innebär. Det finns en rad arbetsuppgif-
ter som på sikt och potentiellt kan inlemmas i dessa affärsmodeller, 
även tjänster som städning, hushållstjänster och hantverk. 

Sammantaget innebär detta en potentiell förändring av hela arbets-
tagar- och arbetsgivarrollen. Digitaliseringen kan därigenom ytter-
ligare understödja uppdelningen i en fast kärna av anställda medan 
andra arbetsuppgifter sköts via olika plattformar. En gång fick hamn-
arbetarna stå i kö för jobb i hamnarna. Nu är de på väg tillbaka. Under 
den förindustriella fasen organiserades exempelvis en del av textilpro-
duktionen enligt förlagssystemet, arbetsuppgifterna utfördes i hem-
met och betalades för varje färdigställd uppgift. Sedan organiserades 
produktionen i manufakturer och därefter i tillverkningsindustrier. 
Nu innebär teknikutvecklingen paradoxalt nog en återgång till ett 
slags förlagssystem i en annan modern och ofta digital form. 

Mycket av fokus har legat på uthyrning av lägenheter till turister 
och Uber taxi. Plattformsekonomin öppnar för möjligheten att byta 
och köpa tjänster. Navet i den digitala ekonomin är plattformar som 
möjliggör för producenter, konsumenter och vänner att mötas. Den 
har en effektivitet och räckvidd av aldrig tidigare skådad omfattning. 

Men utmaningen är alltså betydligt större än att hantera Uber. Att 
hitta lagstiftning och fackliga strategier på detta område är oerhört an-
geläget och brådskar. Här behöver vi också agera inom EU för att ge-
mensamt hitta former för att reglera plattformsekonomin. Inte minst 
eftersom den nya tekniken och många av företagen är transnationella.

Det finns härvidlag ett stort behov av att se över hur lagstiftningen 
ser ut och hur kollektivavtalen kan möta framväxten av den här typen 
av jobb som är kopplade till plattformsekonomin.
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Trygghet i omställningen
Kompetensutveckling och livslångt lärande är en nyckelfaktor i de 
nordiska arbetsmarknadsmodellerna. Detta har varit centralt för att 
utveckla ekonomin och välfärden. Bra grundutbildning, yrkesutbild-
ning och fortbildning gör det möjligt för löntagarna att ta de nya job-
ben och klara de högre krav som ofta ställs på kunskap och erfarenhet. 
Vi ser i flera länder i Norden och branschen i dag en arbetskraftsbrist. 
Detta sätter en grimma på den ekonomiska utvecklingen.

Det finns ett brett forskningsstöd som visar att små löneskillnader, 
goda samarbetsrelationer och självständiga och välutbildade medar-
betare ger goda förutsättningar för att öka produktiviteten i företagen 
och inkludera fler i arbetslivet och samhället.

En nyckelfaktor för den ekonomiska framgången, det ökade väl-
ståndet och de relativt små klassklyftorna har att göra med hur ut-
bildningspolitiken allmänt har organiserats i de nordiska länderna. 
Utformningen av utbildningssystemen med breda utbildningar rik-
tade till alla, tillgång till högre utbildning och en möjlighet att lära 
sig under hela livet är också en förklaring till de nordiska ländernas 
höga sociala rörlighet. Den är högre än i länder med mer privata sys-
tem som i USA men också i en del kontinentala länder där vägen till 
högre utbildning stängs mycket tidigt för de unga (Lind 2009). Den 
breda allmänna utbildningen har lagt en god grund för fler att växa 
och utvecklas i arbetslivet. Den har generellt gett en bra grogrund för 
kommande omskolningar och ett livslångt lärande.

Det är i grunden viktigt att säkerställa att ungdomar får en bra ut-
bildning. I flera länder finns det skäl till oro vad gäller såväl utslagning 
som bristande likvärdighet i skolan. Goda och hållbara och välbetalda 
arbeten förutsätter en god grundutbildning men också möjligheter 
till livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling. Därige-
nom skapar vi förutsättningar för att minska skillnader mellan klas-
serna och mellan könen och att integrera nyanlända i samhället och 
på arbetsmarknaden. Det är också det långsiktigt bästa sättet att värna 
löntagarnas ställning på arbetsmarknaden.
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Det livslånga lärandet och kompetensutveckling i befintliga jobb 
är vidare en nödvändighet. Men också att förbättra de program som 
ska hjälpa till att komma tillbaka till arbete. Behov av att skräddarsy 
utbildning för bättre matchning. Vi behöver ett särskilt kompetens-
utvecklingsfokus på de arbetslösa, de som är långt från arbetsmarkna-
den och har varit arbetslösa länge. Det ökade antalet flyktingar till de 
nordiska länderna kommer att ställa krav på grundutbildning, valide-
ring och yrkesutbildning.

Utbildningspolitik och strukturomvandling har medverkat till pro-
duktivitetstillväxten och uppgraderingen av jobb och löner. Det har 
inneburit att vi lyckats motverka framväxten av en sektor med lågkva-
lificerade och lågavlönade jobb. Även om det finns tecken på att den 
modellen har underminerats.

”Vingarnas trygghet” var ett uttryck myntat av den svenske LO-
ekonomen Gösta Rehn. Tryggheten i att det är möjligt att få ett nytt 
jobb är också en förklaring till att facket och medborgarna har varit 
positiva till omställning och till att de nordiska länderna ställt sig po-
sitiva till frihandel och globalisering. Den tryggheten och vissheten 
att man kan få fler chanser i livet har varit en effektiv vaccination mot 
protektionism och slutenhet mot omvärlden. Möjligheten till vidare-
utbildning har kort sagt gjort det naturligt och lättare att acceptera 
att vissa företag och branscher rationaliseras bort, det har visat sig att 
det kommer nya jobb i de gamlas ställe. Det har i sin tur inneburit en 
successiv uppgradering av kunskaper, kompetens och löner för en allt 
större del av befolkningen.

Enligt nya studier var detta mönstret fram till 2000 (Åberg 2015 
och 2016). Sedan dess har jobb med medelinkomster minskat. Anta-
let jobb med låga kvalifikationskrav ökar dock. Samtidigt växer också 
antalet jobb i den andra ändan av kvalifikationshierarkin och löne-
fördelningen. De i mitten minskar. Det finns också en omfattande 
internationell debatt och erfarenhet om ”den trängda mitten”, inte 
minst i länder som USA och Storbritannien. Men fenomenet finns 
även i andra länder. Härvidlag är de nordiska länderna bättre på att 
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motverka de här tendenserna och det finns förstås inte skäl att överge 
en politik för allmänna kunskapslyft och livslångt lärande. Tvärtom. 

Det är angeläget och viktigt att analysera de här nya trenderna. 
Trygghet i förändringen måste appliceras och anpassas till dagens 
strukturomvandling där även mellankvalificerade rutinjobb kommer 
att ersättas med datorer och maskiner. Och med en utvecklad arbets-
marknadspolitik, lagstiftning och gemensamt ansvar mellan parterna 
kommer framtiden att kunna erbjuda såväl nya jobb som ökade löner. 

Vi kan dock konstatera att befolkningens utbildningsexpansion 
har varit snabbare än utbildningskraven i många av de jobb som finns 
tillgängliga. De med längre utbildning söker sig därför nedåt i krav-
hierarkin. Det innebär förstås inte att utbildning är negativt. Utbild-
ning och bildning är värdefulla för individerna i sig. Det är viktigt att 
fortsätta att höja medborgarnas och arbetskraftens lägsta utbildnings-
nivå. Överutbildning är ett mindre problem, men används ibland för 
att argumentera för minskade utbildningsinsatser, inte minst från 
högerhåll. Arbetarrörelsen har alltid argumenterat för att höja utbild-
ningsnivån för alla. Det finns också ett demokratiskt argument för 
både trygghet och utbildning, det ger fler valmöjligheter under livets 
gång. Men det riskerar förstås att leda till ett missnöje och en klyfta 
mellan förhoppningar och det reella utfallet på arbetsmarknaden. 
Detta är en politisk utmaning. 

En slutsats är att politikerna inte behöver skapa ”enkla jobb”, utan 
att det finns för få kvalificerade jobb för den utbildningsnivå med-
borgarna har. Det är också viktigt att fokusera på arbetets innehåll 
och möjligheterna till utveckling i jobbet. I grunden om hur arbetet 
organiseras. Det är viktigt att fylla även de nya jobben som inte kräver 
lång utbildning med mer kvalificerat innehåll, omväxling och byte av 
arbetsuppgifter inom verksamheten. 

Arbetslivets villkor
Arbetsmiljö och frågor som rör arbetslivets organisation har på senare 
tid hamnat i bakvattnet av olika skäl. Det beror på att de inte har varit 
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prioriterade. Fokus har under senare decennier legat på att hantera de 
ekonomiska omställningarna, hitta vägar att minska arbetslösheten 
och att öka sysselsättningen. Mindre fokus har helt enkelt legat på 
hur arbetet organiseras och hur det påverkar oss. Det behöver vi ändra 
på och lyfta upp arbetsmiljöfrågorna, både deras fysiska och psykiska 
utmaningar. 

De klassiska arbetsmiljöfrågorna och säkerheten i jobbet kräver 
fortsatt uppmärksamhet. Även om de förstås inte är lika akuta som 
under industrialiseringen eller efterkrigstiden. Men förslitning och 
arbetsskador uppstår inte bara i manufakturer, utan även i exempelvis 
vård och omsorg. Till det kommer de växande problemen med stress 
och psykisk ohälsa.

Generellt är arbetare mer exponerade för arbetsmiljörelaterade ris-
ker i arbetet än tjänstemän. Kvinnor i arbetaryrken upplever ofta sin 
arbetssituation som psykiskt påfrestande. Fortfarande dör människor 
på jobbet, främst LO-medlemmar. Vi behöver förnya och se över våra 
lagar, öka inspektionerna och se till att företagshälsovården byggs ut. 
Risker i jobbet och olyckor är alltså fortsatt viktiga frågor, liksom ar-
betsskador som beror på förslitning. Men vi behöver också fokusera 
mer på den psykosociala arbetsmiljön. 

Särskilt intresse och fokus på arbetsmiljö motiveras också av den 
ökade press som präglar många jobb i dag. Det finns många rapporter 
om att allt fler upplever besvär med stress av olika slag. Utbrändhet 
är ett sådant fenomen. Många jobb kräver tillgänglighet även utanför 
arbetstiden. Det finns en tydlig bild av att stress och sömnbrist är ett 
ökande problem. Här finns också en könsaspekt. Det är ofta yrkes-
grupper där kvinnor jobbar, som socialsekreterare, sjuksköterskor, 
grundskolelärare och administratörer i offentlig sektor och arbetsför-
medlare, som har en pressad arbetssituation. Många unga upplever 
stress i jobbet. 

De här frågorna behandlas ofta som personliga problem. Men de är 
ofta också arbetsplatsrelaterade. Vi vet att sjukskrivningar som fak-
tiskt har arbetsrelaterade orsaker ökar. Kvinnor är särskilt drabbade, 
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framför allt inom vård, skola och omsorg. Hårda krav och låg egen-
kontroll i arbetet och hur det utförs är underliggande förklaringsme-
kanismer.

Arbetsmiljöfrågorna måste åter upp på dagordningen. Vi behöver 
vidare bredda forskningen om arbetsmiljö och arbetslivet. Och det 
måste i högre grad än i dag bli en politisk fråga. 

Arbetsmiljöfrågorna måste också kopplas samman med inflytande 
och frågor som rör arbetsorganisation. Löntagarna måste få göra sin 
röst hörd och kunna påverka sin egen arbetssituation. 70-talets debatt 
om demokrati på arbetsplatserna var inledningen på en period av kun-
skapsbildning, forskning och utveckling av idéer och praktiker för att 
utveckla arbetsvillkoren och arbetsorganisationen.

I övergripande mening behöver löntagarnas inflytande och med-
bestämmande vad gäller arbetets utförande och planläggning åter 
komma upp på dagordningen. Det handlar om medinflytande på ar-
betsplatsen och om att kunna påverka sina arbetsvillkor. Och om att 
förverkliga möjligheterna till det goda och utvecklande arbetet. 

Daniel Lind diskuterar i artikeln ”Lyckan på svensk arbetsmarknad 
– trender, konsekvenser och åtgärder” vad som hänt på arbetsmarkna-
den. Utgångspunkten är att vi behöver minska stressen och öka livs-
kvaliteten för att klara ett längre arbetsliv. Därför är det viktigt att frå-
gor som rör välbefinnandet på jobbet tas på större allvar. Särskilt som 
välbefinnandet minskat. Det får konsekvenser i form av ökad stress 
och minskad livskvalitet, och kommer att vara negativt för produkti-
viteten och samhällsekonomin.

Daniel Lind avslutar med några förslag:

1. Säkerställ att arbetet inte kräver så mycket energi och engage-
mang att det påverkar övriga livet negativt.  

2. Ge individen möjlighet att få så stort utlopp som möjligt för sin 
kreativitet.  

3. Säkerställ att individen i så hög utsträckning som möjligt får an-
vända sin kompetens.  
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4. Undvik medelhöga och höga nivåer av negativ stress.  
5. Förbättra sociala och yrkesmässiga relationer mellan kolle-

gor.  
6. Ge individen ett så stort inflytande som möjligt över vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras.  
7. Säkerställ att verksamheten drivs på ett rättvist sätt.  
8. Säkerställ ett klimat där det är högt i tak och att verksam-

heten kan ifrågasättas.  Ge individen i så hög utsträckning som 
möjligt möjligheten att lära nytt i arbetet.  

Daniel Lind skriver vidare:

”Detta är i allt väsentligt kända dimensioner av arbetslivet som psy-
kologiska modeller och empirisk forskning tidigare har identifierat. 
Vad de nio punkterna visar är att dessa tycks vara mer betydelsefulla 
än andra i litteraturen identifierade arbetsdimensioner, allt annat lika. 
Analysen leder även till följande prioriterade åtgärder om syftet är att 
minska antalet individer med ett mycket lågt välbefinnande i arbetet: 
(1) förbättra förutsättningarna för de som anser att livet påverkas 
mycket negativt av att arbetet kräver för mycket energi och engage-
mang och (2) ge förbättrade möjligheter till kreativt utlopp för de som 
inte upplever något av detta. Avslutningsvis tycks följande åtgärder 
vara de mest effektiva om syftet är att öka antalet individer med ett 
mycket högt välbefinnande: (1) ge ännu större möjligheter till kreativi-
tet, (2) ge största möjliga inflytande över vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras och (3) säkerställ att arbetet inte kräver så mycket energi och 
engagemang att det påverkar övriga livet negativt. Sammantaget visar 
detta att två arbetsdimensioner utmärker sig som särskilt viktiga för 
att förbättra välbefinnandet på svensk arbetsmarknad: kreativt utlopp 
och att arbetet inte påverkar övrigt liv negativt. Dessa bör slutligen 
kompletteras med arbetsdomänen negativ stress. Förändring i den här 
riktningen bär på möjligheten till ökad livskvalitet och högre produk-
tivitet” (Lind).
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Frågan om villkoren i och på arbetsplatserna har fler dimensioner. 
Stressande arbetsvillkor är inte sällan kopplade till anorektiska arbets-
organisationer i kombination med ofta förekommande osäkra anställ-
ningsförhållanden och oro för framtiden. Det riskerar att skapa en 
grogrund för fysiska olyckor och förslitningar men också en pressad 
arbetsmiljö som skapar stress och även psykisk ohälsa.

Ett mer uthålligt, mänskligt och tryggt arbetsliv med möjlighet till 
personlig och professionell utveckling måste vara en prioriterad poli-
tisk och facklig uppgift framöver. Det bör kopplas samman med ökad 
offentlig satsning på forskning i och kring det moderna arbetslivet. 

Norden och EU
Ett underliggande tema i Nordmod 2030 var vad EUs inre marknad 
och fria rörlighet och globaliseringen har inneburit för de nordiska 
modellerna. Särskilt fokus låg på konkurrens från arbetskraft från län-
der med betydligt lägre löne- och levnadsomkostnader än i Norden 
och vad arbetskraftsinvandringen har inneburit för arbetsmarknads-
modellen. Generellt har den här utvecklingen varit mycket positiv för 
vår del av världen. Norden har en stor attraktionskraft och företag och 
personer som jobbat eller kommit till vår del av världen är en viktig 
förklaring till att de nordiska modellerna har presterat så bra under 
senare tid. Norden har haft hög tillväxt och bättre undvikit flaskhalsar 
på arbetsmarknaden än många andra länder.

Men det innebär inte att den globala arbetsmarknaden är problem-
fri. Det grundläggande skälet är att olika arbetsmarknadsmodeller 
krockar med varandra inom EU. Och att den nordiska modellen däri-
genom och genom EUs ställningstagande och utslag i EU-domstolen 
är utsatt för en institutionell press från utstationerade företag.

Grundproblemet är att de nordiska kollektivavtalsmodellerna un-
dergrävs av reglerna inom ramen för EUs inre marknad. Den eko-
nomiska friheten är överordnad. Det har konfirmerats av utslag och 
tolkningar av EU-domstolen. 

Utgångspunkten måste vara att de enskilda ländernas kollektivavtal 



96

ska gälla i det land där jobbet utförs, så att löner och villkor som bju-
der under dessa inte ska vara möjliga. Dit är det emellertid långt. Och 
det gäller att göra så mycket som möjligt för att minska gapet mel-
lan inhemska och utstationerade företag och arbetskraft. Det handlar 
också om att använda de medel som står till buds mer effektivt.

Om inte detta sker kommer de nordiska arbetsmarknaderna i grun-
den att förändras. Risken är stor att de nordiska modellerna undermi-
neras. Vi ser redan att företag med kollektivavtal har slagits ut. Det 
gäller förstås i fråga om landtransporter och taxi. Bygg och anläggning 
är ett annat aktuellt exempel. Men i förlängningen kommer andra de-
lar av arbetsmarknaden att sättas under press. Vi ser redan exempel 
på uthyrning av utstationerad arbetskraft inom olika servicejobb och 
även i den offentliga sektorn i en del nordiska länder.

EU är som politisk organisation kluven. Å ena sidan har EUs inre 
marknad öppnat för social dumpning. Å andra fattas beslut för att 
begränsa och bekämpa social dumpning. EU har exempelvis drivit 
igenom regler för säkerhet, arbetstider, jämställdhet och arbetsmiljön 
i de enskilda länderna. Det är i sak bra. Men utstationeringsdirekti-
vet visar att den inre marknadens fria rörlighet för kapital har gått 
före löntagarnas intresse av att motverka social dumpning och låg-
lönekonkurrens. EUs utveckling har ända sedan 1970-talet och under 
Delors tid som EU-kommissionsordförande haft sociala dimensionen 
på dagordningen.

Särskilt är det förstås regler för utstationerade företag och utstatio-
neringsdirektivet som sätter agendan. Denna hållning har etablerats i 
EU sedan lång tid. Grunden är att utstationerad arbetskraft inte ska 
betraktas som arbetstagare i landet eftersom de vänder tillbaka till sitt 
hemland och därför inte ska följa mottagarlandets arbets- och löne-
villkor. Detta har bekräftats i EU-domar om Laval och Viking.

Det har gjorts flera försök att balansera denna grundläggande håll-
ning. Många länder har valt att införa en lägstalön eller reglera någon 
form av miniminivå enligt landets villkor. Men grundproblemet kvar-
står. Den fria rörligheten och etableringsrätten innebär exempelvis 



97

möjligheten att flytta verksamheten till ett annat hemland och där-
med ännu lägre löner och kostnader.

Föreningens Nordens antologi Europa og den nordiske aftelemodel. 
Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsrett be-
lyser detta dilemma. EU innebär generellt en ny juridisk dimension 
för Norden i allmänhet. Men har kanske haft störst betydelse inom 
arbetsrätten. 

I praktiken har det uppkommit två olika arbetsmarknader. En som 
utgår från de nordiska ländernas kollektivavtal och en som utgår från 
utstationeringsdirektivet. Det ser lite olika ut i olika länder. I prakti-
ken har de en kostnad långt under de nordiska ländernas kollektivav-
tal, även om de följer rekommendationen att anpassa sig till lägsta lön 
enligt kollektivavtal. Till det kommer andra kostnader som semester-
ersättning, OB och inte minst sociala avgifter. I praktiken konkurrerar 
de i allt högre grad ut företag som verkar med nordiska kollektivavtal. 
Om inte den här klyftan åtgärdas kommer en rad företag med kollek-
tivavtal försvinna eller så anpassar de sig och anlitar själv arbetskraft 
i enlighet med utstationeringsdirektivet genom att exempelvis upp-
rätta bolag i ett annat land som verkar i Norden.  

Det är inte bara en nordisk fråga utan en fråga och en utmaning i 
en rad olika länder. I praktiken i hela EU. Detta är inte det enda skä-
let till att så många europeiska väljare röstar mot etablissemanget och 
etablerade partier, inte minst på högerpopulistiska och nationalistiska 
extrema partier. Men det går inte att bortse ifrån att det finns en ut-
bredd oro för att man ska få det sämre. Många väljare och löntagare 
förknippar EU och den inre marknaden med att de förlorat jobbet till 
utländsk arbetskraft som verkar i landet. Utgångspunkten måste vara 
att företagen och löntagarna ska konkurrera på lika villkor, inte med 
lägre löner. 

Vi behöver ha en tydligare position i EU i det här avseendet och 
samverka utifrån en gemensam nordisk syn. Det skulle underlätta 
om vi lyckades formulera en gemensam nordisk strategi. Det öppnar 
i allmänhet för ett mer samlat gemensamt nordiskt agerande, särskilt 
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när det gäller villkoren för utstationerade företag. Det borde finnas 
möjligheter att höja ambitioner för att kunna hävda nordiska invänd-
ningar beträffande den inre marknaden. 

Det är en lång process som måste tas i flera steg. Ett är att ändra 
regler och lagar på nationell nivå, att skruva på och skärpa systemet. 
Samtidigt bör de nordiska länderna driva kravet om att ändra EUs 
lagstiftning. Översynen av utstationeringsdirektivet har lett till bety-
dande framsteg. Men det är också viktigt att ställa hårdare krav på 
registrering, krav på reglering och övervakning av arbets- och anställ-
ningsvillkor. Krav på rättslig företrädare för det utländska tjänstefö-
retaget i landet. Företagen ska kunna tillhandahålla lönelistor och 
dokumentation om exempelvis arbetstid, huvudentreprenören ska 
ha huvudansvaret för alla underleverantörer är ett generellt krav som 
även bör ställas för nordiska företag. Det bör finnas tillsynsmyndig-
heter som övervakar att regler och överenskommelser verkligen följs. 
I grunden är det rimligt att kräva att man skattar i det land där arbetet 
utförs. 

Fram till nu har EUs regelverk i praktiken utgjort ett tak i stället för 
ett golv där de anställda och facket kan kräva bättre villkor och löner. 
Men vi behöver ett lönebegrepp som är anpassat efter de nordiska ar-
betsmarknadsmodellerna. Konkret innebär det att de utstationerade 
arbetarna exempelvis måste få rätt till samma extrabetalning och lön 
utifrån kompetens och erfarenhet som gäller för inhemsk arbetskraft. 
Men på sikt måste grundmodellen vara att landets kollektivavtal och 
dess villkor ska gälla. I grunden krävs en förändring av EUs lagstift-
ning så att löne- och villkorsdumpning omöjliggörs genom utstatio-
nerade företag.

Vidare bör vi försöka öka utrymmet för vad som går att göra på 
nationell nivå inom ramen för dagens EU-lagstiftning. Och driva 
på EU i en mer social riktning. Vi behöver härvidlag en gemensam 
nordisk strategi för att värna det nationella handlingsutrymmet på 
arbetsmarknaden för att kunna värna och stärka arbetsmarknads- och 
partsmodellen och det organiserade arbetslivet.
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Kamp mot social dumpning
Social dumpning är en utmaning för länder som de nordiska med 
höga löner och hög kollektivavtalstäckning. Det finns ekonomiska ar-
gument för arbetsgivare och upphandlare att få ner kostnaderna. Och 
ofta handlar det om lönekostnaderna.

I Ceveas rapport Nordiske tiltag mod social dumping. En gennemgang 
af fænomenet, dets udbredelse og indsatsen mot det (Diedrichsen och 
Weise 2017) ”Samak” är en grundlig genomgång av social dumpning 
i Norden och de olika strategier som de nordiska länderna har för att 
motverka att företag och marknadsaktörer underminerar existerande 
löneavtal, arbetsmarknadsregleringar eller sociala överenskommelser i 
respektive land för att skaffa sig en komparativ fördel i relation till de 
företag som inte gör det. 

Social dumpning förknippas ibland med utländska företag eller 
utländsk arbetskraft som verkar i landet. Men det sker förstås också 
av nationellt baserade företag. Det är inte heller bara ett nordiskt di-
lemma utan ett fenomen som återfinns i en rad länder.  Det inbegriper 
naturligtvis också utstationerade företag som i dagens globala ekono-
mi och arbetsmarknad, som exempelvis EUs inre marknad, har olika 
länder som spelplan för sina aktiviteter.

Facket och de socialdemokratiska partierna i Norden har anammat 
olika strategier för att möta och mota social dumpning, vilket rappor-
ten beskriver. Många av åtgärderna är gemensamma. Social dumpning 
förekommer särskilt i konkurrensutsatta branscher som transport, flyg 
och bygg, restaurant, städ och it. Här finns en stark press på löner och 
villkor. Flera åtgärder handlar om att skapa och säkra ett golv för att 
undvika de värsta avarterna. Några av de nordiska länderna allmängil-
tigförklarar kollektivavtal som en sådan spärr mot social dumpning. 
Det handlar om krav på ökad tillsyn och övervakning.

Samaks rapport om flygtrafiken (2017) lyfter fram exempelvis 
krav på begränsningar av otypiska anställningsvillkor och kräver att 
minst 75 procent av personalen ska vara direkt knuten till företaget. 
Vidare föreslås ett förbud att anställa piloter och kabinpersonal som 



100

självständiga egna företag. Det är ett bra exempel på hur man kon-
kret kan gå igenom olika branscher och se vilka krav som kan och 
bör ställas.

Ibland framställs invandringen i sig som ett hot mot den nordiska 
kollektivavtalsmodellen. Men det är ett litet problem för de som får 
asyl i Norden. De anställs i företag som verkar i respektive land och 
som ska omfattas av kollektivavtal. Ett större och vidare dilemma är 
däremot de utstationerade företagen som verkar i Norden.

Norge har fått sina höga krav på utstationerade företag prövade i 
Högsta domstolen där det slogs fast att norska regler ska gälla alla i 
Norge. Vilket kan jämföras med det svenska Lavalmålet som gick i 
motsatt riktning. 

Sverige och Danmark har överlåtit det till arbetsmarknadens par-
ter att hantera utstationerad arbetskraft. Det har gjort det svårt att 
hantera social dumpning som ett resultat av utstationerad arbetskraft. 
Inte minst efter Lavaldomen, Finland har inte så stora problem med 
utstationerad arbetskraft utan där kretsar diskussionen mer kring en 
”grå” del av arbetsmarknaden (Diedrichsen &Weise 2017).

Norge har kollektivavtal som säger att de som arbetar på distans 
och måste veckopendla ska få ersättning för resor, kost och logi. 
Detta har tidigare inte applicerats på utländsk arbetskraft, utan ar-
betsgivarna gjorde avdrag på 50 kronor i timmen av de utstatione-
rade arbetarnas lön för att bekosta deras resor, kost och logi. Där all-
mängiltigförklarande genomförts har arbetsgivarna enligt lag blivit 
tvungna att ge utstationerad arbetskraft samma rättigheter som en-
ligt norska kollektivavtal. Det ledde till en flera år lång rättsprocess.

2013 kom alltså domen som kommit att kallas Norges Lavalmål. 
När processen som startade 2008 var slut hade alla instanser upp till 
Högsta domstolen dömt till fackens fördel, samma villkor ska gälla 
för alla som arbetar i Norge. Norges högsta domstol fattade domen 
trots inspel från Efta-domstolen, EU-domstolens motsvarighet för 
de länder som inte är medlemmar i EU men omfattas av ESS-avtalet. 
Högsta domstolen menade att det stred mot EES-avtalet och ställde 
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sig på arbetsgivarnas sida på de flesta punkter. Den otydlighet som 
finns kring vilken självständighet Norge har från Efta-domstolen har 
lett till att Högsta domstolens beslut har stått fast. I oktober 2016 
lämnade ESA (som övervakar EES-avtalet) in en notis till Norges 
regering om sin syn på saken. ESAs kritiska syn på domen kan leda 
till att domen överklagas hela vägen till EU-domstolen. Exakt var det 
här landar är därför osäkert. Rent juridiskt är nyckelfrågan huruvida 
avdragen för resa, kost och logi är en underminering av den överens-
komna lönen eller inte. Om det anses vara det även i EU-domstolen 
vinner de norska facken. I ett liknande fall i Finland dömdes att er-
sättning för resa är en del av gällande lönenivå medan kost och logi 
inte är det (Diedrichsen & Weise 2017:23).

Entreprenörsansvar (kædjeansvar/solidaritetsansvar) finns i olika 
varianter i de nordiska länderna. Längst går Norge som också har 
varit mest framgångsrikt härvidlag. Sverige sticker ut som enda land 
att inte ha lagstadgat entreprenörsansvar. I Norge har ett solidaritets-
ansvar varit ett effektivt verktyg för att motverka social dumpning. 
Cevea visar i sin rapport att det gett tydliga effekter och allmänt anses 
vara effektivt. Det norska solidaritetsansvaret bygger på att huvudle-
verantören har ansvar för att de anställda i underleverantörsledet har 
avtalsenliga löner och villkor, samt att de har rätt att kräva pengarna 
direkt av huvudleverantören om inte detta sker. Ansvaret kan på så 
vis inte förskjutas till underleverantören. Danmark har sedan 2010 
ett kædjeansvar för moms som innebär att danska företag som har ut-
ländska underleverantörer är ansvariga för att deras underleverantörer 
betalar in moms. Det har varit effektivt för att öka inbetalningen av 
moms från utländska företag aktiva i Danmark och därmed öka kon-
trollen och uppföljningen av löner och villkor (Diedrichsen & Weise 
2017:63f ).

Finland har en lag om huvudentreprenörskap och införde ett be-
ställaransvar 2006 som innebär att leverantören vid beställning måste 
kunna uppvisa dokument som visar att företaget gör allt i enlighet 
med lagen. Beställaransvaret i Finland syftar på det viset mer till att bli 
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av med oseriösa företag. Men det visar inte upp samma resultat som 
den norska solidaritetslagen när det gäller att hålla uppe löner. Det är 
inte heller dess främsta syfte (Diedrichsen & Weise 2017:62).

I Sverige har Byggnads krävt att huvudentreprenören lämnar ut 
uppgifter om alla underleverantörer för att Byggnads ska kunna kon-
trollera att de har kollektivavtal. För de som inte har det försöker 
Byggnads förhandla fram ett och i de fall där det misslyckas har arbe-
tarna rätt till att få mellanskillnaden mellan sin lön och lägstalönen 
enligt kollektivavtalet utbetald av en fond ägd av byggbranschens ar-
betsgivarorganisation.

ILOs konvention 94 säger att offentlig upphandling ska ha som krav 
att leverantören lever upp till kollektivavtal. Det har ratificerats i alla 
nordiska länder utom Sverige. På grund av den ökade utstationerade 
arbetskraften och problemen med social dumpning som har kommit 
som en effekt av det, har Sverige börjat närma sig en ratificering av 
konventionen. Men det kommer inte att göra någon skillnad när det 
gäller utstationerad arbetskraft. EU-domstolen har tidigare dömt (se 
Rüffertdomen) att denna typ av krav enbart är giltigt om avtalen är 
lagstadgade, vilket alltså inte är fallet om inte avtalen allmängiltigför-
klarats. Det kommer alltså inte vara möjligt enligt EU-rätten att ställa 
krav på att leverantörer lever upp till kollektivavtal vid offentlig upp-
handling. Eventuellt skulle det vara möjligt att ställa konkreta krav på 
lön och arbetsvillkor.

De nordiska länderna behöver hitta gemensamma strategier och ut-
byta erfarenheter vad gäller att motverka social dumpning i offentlig 
upphandling. Även här är det främst Norge som har gjort det mest 
genomarbetat. Det har också visat sig vara hyggligt effektivt. Vid all-
mängiltiggörande av kollektivavtal kan Arbetsmiljöverket undersöka 
och döma företag som inte lever upp till avtalsvillkoren. Sverige in-
förde först sommaren 2017 en ny lag som ökar möjligheten att ställa 
krav på rimliga villkor vid offentlig upphandling.

I Norge måste alla som arbetar i offentligt upphandlade bygg- och 
anläggningsarbeten kunna visa upp ID på arbetsplatsen. Vidare ställs 
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krav på att 50 procent måste vara fast anställd arbetskraft och 7 pro-
cent lärlingar. Om ett utländskt företag vinner en upphandling ska alla 
de som arbetar i projektet registreras (Diedrichsen & Weise 2017:65). 
Det innebär i praktiken att många oseriösa företag sållas bort. Genom 
Nye Veier finns också en pre-kvalificeringsprocess vid upphandlingar. 
Det innebär en förhandsgranskning av budgivare innan de får lägga 
ett konkret anbud. Den modellen skulle andra nordiska länder kunna 
knyta an till.

Danmark har ställt krav på att de anställda i offentliga upphand-
lingar som lägst ska ha samma lön, rättigheter och allmänna arbets-
villkor som står i representativt kollektivavtal (Diedrichsen & Weise 
2017:66). 

Sedan den 1 juni 2017 gäller i Sverige en ny lag om offentlig upp-
handling. Upphandlingsmyndigheten beskriver syftet så här:

”Syftet med bestämmelserna är att motverka att offentliga kontrakt 
fullgörs av arbetstagare som inte har skäliga arbetsvillkor och att 
minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dum-
ping. Upphandlingsreglerna ska säkerställa att de anställda som utför 
arbete för det offentliga ska ha de villkor som arbetsmarknadens parter 
kommit överens om. Offentliga medel ska inte heller bidra till att 
arbetstagare som utför arbete i andra länder än Sverige gör detta under 
förhållanden som inte är förenliga med ILO:s kärnkonventioner.”

Den nya lagen beskrivs så här:

”I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter 
och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semes-
ter och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Denna 
skyldighet, att säkerställa att antagen leverantör ger sina anställda 
åtminstone vissa minimivillkor, gäller vid upphandling av varor, tjäns-
ter, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår till minst de 
tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. Bestämmelserna innebär 
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dock inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara 
bunden av ett kollektivavtal.”

Lagen kan på så vis jämföras med den lag som sedan tidigare finns i 
Danmark.

Särskilt i Sverige är offentliga upphandlingar en laddad fråga. Ett 
skäl är förstås att omfattningen av upphandlade tjänster är mycket 
stor. Sverige har gått mycket längre i marknadsorienterad riktning än 
andra nordiska länder i detta avseende. 

Fackförbundet ST, som organiserar statliga tjänstemän, ställer krav 
på en förbättrad uppföljning av att skattepengar används mer effektivt 
än i dag. Vidare slår ST fast att myndighetsutövande ska utföras av 
offentligt anställd personal, att staten ska garantera att externa parter 
som driver statlig verksamhet har kollektivavtalsenliga villkor, samt 
att de anställda har rätt till kompetensutveckling och att företagen 
följer arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi-
dare föreslås att det fackliga inflytandet ska öka. Inför beslut om upp-
handlingar ska samråd med facket ske. 

Allmängiltigförklarande av kollektivavtalen är en fråga där de 
nordiska länderna intar olika positioner. Island, Norge och Finland 
har denna möjlighet. Såväl Norge som Finland har lagstadgat att kol-
lektivavtalen kan bli allmängiltigförklarade inom en specifik bransch. 
Det finns en särskild procedur för att detta ska kunna implemente-
ras. Frågan diskuteras också i Sverige. Transportarbetareförbundet är 
numera för kravet. De verkar också i en sektor hårt ansatt av utsta-
tionerade företag och liberala cabotageregler. De andra svenska fack-
förbunden är än så länge motståndare till förslaget. Norges arbets-
miljöverk har befogenhet att undersöka företag för att se om de lever 
upp till kraven i de allmängiltigförklarade delarna av kollektivavtalen. 
Regeringen har ökat resurserna för att antalet kontroller ska öka. Allt 
detta verkar ha gett bra resultat (Diedrichsen & Weise 2017).

Ett stort problem är att kontrollen och uppföljningen är svag. I prak-
tiken förekommer många exempel på att de regler som faktiskt finns 
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rundas, särskilt inom bygg och anläggning förekommer också mycket 
svarta affärer och skattefusk. Och inte sällan sämre villkor än de regler 
som arbetsmarknaden i övrigt erbjuder de anställda. Dock finns det 
många sätt att i praktiken komma under de lägsta nivåerna för löner 
i kollektivavtalen som utstationeringsdirektivet trots allt föreskriver, 
nivåer som i praktiken redan ligger under ländernas kollektivavtal, 
samt kostnader för försäkringar och sociala avgifter. Det innebär att 
det i praktiken i många fall är en mycket större kostnadsskillnad än 
vad som står på ”pappret” mellan utstationerade företag och inhemska 
företag som har kollektivavtal. Det finns kort sagt stora behov av att 
förbättra och skärpa kontrollen och uppföljningen. Detta diskutera-
des och belystes redan i en rapport till Nordiska ministerrådet 2013, 
Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial 
dumping: En nordisk pilotstudie (Eldring, Ahlberg, och Pedersen).

I Danmark finns ett samordnat (risikobasert) myndighetssamarbe-
te om kontroll för att motverka social dumpning. Det infördes av den 
socialdemokratiskt ledda regeringen 2012. I grunden handlar det om 
att Arbejdstilsynen, skattemyndigheterna och polisen samverkar för 
att se till att utstationerade företag följer befintliga regler. Samarbetet 
visar att kontroll och uppföljning krävs både för att skapa ordning och 
reda på arbetsmarknaden och för att undvika skatteflykt. Inom ramen 
för samarbetet företas gemensamma kontrollaktioner och dagliga ak-
tiviteter ute på fältet. Det pågår vidare ett kontinuerligt arbete för att 
effektivisera kontrollerna. Därvidlag finns en dialog med företrädare 
för branschen och parterna. Samarbetet syftar till att myndigheterna 
bättre ska understödja varandras kontrollerande funktioner och inte 
minst till att utbyta information mellan myndigheterna. 

Den nordiska dimensionen
Näringslivets opinionsbildning har varit massiv de senaste decennier-
na. Den har skapat ökat utrymme för nyliberala idéer som i grunden 
riktar sin udd mot den nordiska modellens grundläggande värden och 
form av kompromiss mellan marknad och avtal, ekonomi och politik. 
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Vi behöver en ideologisk opinionsbildning som lyfter fram den nord-
iska erfarenheten.

Sedan ett antal år finns det nya progressiva tankesmedjor i de nord-
iska länderna, även om de inte har samma resurser som näringslivet. 
Det är en kombination av partianknutna och fackföreningsstödda 
tankesmedjor. Dessa skulle kunna samordna sitt arbete på ett bättre 
sätt framgent. Samak borde generellt understödja detta nätverk och se 
till att man kan använda deras synergier bättre än i dag. Ett nordiskt 
samarbete med möjligheter till konferenser och idéutbyte är angelä-
get. Ett utbytesprogram för de nordiska tankesmedjorna skulle kunna 
utvecklas, liksom stipendier för studier och rapporter om den nord-
iska modellen. Förslag som sammantaget skulle bidra till ett sätt att 
stärka det nordiska samarbetet. 

Detta opinionsbildande arbete bör knyta an till den befintliga ar-
betslivsforskningen och den omfattande kunskapsbildningen om 
arbetslivet. En nordisk samverkan för att understödja arbetslivsforsk-
ningen över nationsgränserna i Norden är därvidlag särskilt angelägen.

I dag präglas vår omvärld av en betydande osäkerhet. Nyss var glo-
baliseringen ett löfte om förbättringar för alla. Nu framträder avigsi-
dorna och bristerna i dagens globala ordning. Brexit och Trump är två 
tydliga exempel. EU krisar och söker en ny väg. 

I dessa oroliga tider bör vi betrakta Norden som en potentiell poli-
tisk kraft i högre grad än tidigare, inte bara för att se upp till de nord-
iska modellerna utan också för att de levererar bra resultat.

De stora idéerna om en nordisk union eller ett nordiskt försvarsför-
bund förverkligades aldrig. Inte heller den nordiska ekonomiska uni-
onen Nordek som ett alternativ till Efta, EG och Comecon i slutet av 
60-talet blev av en rad skäl av. Efter misslyckandet röstade Danmark 
1972 för medlemskap i EG. Men det nordiska samarbetet existerar. 
Vi har haft fri rörlighet och ekonomisk integration sedan 1950-talet. 
Det är ett samarbete som funnits länge och som fungerar bra. Det bör 
vi bygga vidare på. Särskilt i dagens turbulenta omvärld.

Socialdemokratiska partier och fackföreningar har en gemensam 
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samhällssyn. Norden behöver höja rösten i EU. Tillsammans kan 
Norden spela en mer aktiv roll i EU och i den globala politiken. Vår 
modell står sig väl i konkurrensen. Det behöver vi göra politik av. Här 
hemma och i världen.

Den tidigare danske ministern och EU-kommissionären Poul Niel-
son har för det nordiska ministerrådet skrivit rapporten Arbejdsliv i 
Norden. Udfordringer og forslag (2015). Han fokuserar framför allt på 
ministerrådets arbete med fokus på arbetslivet. Här finns förslag som 
arbetarrörelsen bör ta till sig, som gemensamma nordiska pilotpro-
jekt. Nielson vill också att det tillsätts en särskild arbetsgrupp för att 
utvärdera och göra analyser över åtgärder som kan öka integrationen. 
Han vill också se en bättre arbetsmarknadsstatistik och att ministerrå-
det ska upprioritera åtgärder som rör den psykiska arbetsmiljön. Han 
vill se ett ökat fokus på jämställdhet och att de nordiska regeringarna 
ställer sig bakom införandet av obligatorisk vuxenutbildning och om-
skolning. 

Poul Nielson föreslår också att de nordiska arbetsmarknadsminist-
rarna regelbundet träffar och rådgör med de nordiska arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna för att organisera och starkare markera 
kärnan i den nordiska arbetsmarknadsmodellen. Inte minst för att 
fortlöpande få större förståelse för den nordiska modellen i den soci-
ala dialogen och i det fortlöpande lagförberedande arbetet i EU-kom-
missionen. Och starkare tillvarata intressena i processen i parlamentet 
och i rådet och när det gäller  EU-kommissionens konkreta förslag.

Sammanfattningsvis finns det många politiska, kulturella och so-
ciala band som knyter samman de nordiska länderna. Samtidigt är det 
fråga om fem länder och fem modeller. Det bör finnas goda förutsätt-
ningar att driva frågor gemensamt i EU. Men det kan och bör också 
kompletteras med en gemensam solidarisk hållning att acceptera och 
stötta enskilda länders vägval. Alexandre Dumas tre musketörer hade 
en gemensam ed: ”En för alla. Alla för en.” Det bör vara vägledande 
för det nordiska samarbetet och för de nordiska ländernas agerande 
gentemot EU och omvärlden.
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6. Förslag och framtida uppgifter

Politisk mobilisering
De nordiska modellerna har uppstått i spänningsfältet mellan folkrö-
relser och politiska partier med många medlemmar. Partierna har en 
nyckelroll i demokratin. De artikulerar olika åsikter, ideologier och 
intressen. Samtidigt tar de ett samhällsansvar och utför ett medbor-
gerligt värv och representerar därigenom också ett allmänintresse. 

De socialdemokratiska partierna har spelat en nyckelroll under 
framväxten av och i utvecklingen av de nordiska modellerna. För att 
dessa partier, och även andra partier, ska kunna klara sin demokratiska 
uppgift måste de ha en inre stabilitet och struktur då de har många 
aktiva medlemmar. Det krävs för att demokratin ska vara vital. För ar-
betarrörelsens del handlar det om att kunna försvara och utveckla den 
sociala demokratin. Det organiserade arbetslivet förutsätter fackliga 
organisationer med hög organisationsgrad. Demokratin förutsätter 
många medlemmar som är aktiva, delaktiga och tar ansvar.

De nordiska modellernas framtida utformning kommer ytterst att 
falla tillbaka på om det finns en facklig och politisk mobilisering för 
att försvara och utveckla välfärds- och arbetsmarknadsmodellen. Just 
när det gäller facklig organisering finns det en långsiktig trend av sjun-
kande organisationsgrad som gör det svårare att upprätthålla kollektiv-
avtalstäckningen. Också de politiska partierna har tappat medlemmar.

De nordiska välfärdssamhällena växte fram som resultat av krav 
och engagemang från arbetarrörelsen, olika folkrörelser och bönder-
nas organisationer. Alla representerade en bred folklig mobilisering 
i det civila samhället med stor och bred folklig förankring. Politisk 
och facklig organisering har understött varandra. De nordiska model-
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lerna har växt fram i samspel mellan organisering och mobilisering i 
det civila samhället och politiska beslut som drivits igenom av starka 
socialdemokratiska partier. Detta har varit avgörande också för ut-
vecklingen av de nordiska arbetsmarknadsmodellerna.

I början av 2000-talet har den politiska pendeln förskjutits. Vi har 
sett att kapitalet stärkt sin ställning på löntagarnas bekostnad. De sto-
ra socialdemokratiska masspartierna med bred folkrörelseförankring 
är inte lika stora och starka längre. Parallellt har vi sett en försvagning 
av politiken på nationell nivå. Nya politiska mönster, liksom fram-
växten av högerpopulistiska partier, har vunnit stöd också i vänsterns 
traditionella väljargrupper. Spänningen mellan kosmopolitism och 
kommunitarism skär också genom arbetarrörelsen.

Det är i samspelat mellan den ekonomiska politiken och välfärdspo-
litiska reformer som det organiserade arbetslivet kunnat förverkligas. 
Även om staten ska vara neutral och inte lägga sig i lönebildningen 
eller kollektivavtalens konkreta innehåll så har politiska beslut haft 
betydelse för modellens utformning. I många länder har politiska be-
slut varit negativa för facklig organisering. Utvecklingen i länder som 
USA och Storbritannien bär vittnesbörd därom. Det finns också ex-
empel på beslut som verkat negativt för de fackliga organisationerna 
och organisationsgraden i Norden, även om vi hittills aldrig sett den 
typen av antifacklig lagstiftning.

Hur påverkar de här förändringarna möjligheterna att försvara och 
utveckla de nordiska modellerna? Det var också temat för en av Nord-
mods underlagsrapporter, Hernes och Elgvins Demokrati og deltakelse 
i den nordiske modellen (2014). Underrubriken var talande: ”Knirker 
det i gulvet?”

Om starka socialdemokratiska partier är och kommer att vara avgö-
rande för samhällsutvecklingen i de nordiska länderna finns här stora 
uppgifter. De socialdemokratiska partierna har över tid tappat väljar-
stöd. Till del beror det på konkurrens från andra och nya partier, som 
de gröna och olika slags vänsterpartier som lämnat kommunismen 
bakom sig, åtminstone programmatiskt. Men sammantaget har det 
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blivit svårare att forma en progressiv majoritet i de nordiska länderna. 
I en del länder finns ett politiskt mittfält där socialdemokratin kan 
finna bundsförvanter i vissa frågor. I Danmark och Norge har Social-
demokraterna regerat med Radikale Venstre och Senterpartiet. 

Socialdemokratin har alltså varit på tillbakagång i Norden och i 
ännu högre grad i många andra länder i Europa under längre tid. Det 
finns strukturella skäl till detta. Socialdemokratins bas i den industri-
ella delen av ekonomin är ett svagare segment i dag än tidigare. Till 
det kommer värderingsförändringar som bland annat lett till att de 
enskilda individerna inte är lika lojala med ett parti eller en rörelse 
längre. Värderingarna förefaller mer flyktiga, föränderliga och kanske 
också mer flerdimensionella än tidigare.

I grunden handlar det emellertid om att de socialdemokratiska par-
tierna behöver återskapa sitt politiska självförtroende och återknyta 
till och återuppliva sina ideologiska grundidéer för att kunna bli den 
ledande progressiva kraften för framtiden. Next left, New Social Deal. 
10 strategic proposals for the Progressives to become the Movement of the 
Future är en bok författad av Ania Skrzypek (2017). Hon presente-
rar ett antal konkreta förslag för de progressiva partierna i Europa. 
Många av förslagen känns igen och ligger i linje med slutsatserna i 
Nordmod-projektet och analysen i denna rapport, inte minst fokus 
på rimliga löner och arbetsvillkor men också beträffande den över-
gripande uppgiften att hitta en ny ekonomisk social modell för Eu-
ropa och EU. Idéarvet står sig men behöver laddas med ny energi och 
konkretiseras i praktisk politik. Det handlar i grunden om att formu-
lera en modern tolkning och förståelse av arbetarrörelsens uppgifter i 
dagens samhälle. Ett parti som blickar framåt och kan presentera en 
vision om förändring och framtidstro. Det kräver nationellt ledarskap 
och starka lokala företrädare. Visionen måste alltid konkretiseras. Bra 
värderingar och god vilja räcker inte. 

Utmaningen är dubbelbottnad. Hur vitaliserar vi demokratin i all-
mänhet och hur får vi medborgarna att bli mer engagerade i de politis-
ka processerna. Här finns en gammal diskussion inom arbetarrörelsen 



111

i Norden, dels om folkrörelsernas betydelse, dels om att öka inslaget 
av självstyre och egenmakt i exempelvis den offentliga sektorn, för hy-
resgäster, löntagare och medborgare. 

I dag förs en internationell debatt om olika former av deltagande i 
demokratin och medborgarpaneler för att mobilisera fler röster och 
engagera fler medborgare, inte minst för att skapa en motvikt till 
”vested interests” och olika lobbygrupper.  I en rad stora städer är det 
svårt att få till en fungerande kontakt mellan politiker och medborga-
re. I Brasilien har Arbetarepartiet (PT) experimenterat med så kallade 
deltagarbudgetar, inte minst för att skapa ett folkligt tryck gentemot 
en ofta korrumperad eller reformovillig byråkrati. 

Från andra håll lyfts frågan om folkomröstningar för att öka det po-
litiska engagemanget. Just folkomröstningar har emellertid ofta visat 
sig vara ett sätt att blockera stora politiska beslut. Möjligheterna att 
utlysa folkomröstningar i Kalifornien och i Schweiz bär vittnesmål 
därom. Mycket aktiva minoriteter kan tvinga fram en folkomröst-
ning, men det kan också skapa intresse för politiska frågor och gemen-
samma angelägenheter. Samtidigt kan det tvinga fram ett entydigt ja 
och nej som inte ger utrymme för kompromisser och den process av 
kontinuerlig utvärdering som bör prägla politiska processer.

Claudia Chwalisz beskriver i The Populist Signal: Why Politics and 
Democracy Need to Change (2016) olika experiment med rådgivande 
medborgarpaneler som ett sätt att mobilisera ett ökat medborgaren-
gagemang för att vitalisera demokratin. På flera ställen lottades del-
tagarna slumpvis in. Rapporten beskriver också ett slags demokra-
tiunderskott. Hon visar att de som röstar på de etablerade partierna 
(Tory, Liberaldemokraterna och Labour) är mer nöjda med sakernas 
tillstånd och inte så intresserade att delta exempelvis i en medborgar-
panel. De som däremot röstar på nya partier som de gröna eller Ukip 
var däremot mycket mer missnöjda. Samtidigt var de i mycket högre 
grad beredda att engagera sig i en medborgarpanel. Det här är signaler 
som både de demokratiska institutionerna och de etablerade partierna 
bör ta i beaktande.
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I Norden är och har de politiska partierna varit centrala i demo-
kratin, inte bara som en väloljad valapparat utan som en bredare 
folkrörelse med många medlemmar och medborgare engagerade på 
olika demokratiska nivåer. Det gör att den här typen av experiment 
kan kännas en smula främmande och inte lika självklara. Vi har haft 
ett starkt medborgarengagemang genom folkrörelser och politiska 
partier, men denna demokratiska bas är i dag svagare än tidigare. Det 
innebär att vi gör klokt i att hålla öppet för demokratiska innovatio-
ner som syftar till att öka det politiska engagemanget och intresset.

I Norden har vi en starkare tradition av organiserade intressen och 
representativ demokrati. Men vi har också stora utmaningar i Skan-
dinavien. De politiska partierna har tappat medlemmar. Den direkta 
kopplingen till de fackliga organisationerna och andra folkrörelser är 
inte lika självklar som tidigare. Samtidigt är det inte konstruktivt att 
måla upp en alltför pessimistisk bild. Faktum är att nedgången har 
bromsats upp, vilket tyder på att yngre medlemmar fyller på partierna 
i takt med att de äldre generationerna lämnar. 

Till det positiva hör att de politiska partierna har ett stort förtroende 
jämfört med många andra länder. Så bilden är inte entydig. Gissur Ó 
Erlingsson och Mikael Persson visar i sin artikel ”Hur mår de politiska 
partierna?” (2014) just att minskningen avstannat. Det finns också 
exempel på att det går att vända trenden. Socialdemokraterna i Dan-
mark har ökat medlemsantalet under tre år efter flera års medlems- 
tapp. För första gången sedan 1947 har partiet ökat medlemsantalet 
tre år i rad.

Olika former av mätningar tyder på att yngre är beredda att ta upp-
drag och är intresserade av politik i lika hög grad som tidigare gene-
rationer. Det är för övrigt samma slutsats som drogs i Nordmods un-
derlagsrapport. Knakar det i det demokratiska golvet i Norden? Både 
ja och nej. Rapporten framhöll att politisk påverkan nu inte sker på 
möten på samma sätt som tidigare. Vi har också en långsiktig indivi-
dualiseringsprocess som innebär att lojaliteten och identifikationen 
med en specifik organisation inte är lika stark som tidigare.
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Detta innebär att de politiska partierna måste förändras och för-
nyas:

• Villkoren för det partipolitiska engagemanget måste ändras. 
Även om fysiska möten är centrala för interndemokratin är det 
viktigt att inse att alla inte attraheras av detta slags möteskultur. 
De bör betraktas som lika goda partimedlemmar som de som går 
på möten. 

• Centralt är att partierna välkomnar nya medlemmar. Ett förslag 
är att upprätta en rutin för hur nya medlemmar tas emot. Inte 
minst för att undersöka deras intressen, kunskaper och kompe-
tenser. Hur får de nya medlemmarna en roll i organisationen? Ett 
annat förslag skulle kunna vara att varje ny medlem får en per-
sonlig introduktion. 

• Det handlar också om behovet av grundläggande medlemsut-
bildning. Här fyller partiernas egna medier, såväl nya som gamla, 
en viktig roll. Sociala medier är bra kanaler för att följa ett parti 
och dess partiledare och även för att upprätthålla en kontinuerlig 
dialog med medlemmarna.

• Partierna måste ha värvning av medlemmar som en självklar del 
i sin verksamhet. Aktiv medlemsvärvning leder till fler medlem-
mar. Det borde vara en punkt på dagordningen på varje möte 
och ligga högst upp i partiernas prioritering. Det gäller att kon-
tinuerligt ställa frågan vid fysiska möten, genom brev och sociala 
medier. 

• Många fackliga organisationer har prövat gratis medlemskap un-
der en viss period. Det borde de politiska partierna också införa. 
Det danska socialdemokratiska partiet har prövat gratis intro-
duktionsmedlemskap med gott resultat.

• Egenfinansieringen av partierna måste öka. Det kan ske genom 
fler medlemmar, men crowdfunding i till exempelvis valkampan-
jer kan också öka de ekonomiska resurserna.

• Mer aktiviteter i de lokala partiföreningarna. Lokalföreningarna 
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måste förstås ägna sig åt lokala frågor men också ge utrymme för 
kontinuerlig diskussion och dialog kring de nationella och glo-
bala politiska frågorna. En levande och öppen ideologisk debatt 
skapar vitalitet och självförtroende, en debatt som samtidigt 
måste vara öppen och tillåtande. Lokalföreningarna måste vara 
ett medvetet fokus och prioriteras.

• Medlemskapets status måste öka. Det måste finnas en känsla av 
att man får något för medlemskapet och sin tillhörighet. Ett sätt 
är att förbättra kommunikationen och återkopplingen till med-
lemmarna, inte minst mellan mötena (och till de som inte kom-
mer på möten). Både på digitala plattformar, via mail och i fysisk 
form, särskilt viktigt för de som inte är så aktiva och som inte 
kommer på möten.

• Partierna måste acceptera pluralism och mångfald. Stora partier 
rymmer olika åsikter och perspektiv. Partierna bör distansera sig 
från ”partismen”. Det får inte bara vara de mest aktiva som sät-
ter dagordningen. Partierna måste ha en inkluderande hållning 
till medlemmar/väljare. Socialdemokraterna i Sverige introduce-
rade begreppet ”supporter” för ett antal år sedan. Det initiativet 
klingade av. Samtidigt finns ett behov av att upprätta kontakt 
och dialog med de som stödjer Socialdemokraterna i olika fo-
rum, inte minst för att behålla ”supportar” utan kanske också för 
att potentiellt få fler medlemmar.

• Att vara medlem behöver inte innebära att man är ”heltidsak-
tiv”. Bättre att många gör lite än få gör mycket. En del vill kanske 
göra en insats i valrörelsen. Hitta möjligheter för aktivism där det 
finns intresse och behov. Partierna borde ställa frågor om med-
verkan och uppdrag också till de som inte är med på mötena. Det 
kan vara en brygga till längre och djupare engagemang.

Många av de traditionella socialdemokratiska masspartierna har tap-
pat medlemmar under en längre tid. Det gäller exempelvis det tyska 
SPD och de nordiska socialdemokratiska partierna. Med det finns 
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också socialdemokratiska partier som växt och hittat nya former för 
kontakter och engagemang. Vänsterpartier till vänster om Socialde-
mokraterna som Syriza (en hybrid av en rad olika vänstergruppen 
med skiftande bakgrund) och Podemos har tagit över många tidigare 
socialdemokratiska väljare. 

Också etablerade partier har valt nya och delvis annorlunda for-
mer. Det demokratiska partiet i Italien har öppnat för öppna ledar-
skapsval, närmast som ett slags primärval enligt amerikansk modell. 
Även brittiska Labour genomförde en förändring i samband med sitt 
senaste partiledarval. Det blev möjligt att för några pund få delta 
i partiledarvalet. Det ledde till att antalet som deltog i valet ökade 
dramatiskt. Det skapade också ett enormt intresse. Aktivistgruppen 
Momentum (utanför den formella partistrukturen) spelade en aktiv 
roll för att understödja Corbyn. Kanske inte en form som ligger i de 
nordiska partiernas tradition, men det går inte att komma ifrån att 
Labour ökat sitt medlemsantal mycket substantiellt, inte minst bland 
unga. De socialdemokratiska partierna har i praktiken alltid innehål-
lit olika organisatoriska former, sidoorganisationer exempelvis. Ita-
lien och Storbritannien har en annan partitradition än de nordiska 
länderna. Där finns också ett stort missnöje med den politiska eliten. 
Även om erfarenheterna inte går att överföra direkt är det viktigt att 
hålla öppet för nya experiment som vitaliserar partierna och demo-
kratin. De politiska partierna bär upp demokratin. De behöver för-
nyas för att klara sin uppgift i framtiden. Allt behöver inte göras exakt 
som tidigare. 

Det är viktigt att komma ihåg att socialdemokratin har varit större 
än själva partiet, inte minst i Norden. Det har funnits rörelser som va-
rit löst knutna till socialdemokratin, exempelvis socialdemokratiska si-
doorganisationer, närstående fackliga organisationer och folkrörelser, 
intresseorganisationer och rörelseföretag. Alla har de varit en del av 
ett större nätverk som utgjorde arbetarrörelsen och som gav politiken 
och socialdemokratin styrka, inspiration och kunskap. Det är viktigt 
att visa den öppenheten också i dag mot nya rörelser och grupperingar.
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De politiska partierna har en nyckelroll i en demokrati. Starka och 
vitala partier som driver på för fortsatta reformer och en utveckling av 
den generella välfärden och för den organiserade arbetslivet är förstås 
helt avgörande för de nordiska modellernas framtid.

Slutsatser

• För att öka tilliten och känslan av delaktighet mellan det offentli-
ga och medborgarna bör olika former av deltagande experiment, 
exempelvis medborgarpaneler bejakas. Fler som kan mer och 
som är engagerade stärker demokratin och den sociala dimensio-
nen i samhället.  

• De politiska partierna måste förnyas. Några av riktlinjerna be-
skrivs ovan i punktform. I grunden behöver de politiska partierna 
anpassas till vår tid med nya kommunikationsformer. Partierna 
måste ha en mer tillåtande och bejakande attityd till medlemmar 
som inte vill vara aktiva på en nivå som funkar med livet i öv-
rigt. Fokus på medlemsvärvning är nyckeln till fler medlemmar. 
De danska Socialdemokraterna har med framgång prövat gratis 
medlemskap under en inledande period.

• Flera partier i Europa har öppnat upp sina valprocesser för fler än 
de som bara är medlemmar, till exempel också involverat sympa-
tisörer till partierna i partiledarvalen. Det har skett i Italien och 
i Storbritannien. Det har ibland också lett till fler partimedlem-
mar. Utan att kopiera andra modeller bör partierna hålla öppet 
för nya former att engagera fler medborgare i politiken.

Integration på arbetsmarknaden
Först och främst är det viktigt att framhålla att integrationen har varit 
framgångsrik i de nordiska länderna. Trots stor invandring är arbets-
lösheten inte högre än i andra delar av Europa. Men den är fortfa-
rande större bland nyanlända och en stor utmaning för de nordiska 
samhällena.
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Invandringen till de nordiska länderna har ökat. Bakom detta ligger 
de migrationsströmmar som påverkar hela världen. Inom EU har ock-
så invandringen av EU-medborgare ökat. Detta är en stor utmaning 
för de nordiska arbetsmarknadsmodellerna. De bygger på att många 
kommer i arbete för att vi ska kunna finansiera välfärdsstaten. En hög 
andel av befolkningen måste vara i arbete för att vi ska kunna säkra ett 
stabilt inflöde av skatter till välfärden. Samtidigt krävs en viss orga-
nisationsgrad för att det organiserade arbetslivet ska kunna fungera. 

Det handlar också om uppslutningen bakom en arbetsmarknads-
modell med små löneskillnader. Om vi accepterar en situation med 
lägre löner för vissa grupper, oavsett om det gäller ungdomar eller ny-
anlända, skulle det undergräva modellen.

Därför är integrationen av nyanlända en central utmaning för de 
nordiska länderna. Det gäller också de som är födda i andra länder el-
ler andra generationens invandrare. Fortfarande är skillnaden i syssel-
sättningsgrad alldeles för stor och det tar för lång tid att komma in på 
arbetsmarknaden. Den utmaningen är särskilt stor i dag och kommer 
att vara central under en längre period framöver. Invandringen har 
ökat under längre tid, men särskilt under 2015 då antalet asylsökande 
var mycket stort, färre i Danmark och Finland, fler i Norge medan 
Sverige hade en mycket stor invandring.

Frågan om integration av nyanlända griper också in debatten om 
de nordiska arbetsmodellernas framtida utformning. Särskilt i Sve-
rige menar arbetsgivare och borgerliga partier att det är nödvändigt 
att sänka ingångs- och lägstalönerna för att kunna erbjuda nyanlända 
jobb. Detta är en viktig och principiell konflikt som inte är avgjord. 
LO har presenterat ett förslag om etableringsjobb med studier som 
delfinansieras av staten och har inlett förhandlingar med flera arbets-
givarorganisationer på branschnivå om särskilda ingångsjobb för ny-
anlända.

Låga löner är inte lösningen på integrationen. Däremot kan tillfäl-
liga lösningar för att reducera arbetskraftskostnader för arbetsgivarna 
vara ett alternativ så länge de inte bryter upp kollektivavtalsmodel-
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lens principer om lika behandling och strävan mot att hålla ihop löne-
strukturen och samhället. Det ligger också en risk i att göra särskilda 
lösningar för en grupp, det kan skapa missnöje bland andra grupper 
som känner sig undanträngda. Den offentliga sektorn som har ett be-
hov av att besätta jobben framöver kan emellertid här göra en särskild 
insats för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. 

Vi behöver också fortsätta uppmärksamma etnisk diskriminering 
generellt i samhället och särskilt på arbetsmarknaden. Detta är me-
kanismer som visat sig utestänga många från jobb. Det handlar om 
att säkerställa likabehandling och motverka diskriminering grundade 
i fördomar. Enligt det svenska fackförbundet Unionens mångfalds-
undersökning bedöms varannan arbetsgivare diskriminera jobbsö-
kande.

Då ska man samtidigt komma ihåg att svensk diskrimineringslag-
stiftning förbjuder diskriminering relaterat till etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, kön, könsöverskridande identitet eller ålder. Men ofta sker 
diskriminering omedvetet (Unionen 2017).

Ann Britt Djuve framhåller i Flyktinger – krise för den nordiske 
modellen (2016) att vi inte får acceptera att en grupp står utanför ar-
betsmarknaden och samhället. Syftet måste vara att integrera de ny-
anlända i arbetslivet och samhällslivet. Grunden ska vara de klassiska 
elementen i den nordiska modellen, uppkvalificering och kompetens-
utveckling av medborgarna i linje med arbetslinjen. Att alltid erbjuda 
ytterligare en chans att lära nytt och skaffa sig kunskaper för att kunna 
ta nya jobb. Därvidlag krävs både bra grund- och språkutbildning och 
specifik yrkeskunskap särskilt där det råder arbetskraftsbrist. Arbets-
linjen håller. Man bör framhålla att en så kallad basinkomst härvidlag 
skulle försvåra integrationen. Vi ska inte anpassa vår arbetsmarknads-
modell utan se till att utbilda och vidga kunskaper och kompetenser.
Först och främst bör vi fokusera på vad de nyanlända kan (inte vad 
de inte kan). Bokföra relevant kompetens och utbildning och erbjuda 
kompletterande utbildning för att kunna matcha till de nya jobben. 
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Här behövs också tvärfackligt samarbete med arbetsgivarna och ut-
bildningssystemet. Detta är kort sagt en av de stora utmaningarna för 
de nordiska modellerna framöver. Vi behöver snabb introduktion och 
kompetensvaldidering och en aktiv arbetsmarknadspolitik anpassad 
till den delvis nya situationen.

Att höja kompetens, grundkunskaper om samhällslivet, språk och 
yrkesutbildning kostar pengar, men det kommer att vara en investe-
ring som ger effekt, förutsatt att de nyanlända kommer i jobb. Rap-
porten 900 miljarder skäl att uppskatta invandring av Sandro Scocco 
och Lars Fredrik Andersson visar att det är en tillfällig ansträngning 
som långsiktigt skapar ökad efterfrågan och leder till en ökning av 
BNP. Studien konstaterar att i Sverige har invandringen medverkat 
till en bättre BNP-utveckling och förbättrat den demografiska struk-
turen. Många av de som kommer till Norden är unga, och kommer 
att jobba länge och föda barn. Det är länder med låg invandring och 
åldrande befolkning som har långsiktiga strukturella och ekonomiska 
problem, som kommer att få problem att finansiera välfärden. Det-
ta är ett argument som kan vara svårt att driva hem på kort sikt när 
kostnaderna diskuteras, men på lång sikt är det helt avgörande. Ju fler 
som kommer i jobb desto bättre kommer ekonomierna att utvecklas. 
Därför är en sund ekonomisk politik avgörande för att motverka hög 
arbetslöshet och kriser som leder till hög arbetslöshet. En hög syssel-
sättningsgrad och ett gott arbetsmarknadsläge kommer att göra inte-
grationen lättare.

I artikeln ”Nyanlända behöver utbildning – inte politikernas låglö-
nejobb” föreslår Lisa Pelling och German Bender från Arena Idé per-
manenta uppehållstillstånd för att inte nyanlända ska tvingas jobba 
på arbetsgivarnas villkor till sämre villkor än andra. Vi ska inte ha en 
särskild arbetsmarknad för de nyanlända. Vi ska motverka en politik 
som syftar till att ”sänka trösklarna”, att skapa nya låglönejobb eller 
”enkla jobb”. Som tidigare påpekats finns det gott om enklare jobb. 

Även Samaks rapport Alla ska med (2016) framhöll den nordiska 
modellens kompetenslinje som alternativ till en låglönelinje. Här lyf-



120

tes också skräddarsydda insatser och klargörande av kompetens, möj-
lighet att snabbt komma i arbete och aktivitet och utbildning samt 
snabb introduktion och utbildning i språket. Arbetsmarknadspoliti-
ken och utbildningspolitiken måste gå hand i hand. Det kommer fort-
sätta att komma flyktingar till Norden. Migration har alltid funnits. I 
dagens globaliserade värld kommer folkvandringarna, inte sällan ska-
pade av krig och kriser av olika slag, inte att försvinna.

Konkret finns flera projekt i de enskilda länderna för att förbättra 
integrationen anpassade till situationen i de enskilda länderna.

Danmarks branschpaket i Vejlemodellen syftar till kompetensupp-
byggnad med utgångspunkt i att kommunerna pekar ut branscher 
med framtida arbetskraftsbehov. Branschpaketet bygger på en modul-
baserad utbildning och träning för kvalificering och anställning i det 
ordinarie arbetslivet. Varje modul innehåller kompetensnivåer som 
ska uppnås och som sedan gör det möjligt för den nyanlända att gå vi-
dare till nästa modul. Det är frågan om kvalificerad kvalificering. Syf-
tet är att detta ska leda till ett första möte med en seriös arbetsgivare 
med syfte att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta arbete bygger på 
analyser av arbetsmarknadens framtida efterfrågan på arbetskraft och 
på att identifiera nyanländas kompetens och intresseområden. Samt 
att koppla de enskilda branschernas behov med potentiell kompetens 
och arbetskraft till dessa branscher. Genom uppkvalificering till det 
ordinarie arbetslivet ökar arbetskraften och nyanlända kan få jobb 
och möjlighet att inleda sitt yrkesliv, vilket också främjar den sociala 
rörligheten.

Danmark har infört en integrationsutbildning, en tvåårig grund-
utbildning, knuten till yrke och bransch (enligt en överenskommelse 
mellan LO och danska arbetsgivarföreningen). Det är ett försök att 
öka integrationen eftersom många nyanlända saknar en grundutbild-
ning. Tanken är helt enkelt att ge fler möjlighet att kunna ta jobb. Ut-
bildningen riktar sig till nyanlända mellan 18 och 40 år som är klara 
att ta den här typen av utbildning. Gemensamt upprättas en individu-
ell utbildningsplan. Den ska innehålla 20 veckors relevant utbildning 
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med sikte på anställning i det ordinarie arbetslivet alternativt ytterli-
gare yrkesutbildning. Den innehåller både språk och fackutbildning 
för att unga människor snabbt ska få kompetens till ett arbete.

Den förra finska regeringen lade fram en handlingsplan för inte-
grering med särskilt fokus på samarbete mellan offentliga myndig-
heter. Planen var framtagen av regeringsdepartementen och fokus 
ligger här på samarbete med parterna och expertkompetens i kom-
munerna. Särskilt fokus ligger på hälsa, och omsorgstjänster och lä-
rarutbildningen.

I Norge har myndigheterna och parterna i arbetslivet i ett treparts-
samarbete kommit överens om åtgärder för snabb inkludering i ar-
betslivet, så kallade snabbspår. Vidare finns insatser för att reducera 
arbetsgivarnas kostnader för anställningar och erbjudande om olika 
former av kompetenshöjning av nyanlända, bland annat språkinlär-
ning. Samarbetsparterna kan utnyttja lönebidrag och andra åtgärder, 
bland annat mentorer och stöd på arbetsplatserna. Trepartsbaserade 
branschprogram ska applicera detta i företagen. 

Groruddalssatsningen fokuserar på områden med sociala utma-
ningar. Den riktar sig mot utsatta stadsdelar med dåliga levnadsvillkor 
i Oslo. Här har stat och kommun gjort en stor satsning för att för-
bättra miljö- och levnadsvillkor. Satsningen har visat positiva resultat. 
Upprusningen av service och ökat samarbete har bland annat lett till 
sjunkande kriminalitet.

Sverige har infört snabbspår. Tidig identifiering och validering av 
kompetens för att nyanlända snabbt ska komma ut i jobb. LO har 
lagt ett förslag om utbildningsjobb för stärkt etablering och vill se 
en överenskommelse om utbildningsjobb för vuxna med bristfälliga 
kunskaper eller färdigheter, kombinerat med utbildning utanför ar-
betsplatsen.

Samtidigt pågår en ideologisk strid i Sverige som handlar om att så-
väl arbetsgivare som de borgerliga partierna vill sänka lägstalönerna i 
kollektivavtalen för nyanlända och även ungdomar. Om inte parterna 
kommer överens hotar man med lagstiftning. Detta är en grundläg-
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gande konfliktlinje i svensk politik som har förstärkts efter 2015 års 
stora invandring. Samtidigt har andelen nyanlända som lämnar eta-
bleringsuppdrag för arbete eller studier ökat. Sysselsättningsgraden 
är generellt hög och på många håll är det problem att tillsätta job-
ben, samtidigt som arbetslösheten är hög, särskilt bland invandrare. 
Kompetensutbildning och validering av kunskaper och utbildningar 
är även i framtiden nyckeln till integration. 

Slutsatser

• Förmåga att integrera nya grupper på arbetsmarknaden är en 
ödesfråga för de nordiska modellerna.

• Precis som när det gäller andra former av diskriminering (på 
grund av kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning) är 
det centralt att på arbetsmarknaden motverka diskriminering på 
grund av etnisk bakgrund.

• De nordiska länderna bör kontinuerligt lära av varandra och ut-
värdera de olika nationella program som satts i verket för att se 
till att öka sysselsättningen bland de nyanlända.

• I grunden handlar det om att arbeta vidare utifrån de nordiska 
modellernas kompetenslinje och minska tiden i väntan på jobb 
mellan introduktionsutbildning och specifika yrkesutbildningar.

• Genom validering av befintlig utbildning och snabbspår kan ti-
den i väntan på jobb minska.

• Olika former av lönebidrag för att öka sysselsättningen bland ny-
anlända måste utformas på ett sätt som inte drar undan grunden 
för kollektivavtalsmodellen. Lönebidragen bör vara tillfälliga så 
att inte låglönejobb under kollektivavtalen växer fram.

Minska klyftan mellan män och kvinnor
De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsmodeller är mer 
jämställda än andra samhällsmodeller. I högre grad än i andra välfärds-
modeller är utgångspunkten och målet att såväl män som kvinnor ska 
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arbeta. Därför behöver också ansvaret för hem, familj och det vardag-
liga livet fördelas rättvist. Familjepolitiken har gjort det möjligt att 
förena arbete och gemensamt ansvar för familj och barn. Detta är en 
bra grund, men det innebär inte att vi ska vara nöjda.

Den nordiska modellen har ett högt kvinnligt deltagande på arbets-
marknaden. Men kvinnor arbetar i högre grad i sektorer (framför allt 
offentliga sektorn) med lägre löner, medan män i högre grad arbetar 
i andra välbetalda sektorer på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar ofta 
deltid och tar fortfarande ett större ansvar för hem och barn. Dessa 
strukturer måste förändras. Strukturellt måste lönegapet mellan män 
och kvinnor slutas. Här behövs mer fördjupad diskussion om hur det 
konkret ska ske i kollektivavtal och annat.

Island har nyligen stiftat en lag om lika lön för lika arbete. I andra 
länder finns olika slags lagstiftning mot diskriminering och krav på att 
jämställdhetsplaner ska upprättas. Men lagstiftningen används i allt-
för liten utsträckning. Det handlar också om att kvinnor arbetar mer 
deltid på grund av ojämn fördelning av hemarbetet och att kvinnor 
arbetar i branscher med lägre löner. Det finns en klassklyfta och köns-
klyfta när det gäller tidsbegränsade anställningar och deltidsanställ-
ningar. En annan aspekt är inflytande över arbetstidens förläggning. 
Heltid måste därför bli den norm som man ska ha rätt till.

Huvuddelen av löneklyftan mellan män och kvinnor handlar om 
var man arbetar. De sektorer där kvinnor arbetar, inte minst i den of-
fentliga sektors vård och omsorg, måste uppvärderas genom att rela-
tivlönerna på sikt måste förändras. Detta är en kontroversiell fråga. 
Särskilt som den konkurrensutsatta sektorn sätter ramen för lönerna 
i hela ekonomin. Därför måste de nordiska länderna hitta modeller 
som leder till att kvinnors arbete uppvärderas lönemässigt och samti-
digt behålla industrins konkurrenskraft.

Det är viktigt att framhålla att det här inte är en fråga som löses 
genom en enda facklig och politisk åtgärd. Könsmaktsordningen är 
en grundläggande struktur precis som klassamhället. Män är fostrade 
att inneha den ekonomiska och beslutande makten i familj och sam-
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hälle. Samhällets regler är utformade så att den ordningen fortplan-
tar sig över tid. Män får mer makt och tjänar mer. Denna maktför-
delning får konsekvenser när det gäller politiska och fackliga organ, 
när det gäller ägande och ekonomi. Men könsmaktsordningen är lika 
mycket en diskurs över vad som är rätt och rimligt. Och vem som 
har och behåller makten i den privata sfären, i familjen och i förläng-
ningen i arbetslivet och i fördelningen av lönearbetets resultat. Detta 
är en maktstruktur vid sidan om klassamhällets strukturering. Därför 
måste också makt som baseras på genus uppmärksammas och kriti-
seras.

Klass och kön exponeras särskilt tydligt i arbetslivet. Historiskt 
sett finns här ett arv av manlig dominans vad gäller status, position 
och formella maktpositioner. Makten på arbetsplatserna har också 
en koppling till frågor som rör trakasserier av olika slag, inte minst 
sexuellt ofredande. Något som också påverkar arbetsmiljö och hälsa. I 
Sverige finns en lag om att arbetsgivarna måste upprätta en jämställd-
hetsplan. Denna lag måste efterföljas.

Konkret på arbetslivspolitikens område handlar det om att minska 
löne- och arbetstidsklyftan mellan män och kvinnor. Vi behöver sätta 
upp långsiktiga mål för att minska löneklyftan mellan män och kvin-
nor. Vi behöver en politik för rätt till heltid, inte minst i den offent-
liga sektorn där heltid ska vara normen. I grunden ligger uppgiften 
att fördela hemarbetet på individerna och familjerna. Men samhället 
kan skapa förutsättningar för ökad rättvisa genom att exempelvis in-
dividualisera föräldraförsäkringen. Samma resonemang skulle kunna 
överföras till vård av sjukt barn.

Fackföreningsrörelsen har uppmärksammat kön vid sidan om klass 
under lång tid. Politiskt ligger arbetarrörelsen och politiken långt före 
många andra länder. Men det återstår mycket att göra. Vad gäller löne-
bildningen pågår en diskussion om jämställda löner och att höja kvin-
nors löner. LOs senaste lönestatistik i Sverige visar att kvinnors löner 
ökat med 300 kronor mer än mäns. Detta beror på den fackliga stra-
tegin i den senaste lönerörelsen. Det visar att det går, men det är ändå 
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bara första steget för att komma till rätta med de ojämställda lönerna 
och att det arbete som kvinnor utför ofta värderas lägre än det män 
utför. Vi behöver långsiktigt se till att värdediskrimineringen av kvin-
nodominerade yrken upphör. Det kommer att ta tid. LO i Sverige har 
satt upp som mål att löneskillnaderna mellan kvinnor och män under 
den närmaste tioårsperioden ska reduceras med 10 procentenheter.

Island har exempelvis ställt lagkrav på fler kvinnor i bolagsstyrel-
serna. Under 2017 klubbades lagen om ”liklönestandard” som bygger 
på att verksamheten måste genomgå en likalöne-certifieringsprocess 
som visar att det inte finns löneskillnader mellan män och kvinnor för 
samma jobb.

Slutsatser

• Den övergripande målsättningen är att minska genusklyftan 
mellan män och kvinnor vad gäller makt och inflytande i samhäl-
let, ställning, makt och lön i arbetslivet och vad gäller ansvaret 
för hem och familj.

• Debatten om sexuella trakasserier (#metoo) aktualiserar också 
arbetsvillkoren och maktförhållandena i arbetslivet. Lagstiftning 
för att förhindra diskriminering måste appliceras och efterlevas. 
Detta är en politisk uppgift. På arbetsplatserna ska de fackliga 
organisationerna driva de här frågorna.

• Vi ska sätta upp mål för att minska löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor och värdediskrimineringen av kvinnors arbete. LO i 
Sverige har satt som mål att minska löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor med 10 procentenheter under tio år.

• Osäkra anställningsvillkor och deltider finns ofta i branscher och 
sektorer där kvinnor arbetar. Det skapar ytterligare ojämlikhet 
rent ekonomiskt och kan förhindra gemensamt ansvar för hem-
arbetet. Därför har åtgärder för att motverka polariseringen på 
arbetsmarknaden också en jämställdhetsdimension.
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Trepartssamarbetets roll
De nordiska arbetsmarknadsmodellerna bygger på parternas auto-
nomi och ansvarstagande för löner och avtal. Men i realiteten har 
staten, genom olika politiska beslut och myndighetsansvar, varit en 
viktig tredje part som underlättat för arbetsgivare och fackliga orga-
nisationer att i sitt agerande se till att arbetsmarknaden ska fungera 
bättre. Samtidigt har politikerna också upprättat lagstiftning som rör 
förhållande och villkor i arbetslivet. De utgör en ramlagstiftning som 
påverkar många förhållanden i arbetslivet. Så i realiteten är det fråga 
om en kombination av lag och avtal, där balansen inte är historiskt 
given. Många aspekter på arbetslivet är lagreglerade i de nordiska 
länderna, exempelvis vad gäller arbetarskydd, arbetsmiljö, arbetstid 
etc. Det finns alltså en spänning mellan lag och avtal i de nordiska 
modellerna.

Det ska finnas ett slags respektavstånd mellan staten och parterna. 
Samtidigt är det så att samarbete där staten är en part i många fall 
kan gynna alla. Vi vet att politikerna kan stifta lagar som försvårar 
facklig organisering. Det har historiskt sett hänt i länder som USA 
och Storbritannien. Generellt har också staten agerat på ett sätt som 
inte försvårat för de fackliga organisationerna att verka. Det handlar 
förstås om den ekonomiska politiken och socialförsäkringssystemet, 
men också om arbetsförmedling, utbildning för att matcha till nya 
jobb och så vidare. Därför är de arenor för dialog mellan de tre par-
terna centrala att vidmakthålla och försvara. Det är också viktigt för 
samhället som helhet. Facket erbjuder lösningar på många uppgifter, 
som exempelvis utbildning och kompetensutveckling, som myndig-
heterna annars på egen hand skulle ha fått ta ansvar för. De fungerar 
som kanaler för samarbete med facket och förvaltningen, inte minst 
i utvecklingen av yrkesutbildningen, och för samarbetet med univer-
sitet och högskolor. Samarbetet kring kompetensutveckling och in-
tegration är andra exempel där parterna och staten kan skapa bättre 
arbetsmarknad, ekonomi och välfärd. Det visar att facket tar ansvar 
och agerar för en större samhällsnytta.
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Staten kan göra det mer attraktivt att bli medlem i en facklig orga-
nisation. Avdrag för fackligt medlemskap finns i de nordiska länder-
na. Det är sedan länge avskaffat i Sverige men kommer nu att åter-
införas. I Norge finns krav på att avdraget för fackföreningsavgiften 
ska höjas ytterligare. Staten måste vara neutral men kan genom sitt 
agerande skapa mer jämbördiga förhållanden mellan parterna på 
arbetsmarknaden. De fackliga organisationerna är intresseorganisa-
tioner men har också en samhällsfunktion. Det bygger på att de har 
många medlemmar. Arbetsgivarna kan dra av sina medlemsavgifter 
hos sina centralorganisationer. Det borde löntagarna också kunna 
göra.

Trepartsöverenskommelser har också varit en viktig faktor till att de 
nordiska länderna klarat och tagit sig igenom ekonomiska kriser och 
omställningar. Det norska solidaritetsalternativet 1992 och danska 
Fællesförklaringen 1987 och finska Konkurrensavtalet 2016 är några 
exempel. Den typen av lösningar kritiseras i flera länder i Norden av 
såväl borgerliga politiker som av arbetsgivarparten. Korporatism har 
fått en negativ klang i vissa länder och i vissa kretsar. 

Vi ser också lite olika förutsättningar för trepartssamarbete och 
över huvud taget för centrala förhandlingar mellan facket och arbets-
givarna i de nordiska länderna i dag. Det finns ett politiskt motstånd 
hos delar av borgerligheten, rent av en ny slags antifacklighet. Också 
arbetsgivarna uppvisar en delvis kluven hållning. Arbetsgivarna i Sve-
rige och Finland intar i dag en mindre kompromissvänlig inställning 
till överenskommelser med facket i allmänhet och trepartsöverens-
kommelser i synnerhet, medan den här typen av nationella samarbe-
ten och överenskommelser är mer förankrade och vanliga i Norge, 
Island och Danmark.

De norska facken LO, UNIO, YS och Akademikerne argumente-
rar gemensamt för att utveckla trepartssamarbetet. De föreslår bland 
annat att parterna gemensamt identifierar utmaningar i arbetslivet, 
samhället och i ekonomin. De efterfrågar inte minst bättre lösningar 
vad gäller omställning och åtgärder för att komma till rätta med då-
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liga löne- och arbetsvillkor. De föreslår att de tre parterna utvecklar 
gemensamma branschprogram.

I Danmark tillsatte regeringen 2017 ”Disruptionrådet – Partner-
skap for Danmarks fremtid” med statsministern som ordförande. I 
rådet ingår politiker, ministrar, representanter för arbetsmarknadens 
parter och en representant för de unga i Danmark.  Rådet ska ana-
lysera vår tids utmaningar (varav många diskuteras i denna rapport) 
som digitaliseringen, delningsekonomisk strategi, kompetensutveck-
ling och utbildning. Grunden är hur den danska samhällsmodellen 
ska kunna bevaras och utvecklas i en ny tid.

I Norge finns flera exempel på trepartssamarbete om kompetensut-
veckling. I Trøndelag har flera industriföretag utvecklat kompetenser 
och produktiviteten. I Paul-projektet har parterna hittat former för 
att utveckla den norska samarbetsmodellen. I en rad företag har forsk-
ning mött praktik och visat att den norska samarbetsmodellen rent 
konkret kan leda till bättre arbetsvillkor, ökad produktivitet och god 
lönsamhet. (Øyum, 2010)

Ett annat exempel är att inom bygg- och anläggningssektorn höja 
kompetens, produktivitet och lönsamhet i form av ett branchlyft 
genom partsamarbete. Inte minst för att klara konkurrensen från ut-
ländsk arbetskraft (Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, 2016).

De här exemplen visar att trepartssamarbete och dialog mellan ar-
betsmarknadens parter är en central del också i dagens samhällsom-
vandling. Det bådar gott för de nordiska modellerna.

Vi behöver opinionsbilda för trepartssamarbetet och visa vilken roll 
det spelar och har spelat historiskt. Staten och politiken är en faktor 
som kan göra skillnad och påverka hur modellen utvecklas. 

I de nordiska modellerna har den tillit som finns mellan parterna 
och myndigheterna tjänat oss väl. Därför bör trepartssamarbetet ut-
vecklas, med fortsatt respekt för de olika roller parterna har i övrigt. 
Det är kort sagt viktigt att argumentera för trepartssamarbetet. Och 
vilken framgång det varit för de nordiska länderna. 



129

Slutsatser

• Det är nödvändigt att opinionsbilda kring att trepartssamarbe-
ten har varit centrala för att hantera och klara kriser och omställ-
ningar. 

• Trepartssamarbete för att klara framtidens kompetensutveckling 
bör lyftas fram som centralt för att klara de behov av utbildad 
arbetskraft som finns i framtidens näringsliv och arbetsliv.

• Staten bör bjuda in parterna till dialog kring frågor som rör ut-
bildning, produktivitet, arbetsmarknadspolitik och omställning.

• Trepartssamarbete och dialog är särskilt avgörande i dagens digi-
tala transformation och omställning.

Stärk kollektivavtalsmodellen
Det finns allmänt ett behov av att informera om vilka rättigheter och 
skyldigheter medborgarna har på arbetsmarknaden. Generellt sett 
står det ganska dåligt till på den fronten. Vi bör ställa krav på att detta 
ska finnas med i läroböcker och i den offentliga undervisningen. 

I Sverige har fackföreningsrörelsen dels konstaterat att arbetsgi-
varna erbjudit skolan läromedel under flera decennier, dels uppmärk-
sammat att undervisningen om arbetsmarknaden inte är tillräckligt 
omfattande. Gemensamt har man startat ett projekt som Arena Skol-
information bedrivit under ett antal år med stöd från fackliga orga-
nisationer inom LO, TCO och Saco. Hittills har en miljon material 
beställts eller laddats ner från Arena Skolinformation av lärarkåren.

Grundvalen för projektet var att undervisningen generellt är dålig 
på att förmedla kunskap om hur arbetslivet fungerar, inte minst vilka 
rättigheter och skyldigheter man har på arbetsplatsnivå och vad kol-
lektivavtalen innebär. Det är också viktigt att nyanlända bibringas 
denna kunskap. Generellt är det viktigt att unga informeras om sina 
rättigheter så att de inte accepterar orimliga anställnings- och löne-
villkor. Ytterst bör staten och skolan ta detta ansvar. I annat fall bör 
parterna eller fackföreningsrörelsen träda in.



130

Det handlar också om den politiska skolningen i de fackliga organi-
sationerna och att satsa på ökade kommunikationskunskaper i parti-
erna och fackföreningsrörelsen. Inte minst är det viktigt att vända sig 
till skolorna med information och erbjuda skolpresentationer.

Det ska finnas ett slags respektavstånd mellan staten och parterna. 
Samtidigt gynnar samarbetet alla. 

Kollektivavtalsmodellen bygger på två parter som hanterar ibland 
motstridiga intressen men som ändå försöker hitta lösningar som 
kan gynna både arbetsgivarna och företagen och de anställda. Den 
relationen behöver lyftas fram. Den bygger på ett förtroende. Det 
finns arbetsgivare som är skeptiska till den nordiska modellen medan 
de flesta bejakar kollektivavtalsmodellen och de goda relationerna 
mellan parterna. Politikerna och de fackliga organisationerna bör 
vårda den relationen. Och lyfta fram att förutsägbarhet och kollek-
tivavtal som tar bort lönen som konkurrensfaktor gynnar moderna 
och effektiva företag. Seriösa och ansvarstagande företag skapar såväl 
bättre ekonomisk utveckling som ett bättre samhälle. Om de företa-
gen konkurreras bort fungerar ekonomin sämre och samhället blir 
mer osäkert och orättvist. Detta perspektiv och ansvar bör arbetar-
rörelsen ta.

De fackliga organisationerna utför tillsammans med arbetsgivarna 
en samhällsinsats och tar ett samhällsansvar som är till nytta för eko-
nomin, produktiviteten och samhället. Om inte de fackliga organisa-
tionerna fanns skulle samhället och myndigheterna få träda in. Det är 
angeläget att opinionsbilda och uppmärksamma dessa insatser. Men 
också kräva att politiken på olika sätt understödjer samhällsinsatser 
som samhället och skattebetalarna annars hade fått ta ansvar för. Då 
hade staten tvingats träda in för att undvika socialt oacceptabla villkor 
i arbetslivet och i samhället eller ekonomisk irrationalitet.

Det är därför som staten exempelvis bör bejaka skatteavdrag för 
fackföreningsavgifter och skatteavdrag för avgifter till kollektiva 
trygghetssystem. Arbetsgivarna kan dra av kostnaden för sina med-
lemsavgifter före skatt. Därför är detta ett rimligt avdrag som kan hål-
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la uppe organisationsgraden. Avdrag för fackföreningsavgiften finns 
i alla nordiska länder och införs nu också i Sverige. Gent-systemet 
(facket administrerar arbetslöshetsförsäkringen) har historiskt gyn-
nat hög facklig organisationsgrad.

Samhället borde på olika sätt kunna ge ekonomiskt understöd för 
utbildning av förtroendevalda kopplat till kollektivavtal och förhand-
lingar. Vidare är det angeläget att konstruera socialförsäkringar på 
ett sätt som understödjer och inte försvårar fackligt arbete och hög 
facklig organisationsgrad. Förändringar i bland annat reglerna för 
arbetslöshetsersättningen som infördes av den borgerliga regeringen 
i Sverige 2006 ledde till att facket och a-kassorna förlorade många 
medlemmar. I Sverige har den rödgröna regeringen tagit initiativ till 
att rekonstruera socialförsäkringarna, höja taket och avskaffa karens-
dagar. Robusta sociala offentliga system gynnar tilltron till solidari-
teten och är i förlängningen lättare att organisera. De ger de fackliga 
organisationerna möjlighet att både företräda sina medlemmar och ta 
ett samhällsansvar.

Hög organisationsgrad gynnar samhället och partsmodellen löser 
delar av välfärdsåtagandena. Vi behöver öka de ekonomiska incita-
menten för att organisera fler. 

Vi behöver politiska åtgärder som underlättar facklig organisering 
och hög kollektivavtalstäckning. Parterna utför en samhällsuppgift 
som staten i annat fall hade behövt utföra.

Slutsatser

• Kollektivavtalsmodellen bygger på att parterna tar ett gemen-
samt ansvar, hanterar delvis motstridiga intressen och försöker 
hitta pragmatiska och praktiska lösningar som gynnar samhället, 
företagen, ekonomin och de anställda. 

• Skatteavdrag för den fackliga medlemsavgiften är i högsta grad 
rimligt och bör utökas.

• Samhället bör ge stöd till utbildning av fackliga förtroendemän 
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som jobbar med kompetensutveckling, studier och försäkrings-
frågor.

• Boskillnaden mellan lag och avtal måste upprätthållas. Men lag-
stiftningen påverkar utfallet i förhandlingar och partsmodellens 
robusthet. Socialförsäkringar och andra politiska beslut ska un-
derlätta kollektivavtalstäckning och fungerande partsrelationer.

• Vi ska kräva att undervisningen ger eleverna en orientering 
om vad fackföreningar gör och hur arbetsmarknaden fungerar. 
Facket har själv ett ansvar för skolinformation och att vara aktiva 
gentemot skolan. Skolan ska ge arbetsmarknadens parter möjlig-
het att informera om sin verksamhet under utbildningen.

Kamp mot social dumpning
I arbetet mot social dumpning har Norge haft en mer sammanhållen 
strategi och politik för att motverka underbudskonkurrens särskilt 
inom ramen för den inre marknaden. Den rödgröna regeringen har 
satt detta högt upp på dagordningen och lyckats genomdriva vissa 
förändringar trots hårt motstånd.

Landet har utnyttjat det handlingsutrymme som finns för natio-
nellt agerande mer målmedvetet än de andra nordiska länderna. Det 
borde kunna bilda skola för resten av Norden. Norge har i Stortinget 
presenterat ett program mot social dumpning. Det gäller i alla led be-
träffande utstationerade företag, som exempelvis att de ska ha anmäl-
ningsplikt när de inleder sin verksamhet i landet. Norge ligger före 
och har vågat öka sitt handlingsutrymme. De övriga nordiska länder-
na borde ta detta som utgångspunkt för reformer i sina egna länder.

Alla nordiska länder har en stor utmaning. Jonas Bals diskuterar i 
boken Hvem skal bygge landet? (2017) åtgärder i Norge för att stop-
pa inhyrning av bemanningsanställd personal och i stället omvandla 
dessa till fasta tjänster. Eftersom bemanningsföretagen inte har kollek-
tivavtal i Norge blir det i praktiken ett sätt att runda kollektivavtalen 
helt och hållet. Detta är en vanlig metod för att sänka lönekostna-
derna. Flygbolaget Norwegian är ett exempel.
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Ett fält där politiken kan och bör agera och skärpa kraven gäller 
upphandlingspolitiken. Också det är en gemensam nordisk uppgift. 
Särskilt i Sverige har den kommit att fokusera på lägsta pris. Här har 
de offentliga styrmodellerna (new public management) i kombina-
tion med ett stort antal privata utförare i offentlig välfärd utvecklats 
till ett mycket marknadsorienterat system. Den offentliga ”markna-
den” som upphandlas ligger på nästan tusen miljarder svenska kronor. 

Den norska Telemarksmodellen och Oslomodellen för upphand-
ling av bygg och anläggning är framtagen i samråd med arbetsgivarna. 
Där slås fast att 60 procent av de som utför jobben ska vara anställda 
i företaget. Det tar bort de sämsta aktörerna och hindrar lönedump-
ning till en viss nivå. Modellen gynnar företag som tar ansvar i form 
av heltidsanställda med allt vad det innebär av sociala rättigheter, yr-
kesskadeförsäkringar och andra rättigheter som ingår i en anställning. 
Det har visat sig vara möjligt, trots att Norge är ställd under EU-lag 
(via EES-avtalet), att kunna ställa krav på lön, semester, arbetsgivar-
avgifter, pension, försäkringar och arbetsmiljöarbetet. ”Nya Veier” 
ansvarar för upphandlingarna och ställer hårdare krav generellt, inte 
minst kvalitetskontroll. Här finns också funktionen som extern revi-
sor av offentligt upphandlade projekt. 

I Norge ställs krav på att 50 procent måste vara fast anställd ar-
betskraft och 7 procent lärlingar. Om ett utländskt företag vinner 
upphandlingen ska alla de som arbetar på projektet registreras vilket 
leder till att många oseriösa företag med dåliga villkor för de anställ-
da sållas bort. Nye Veier har en förhandskontroll av anbudsgivare. 
Danmark har ställt krav på att de anställda i offentliga upphandlingar 
ska som lägst ha samma lön, rättigheter och allmänna arbetsvillkor 
som står i representativt kollektivavtal (Cevea 2017). Sedan den 1 
juni 2017 har den svenska lagen om offentlig upphandling förbätt-
rats något.

Huvudentreprenörens ansvar är viktigt eftersom det visat sig att un-
derentreprenörskedjor öppnat för iögonfallande fall av social dump-
ning i offentligt finansierade projekt. Det har lett till att det visat sig 
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möjligt att stävja de värsta formerna av dumpning av löner och sociala 
villkor. 

Entreprenörsansvar finns i olika varianter i de nordiska länderna. 
Sverige är det enda nordiska land som inte har lagstadgat entrepre-
nörsansvar. I Norge har solidaritetsansvaret en viktig roll. Det norska 
solidaritetsansvaret innebär att alla anställda i underleverantörsledet 
har avtalsenliga löner och villkor. I annat fall kan pengar krävas av 
huvudleverantören. 

Danmark har sedan 2010 ett kedjeansvar för moms som innebär att 
danska företag som har utländska underleverantörer är ansvariga för 
att deras underleverantörer betalar in moms. Därmed har kontrollen 
och uppföljningen av löner och villkor förbättrats. Finland har en lag 
om huvudentreprenörskap och införde ett beställaransvar 2006 vilket 
syftar till att bli av med oseriösa företag. 

En särskild fråga att lyfta är att skatteintäkter försvinner från landet 
när sociala avgifter försvinner från statens intäktssida. De pengar det 
offentliga ”sparar in” på lägre kostnader (lägre löner och personalkost-
nader) i offentliga upphandlingar äts upp av minskade skatteintäk-
ter. Norska EBA (Entreprenøorföreningen bygg och anlegg) har lyft 
denna fråga och pekat på omfattande skatteförluster. En liknande stu-
die presenteras av svenska fackföreningar och Arena Idé under hösten 
2017. Den visar på samma resultat. Med andra ord är detta ett hot 
mot hela vår välfärdsmodell. Om företag dumpar löner med offent-
liga skattepengar försvinner i förlängningen den finansiering som ska 
betala vår välfärd och våra gemensamma angelägenheter.

Framför allt behöver vi en gemensam strategi i och gentemot EU 
som vidgar det nationella handlingsutrymmet för att värna de nord-
iska arbetsmarknadsmodellerna. Det första steget är att revidera ut-
stationeringsdirektivet. Men utgångspunkten måste på sikt vara att 
nationella kollektivavtal ska gälla. Vi ska ha en välfärdsmodell där det 
inte ska vara möjligt att dumpa löner. I grunden ska samma löne- och 
arbetsvillkor gälla för alla som arbetar och verkar i de nordiska län-
derna. Fackliga fri- och rättigheter måste gå före de ekonomiska fri-
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heterna på EUs inre marknad. Det är nationalstaterna som beskattar, 
omfördelar och reglerar arbetsmarknaden. Ett EU som gör det möj-
ligt att runda detta kommer inte att överleva.

Samaks rapport om flygtrafiken lyfter fram exempelvis krav på be-
gränsningar av otypiska anställningsvillkor och kräver att minst 75 
procent av personalen ska vara direkt knuten till företaget. Vidare 
föreslås ett förbud att anställa piloter och kabinpersonal som själv-
ständiga egna företag. Det är ett bra exempel på hur man konkret kan 
gå igenom olika branscher och se vilka krav som kan och bör ställas.

Även i frågan om allmängiltigförklarande av kollektivavtalen intar 
de nordiska länderna olika positioner. Island, Norge och Finland har 
denna möjlighet. Såväl Norge som Finland har lagstadgat att kollek-
tivavtalen eller delar av kollektivavtalen kan bli allmängiltigförklarade 
inom en specifik bransch. Det finns en särskild procedur för att detta 
ska kunna implementeras. Frågan diskuteras också i Sverige. Trans-
portarbetareförbundet är numera för kravet. De verkar i en sektor hårt 
ansatt av utstationerade företag och liberala cabotageregler. De andra 
fackförbunden är ännu så länge motståndare till förslaget. Norges ar-
betsmiljöverk har befogenhet att undersöka företag för att se om de 
lever upp till kraven i de allmängiltigförklarade delarna av kollektivav-
talen. Regeringen har ökat resurserna för att antalet kontroller ska öka. 
Allt detta verkar ha gett bra resultat (Diedrichsen och Weise 2017).

Vem ska kontrollera att de utstationerade företagen sköter sig. Det 
är allmänt känt att många av företagen kringgår de regler som utsta-
tioneringsdirektivet föreskriver. Det finns ett stort antal oseriösa fö-
retag som inte sällan rör sig i en gråzon rent lagligt. Polisen är dålig 
på att utreda och lagföra sådana här brott, det är förstås svårt med 
företag som inte är stationerade i landet där jobbet utförs. Här krävs 
mycket mer fokus och samordning från myndigheternas sida så att 
skattemyndigheter och polisen kan göra kontrollen så att det inte fö-
rekommer social dumpning. Det krävs ett samarbete mellan staten, 
skattemyndigheter och arbetsmarknadens parter för att stävja social 
dumpning.
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Ett stort problem är att kontrollen och uppföljningen är svag. I prak-
tiken finns många exempel på hur dessa regler rundas, särskilt inom 
bygg och anläggning förekommer mycket svarta affärer och skattefusk 
och innebär sämre villkor än de regler som arbetsmarknaden i övrigt 
erbjuder de anställda. Det finns många sätt att komma under de läg-
sta nivåerna för löner i kollektivavtalen som utstationeringsdirektivet 
trots allt föreskriver. I praktiken ligger många företag under ländernas 
kollektivavtal, försäkringar och sociala avgifter och innebär en stor 
kostnadsskillnad mellan utstationerade företag och inhemska företag 
som följer kollektivavtalen. Det finns kort sagt stora behov att för-
bättra kontrollen och uppföljningen. Detta diskuterades och belystes 
redan i en rapport till Nordiska Ministerrådet 2013: Arbeidstilsynenes 
roller, strategier og redskaper i arbetet mot sosial dumping: En nordisk 
pilotstudie (Eldring och Ødegård 2016).

I Danmark finns ett målinriktat och riskbaserat myndighetssamar-
bete som syftar till att kontrollera om det förekommer social dump-
ning. Kontrollen infördes av den socialdemokratiskt ledda regeringen 
2012 och är ett samarbete mellan Arbejdstilsynen, skattemyndighe-
terna och polisen. Därigenom har man blivit bättre på att understödja 
varandra och upprätta effektiva kontroller. Den här typen av samar-
bete borde kunna appliceras även i andra länder. 

Social dumpning är inte bara en facklig fråga utan också en sam-
hällsfråga som rör arbetsmiljö och annan lagstiftning och om att mot-
verka skattefusk.

Slutsatser

• De nordiska ländernas gemensamma strategi och mål ska vara att 
utstationerade företag inte ska kunna konkurrera med lön.

• Den gemensamma nordiska strategin bör eftersträva att öka det 
nationella handlingsutrymmet för att kunna värna de nordiska 
arbetsmarknadsmodellerna. Och att fackliga rättigheter och kol-
lektivavtalsmodellen inte underordnas marknadens principer.
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• Vi måste tills vidare lyfta fram exempel och göra så mycket som 
möjligt på nationell nivå för att motverka social dumpning som 
i förlängningen undergräver och hotar de nordiska arbetsmark-
nadsmodellerna.

• Vi bör skärpa den offentliga upphandlingspolitiken och kräva 
kollektivavtal så långt det är möjligt.

• Fler nordiska länder kan som Norge ställa krav på att ett visst an-
tal av de anställda i utstationerade företag är fast anställda. Den 
typen av krav kan medverka till att oseriösa företag inte har möj-
lighet att lägga bud i samband med offentliga upphandlingar. 

• Det handlar också om att prekvalificering och kontroll för att 
över huvud taget kunna delta i offentliga upphandlingar. Norska 
Nye Veier kan här fungera som en förebild.

• Vissa länder har lagliga krav på huvudentreprenörskapsansvar 
som innebär att huvudentreprenören har ansvar för löner och 
villkor även hos underleverantörer. Detta är något alla nordiska 
länder kan och bör införa.

• Vi behöver ökad kontroll av att de regler och lagar som finns 
faktiskt följs. Ett ökat samarbete mellan staten, skattemyndighe-
terna, de myndigheter som övervakar arbetsmiljö och parterna 
krävs. Det danska Risikoprojeketet bygger just på denna typ av 
samarbete mellan myndigheter.

• Skatt till den gemensamma välfärden bör lyftas vad gäller social 
dumpning. En följd av utstationerade företag är att skattein-
täkter försvinner för att företag har lägre löner och villkor och 
ibland fuskar på andra sätt, vilket undergräver välfärdsstatens 
finansiering.

Motverka polariseringen
Framväxten av otrygga jobb präglas ofta av ökad press som skapar 
ohälsa. Det är alarmerande. 

De osäkra anställningarna har ökat. Detta är en internationell trend. 
På grund av hög facklig anslutningsgrad och kollektivavtalstäckning 



138

har de nordiska länderna motverkat detta bättre än många andra 
länder och blockerat framväxten av en stor låglönesektor. Men även 
i de nordiska länderna ser vi samma utveckling. Detta är en central 
uppgift för de fackliga organisationerna och för politiken. Att minska 
klyftor mellan individer och grupper är det som skapar tillit till det 
gemensamma. Därför är rätten till ökad tjänstgöringsgrad för de som 
jobbar deltid så viktig.

Det handlar om att driva rätten till heltid, inte minst i den offent-
liga sektorn. Fasta anställningar måste vara normen. Det ska inte vara 
möjligt att ha tillfälliga anställningar när man utför uppgifter i ett ar-
betslag. Samma sak gäller anlitande av egenföretag. Det ska inte vara 
möjligt att anställa under begränsad tid när det gäller permanenta 
jobb. Visstider ska inte kunna staplas på varandra. Här krävs både lag 
och avtal för att minska polariseringen. 

Arbetarrörelsens huvuduppgift vad gäller arbetets organisering är 
att på ett övergripande plan motverka polariseringen och uppsplitt-
ringen av arbetslivet och samtidigt fackligt och politiskt ställa sig i 
spetsen för att organisera och driva krav som handlar om att stärka 
rättigheter och villkor för de som i dag har en svag ställning på arbets-
marknaden. Dessa frågor behöver helt enkelt politiseras på ett mer 
sammanhållet och kommunikativt sätt.

Arbetarrörelsen och socialdemokratin måste ha som en prioriterad 
fråga att motverka och hitta strategier för att minska gapet vad gäller 
olika slags anställningar och löntagares löner och villkor. Det är en 
av vår tids viktigaste sociala utmaning. Definitivt en av de viktigaste 
arbetsmarknadsfrågorna. Konkret handlar det om att förbättra villko-
ren för de som har osäkra eller otrygga anställningar.

De fackliga organisationerna måste ha ett inflytande över om fö-
retagen ska kunna anlita inhyrd personal. De nordiska länderna har 
varit olika framgångsrika i att sluta kollektivavtal med bemannings-
företagen. Bemanningsföretag kan vara ett komplement men ska inte 
täcka ordinarie behov. Grundbemanningen behöver generellt öka.

Särskilt när det gäller den offentliga upphandlingspolitiken måste 
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man kunna ställa krav på kollektivavtal och rimliga anställningsvill-
kor. Det tillåter inte EU-rätten i dag. 

Polariseringen innebär också att vi kommer att skapa olika tillgång 
till välfärdssystemen där de som har fasta jobb har betydligt fler för-
måner än de som jobbar under tillfälliga anställningar. Det undergrä-
ver på sikt hela välfärdsstatens grundbult. Sämre löner och villkor här 
innebär i förlängningen även sämre pension. 

Det finns inte något naturgivet med dagens utveckling. Även om 
det alltid måste finnas ett utrymme för flexibilitet och anpassnings-
förmåga på arbetsmarknaden kan arbetsmarknaden organiseras på 
olika sätt. Vi behöver använda lagstiftningen och avtalsmodellen mer 
offensivt för att minska polariseringen mellan en fasta och osäkra 
jobb.

Ett arbetsliv med trygga ramar och en lön som det går att leva på 
skapar goda förutsättningar. Ekonomin kräver kontinuerlig omställ-
ning och förnyelse av näringslivsstrukturen. Men vi behöver bryta 
trenden mot ökningen av bemanningsanställda, deltider, korta an-
ställningskontrakt och andra otraditionella anställningsformer.  Även 
här krävs en kombination av lag och avtal för att minska olika slags 
otrygga eller atypiska anställningsformer.

Slutsatser

• Heltid och tillsvidareanställning ska vara norm. Mål bör sättas 
upp att bara en viss procentenhet får vara visstidsanställda. Det 
måste finnas rimliga motiv till visstidsanställning. 

• Det ska inte vara möjligt att stapla visstidsanställningar på varan-
dra för att undvika fasta anställningar.

• Inhyrningen av arbetskraft ska begränsas. Inhyrning ska inte ac-
cepteras för permanenta arbetskraftsbehov.

• Inhyrning av bemanningsarbetskraft ska godkännas av de fack-
liga organisationerna.

• Inom ramen för delnings- och plattformsekonomin bör lagstift-
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ningen ses över så att arbetsgivarrollen och löntagarnas rättighe-
ter kan tillgodoses och klargöras. 

Arbetslivet i den digitala eran
Varje teknisk omställning erbjuder möjligheter och rymmer hot. Det 
gäller också digitaliseringen. Det krävs fackliga och politiska insatser 
och regler för att den ska baxas in i socialt rimliga former. Teknikför-
ändringar leder till nya konflikter och skapar vinnare och förlorare. 
Dagens teknikskifte skapar inte minst en ny slags informationsklyfta.

Generellt behövs utbildning så att alla kan ta del av den nya tekni-
ken. Därvidlag ligger Norden långt före. De nordiska länderna ligger 
långt fram och har byggt en digital infrastruktur. Precis som hemda-
torn gav många möjlighet att ta del av den nya tekniken.

Vi ser redan tecken på att det som började som startups utvecklats 
till starkt koncentrerade världsomspännande koncerner. En del av 
delningsekonomins affärsmodeller, som att snabbt tillhandahålla bil-
lig mänsklig arbetskraft, riskerar att på sikt minska incitamenten att 
utveckla och investera i såväl innovativ teknik som bättre arbetsorga-
nisation. I flera stora världsstäder har de ökade möjligheterna att hyra 
ut lägenheter till turister kritiserats för att spä på redan höga fastig-
hetspriser.

Jämfört med såväl många andra europeiska länder som USA har 
kontroverserna kring den så kallade delningsekonomin varit mindre 
i Norden. En förklaring kan vara att plattformarna inte ännu haft 
samma genomslag här. En annan att företagen i många fall har kun-
nat verka på marknader som redan var avreglerade, varför den delen av 
kontroversen uteblivit. Men vår omvittnade mottaglighet för föränd-
ring och ny teknik har säkert också spelat en roll. Ett sätt att se till så att 
det fortsätter vara så är att omge delningsekonomin med bra regelverk.

Ambitionen måste vara att de nordiska länderna kan utveckla såväl 
ny teknik som nya användningsområden för tekniken och nya affärs-
modeller, men att det ska ske på ett sätt som värnar såväl konsumenter 
som arbetstagare och en sund konkurrens företag emellan.
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Jobben förändras i snabb takt. För de nordiska länderna handlar 
det emellertid om stora förändringar vad gäller villkor, säkerhet och 
löner som kräver fackliga strategier och politiska regelverk. Ett nord-
iskt erfarenhetsbyte kan innebära att vi hanterar de här utmaningarna 
bättre.

Arbetstagares anställningstrygghet behöver tillgodoses i lag och 
avtal. Vi behöver förtydliga vem i delningsekonomin som är arbets-
givare, egenföretagare eller privatperson. Konsumentskyddet i del-
ningsekonomin behöver uppmärksammas och tydliggöras.

Vi behöver se till att plattformsföretag inte kan kringgå löne- och 
anställningsvillkor, arbetsmiljöansvar och inbetalning av sociala av-
gifter och skatter. Plattformsföretagen måste följa samma regler som 
andra företag.

TCOs samhällspolitiska chef Samuel Engblom (DN-debatt) menar 
att det centrala är att tillämpa existerande lagstiftning och undvika 
speciallagstiftning och att de företag som verkar inom det som kallas 
delningsekonomi i så stor utsträckning som möjligt bör följa samma 
regler som andra företag: ”Gammal juridik och ny teknik fungerar 
förvånansvärt ofta bra ihop, så länge man tar sig tiden att se vad som 
döljer sig bakom tekniken och fokusera på vad det är som köps och 
säljs och hur relationen mellan de inblandade parterna ser ut.”

Engblom menar att det inte minst gäller de arbetsrättsliga reglerna 
där det är den faktiska relationen som avgör. Vägen framåt är reglering 
på branschnivå genom kollektivavtal. Fackförbundet Unionen har ut-
vecklat en modell för certifiering av plattformar och organisering av 
de som jobbar där. På motsvarande sätt bör förstås samma skatteregler 
och regler för skatteuppbörd gälla för plattformsföretag som för an-
dra företag.

Men det är också en fråga om att hitta former för att kunna organi-
sera de som arbetar åt olika slags delningsföretag och att de fackliga 
organisationerna kan hitta former för att företräda de som jobbar för 
plattformsbaserade företag. 

Samtidigt är det viktigt att skilja mellan kommersiella plattformsfö-
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retag och icke-kommersiella plattformsföretag. Uber taxi är ett före-
tag. Men en app för att samåka utan betalning är en annan sak. Detta 
är att betrakta som icke-kommersiell delning mellan privatpersoner.

Slutsatser

• Se över lagstiftningen så att det inte går att runda arbetsgivarrol-
len i plattformsbaserade företag så att de anställdas villkor kan 
säkras.

• Acceptera inte daglöneri där det är arbetstagarna som tar risken 
och ansvaret.

• Använd befintlig lagstiftning och facklig organisering för att reg-
lera den nya digitala arbetsmarknaden.

En modern och uppdaterad arbetslinje
Arbete är grundvalen för välfärden och de nordiska modellerna. Men 
den förutsätter att arbetslösheten är låg och att polariseringen på ar-
betsmarknaden kan minska. Både hög arbetslöshet och otrygghet i 
arbetslivet innebär att den nordiska arbetslinjen nu utmanats av idé-
erna om basinkomst. 

Arbetarrörelsens svar på kraven på basinkomst bör vara att utveckla 
en modern arbetslinje. I grunden ska arbetarrörelsens socialpolitiska 
ambitioner inte acceptera att någon ställs utanför möjligheterna till 
ett värdigt liv oavsett om individerna kan eller inte kan arbeta eller har 
utestängts från arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna i Finland kommer att utveckla en modell som 
förenar de etablerade socialförsäkringarna och idén om ”participa-
tion income” som kräver aktivitet i utbildning, grannskapsarbete el-
ler samhällsprojekt i någon form. Stödet ska inte vara villkorslöst. I 
grunden har samhället ett ansvar för alla medborgare. Det är viktigt 
att den nordiska arbetarrörelsen följer den finska och europeiska de-
batten kring basinkomst eller ”participation income”.

Det är genom och via arbete och skatter som vi kan finansiera den 
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generella välfärden. Det kräver diskussion och strategier för att fo-
kusera på hur vi fördelar arbetstiden och arbetet på ett rättvist sätt. 
Många känner sig pressade i dagens arbetsliv. De känner sig otrygga 
och osäkra på grund av dåliga villkor eller känner oro för framtiden: 
kommer mitt jobb att finnas kvar?

Arbetet har ett värde i våra liv och för oss som människor och sam-
hällsmedborgare. Men vi får aldrig glömma att vi inte lever bara för att 
arbeta. Hur får vi ett bättre liv och en bättre balans mellan arbete och 
fritid? Detta är frågor som alla funderar på och som exempelvis Mo-
deraterna i Sverige adresserade på ett framgångsrikt sätt med sin ver-
sion av arbetslinjen för att kunna hantera det så kallade ”livspusslet”. 

Samtidigt blir befolkningen allt äldre och vi kommer att behöva ar-
beta längre för att klara välfärden och våra pensioner framöver. För att 
klara den uppgiften behöver vi skapa ett mer humant arbetsliv, med 
lite kortare årsarbetstid för alla så att vi kan och vill jobba längre.

Reellt sänkt arbetstid för vissa grupper (föräldraledighet, vård av 
sjukt barn etc) har varit huvudlinjen beträffande arbetstiderna de se-
naste decennierna snarare än att sänka arbetsdagens längd till skillnad 
från en del andra länder (Frankrike och Tyskland). Det organiserade 
arbetslivet kan skapa mer trygghet och hålla ihop samhället. Som all-
tid handlar det om fördelning. Om att fördela arbetstiden mer rättvist 
och därmed också arbetets resultat.

Slutsatser

• Arbetarrörelsen bör följa debatten om basinkomst och ”partici-
pation income” med ett kritiskt men öppet sinne.

• Vi kommer att behöva arbeta längre för att klara finansieringen 
av välfärden, inte minst eftersom vi kommer att leva längre.

• Arbetarrörelsen behöver politiskt adressera frågor som rör re-
lationen mellan arbete och fritid. Många upplever stress för att 
klara jobb, hem och fritid.

• Huvudmålet måste vara att fördela arbetstiden på ett mer rättvist 
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sätt. Det har också centrala fördelningspolitiska implikationer.
• Ett viktigt medel för att åstadkomma detta är att minska de osäk-

ra anställningarna och deltidsjobben.

Trygghet i omställningen
Kompetenslinjen och uppkvalificering i form av utbildning och vi-
dareutbildning måste vara huvudlinjen även framgent. Den behöver 
utvecklas mot bakgrund av den digitala omställningen.

Tryggheten i omställningen är grundvalen för de nordiska model-
lerna. Kompetensutveckling och livslångt lärande ger oss vingar av 
trygghet och möjlighet att ta nya jobb. Det har gjort oss positiva till 
teknikutveckling och impregnerat oss mot protektionism. Vi behö-
ver vara uppmärksamma på de trender som pekar mot att jobb i mel-
lanskiktet av lönefördelningen minskar. Samtidigt kan många jobb i 
industrin inte besättas. Jobb som kräver utbildning och kompetens. 
Matchningen kommer att vara en stor uppgift framöver, men också 
nischade utbildningar med fokus på specifika kompetenser. Detta 
kräver hela tiden omskolning till nya jobb och arbetsuppgifter. Det 
finns ingenting som tyder på att uppkvalificering inte även i framtiden 
är ett framgångsrecept för våra arbetsmarknader.

Kompetenskonto har diskuterats under lång tid i flera nordiska län-
der. Den danska modellen med lönekonto kan undersökas för att se 
om den kan utvecklas även i andra länder och kopplas till möjlighe-
terna till utbildning. Dansk fackföreningsrörelse har fokuserat starkt 
på rätt till vidareutbildning. 

Danska LOs fokus på utbildning är en intressant spänning mellan 
att ge möjligheter till lön i det jobb man har och chans att ta ett nytt 
och mer kvalificerat jobb med högre lön. I Sverige har LO mer arbetat 
för att hålla ihop lönestrukturen. Men den nordiska modellen bygger 
ju både på löneutjämning och vidareutbildning.  

Fokus på utbildning i Danmark fortsätter. I år kom ett förslag från 
en bred expertgrupp: Nye kompetencer hele livet. Fremtidens voksen-, 
efter- och videreuddanelse (2017). Det pågår också trepartsförhand-
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lingar om att ge breda grupper bättre språkkunskaper.
Ett intressant exempel på nya modeller är det tidigare nämnda Dan-

marks ”Fritvalgs lønkontoen”. Den skapades redan 2007 för att kunna 
användas i olika livsfaser. Kontona ger varje medarbetare möjlighet 
att sätta in och omvandla semesterdagar som man sedan kan plocka 
ut när man själv vill för olika ändamål. 

Den här typen av kontomodeller har med olika design diskuterats 
även i andra nordiska länder. Ibland kopplat till studier och/eller möj-
ligheten att ta ett friår. Den danska modellen ger exempelvis möjlig-
het till ”seniorfridagar” när den gällande pensionsåldern närmar sig. 
Det kan innebära ett skonsammare arbetsliv de sista åren och kanske 
också att man kan arbeta längre och må bättre. Men det finns förstås 
nackdelar. De inbetalda uteblivna pensionsinbetalningarna sänker 
den framtida pensionen. 

Man kan här notera att den svenska rödgröna regeringen vill utreda 
en arbetstidsbank och ett eventuellt ”alterneringsår” (friår). 

Man kan säga att mycket av flexibiliteten i arbetslivet de senaste de-
cennierna skett på arbetsgivarnas villkor. Här presenteras idéer som 
skulle skapa flexibilitet på löntagarnas villkor och öka friheten och 
livsmöjligheterna i livet.

I Sverige har ”kunskapslyftet” varit ett framgångsrikt lyft med bre-
da insatser inom yrkeshögskolan, folkhögskolor och olika former av 
vuxenutbildning. Industrifacken och industriarbetsgivarna har ge-
mensamt drivit fram yrkescollege, ofta på orter med stor industrisys-
selsättning. Matchningsfrågan är härvidlag central. Men mer behöver 
göras. Snarare behöver vi se en kontinuerlig kompetensutveckling 
även för de som har jobb. En möjlighet att finansiera detta är förslaget 
om kompetenskonto dit även staten kan tillföra resurser som i Dan-
mark. Frågan har drivits av flera fackförbund, även inom LO. Men än 
så länge har det inte lett till några politiska resultat.

I Norge har LO och Arbeiderpartiet föreslagit en kompetensre-
form. ”Kompetensebehovutvalget” (KBU) arbetar med att få fram 
den bästa värderingen av Norges framtida kompetensbehov. ”Inklusi-
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vonsavtale” (IA-avtalet) bygger på en tradition för samarbete mellan 
myndigheter, arbetstagare och arbetsgivare i Norge och syftar till att 
understödja aktivitet för att förebygga bortfall från arbetet.

Det finns ett generellt behov att öka kunskaper och kompetens. 
Danska LOs arbete för kompetenslyft och utbildningsambassadörer 
förtjänar förstås att särskilt lyftas fram. Danska LO för också treparts-
diskussioner om att förbättra språkkunskaperna för breda grupper. 
Kunskaper i exempelvis engelska kommer att behövas i högre grad i 
många av framtidens jobb. 

Slutsatser

• Insatser för kompetensutveckling och uppkvalificering är en 
viktig förklaring till de nordiska modellernas framgångar. Såväl 
ekonomiskt som vad gäller bra livsvillkor för alla medborgare. 
Detta slags insatser finns i alla nordiska länder. Dessa erfarenhe-
ter måste lyftas fram. Särskilt de nya insatser som satts i verket i 
Norge och Danmark de senaste åren.  

• Kompetenslinjen är central för att klara den integrationsutma-
ning som den ökade invandringen innebär. De insatser som görs 
för validering och snabbspår för nyanlända har en nyckelroll för 
att förhindra långvarig arbetslöshet och för att öka integrationen. 
Här krävs samarbete med staten och parterna i trepartsformer.

• Det behövs konkreta mål för att minska arbetslösheten bland ny-
anlända och år för år stämma av hur dessa mål uppfylls.

• Digitaliseringen ställer ytterligare krav på kontinuerlig kompe-
tensutveckling. Det bör även inbegripa och erbjudas de som har 
jobb. Den typen av insatser förebygger och förhindrar framtida 
kompetensbrister och flaskhalsar på arbetsmarknaden. En del 
av dagens brister på delar av arbetsmarknaden i de nordiska län-
derna kan förklaras av för låga ambitioner vad gäller kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

• Olika former av institutionaliserade kompetenskonto bör prövas 
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och införas. Där kan staten också bidra med stöd i samråd och 
samarbete med parterna. De danska lönekontona är ett exempel 
som andra nordiska länder bör inspireras av.

Arbetets värde och innehåll
De senaste decennierna har fokus för debatten legat på arbetsutbud 
och åtgärder för att minska arbetslösheten. Det är förstås i grunden 
positivt. Men vi kan samtidigt se hur utvecklingen i arbetslivet präg-
las av hårdare press, ofta anorektiska organisationer och orimliga krav. 
Den nya digitala tekniken har en tendens att tänja på gränserna för 
arbetet.

Det är också skälet till att arbetsmiljöfrågor uppmärksammats un-
der senare år. Frågor som handlar om psykisk press, ohälsa och ut-
brändhet har blivit allt vanligare, inte minst bland kvinnor och unga. 
Fysiska arbetsskador kräver fortsatt uppmärksamhet. Den psykoso-
ciala arbetsmiljön har hamnat i fokus. Många unga går in i väggen el-
ler hamnar i sjukskrivning med medicinering. Här finns en dimension 
i arbetslivet som behöver uppmärksammas politiskt och fackligt. Det 
går inte att utesluta att osäkra arbetsförhållanden medverkar till den 
här pressen och skapar en otrygghet som leder till mental press för 
stora grupper. Här finns en klassdimension. Det är inte sällan i ar-
betaryrken som stressen och villkoren försämrats mest. Delade turer 
innebär på många håll att åtta timmars arbetsdag inte ger åtta timmars 
vila och åtta timmars sömn längre. 

Arbetsorganisationen och makten över uppläggning, planering av 
arbetsuppgifterna måste därför komma upp på dagordningen. Den 
digitala världen är både ett hot och en möjlighet. Vi behöver en ökad 
tillsyn i de verksamheter och branscher som har den sämsta arbetsmil-
jön. Och ställa krav på medinflytande från fackliga organisationer. Vi 
måste ha ett brett perspektiv. Tryggare anställningsvillkor och arbets-
tider. Vi måste kunna sätta gränser i jobbet. Den nya tekniken innebär 
att arbetstiden kan sträckas långt utanför den formella arbetsdagen, 
där arbetsgivare kan ställa krav på tillgänglighet även på fritiden i vissa 
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typer av jobb. Tekniken leder också till en hårdare kontroll av många 
löntagares arbete under själva arbetstiden. 

I Daniel Linds resonemang i artikeln ”Lyckan på svensk arbetsmark-
nad – trender, konsekvenser och åtgärder” (2017) är utgångspunkten 
att om vi ska minska stressen, öka livskvaliteten och klara ett längre 
arbetsliv behöver välbefinnandet på jobbet tas på större allvar än i dag. 
Han konstaterar att välbefinnandet på den svenska arbetsmarknaden 
minskat och att detta lett till ökad stress och minskad livskvalitet. På 
sikt kan det få konsekvenser för produktiviteten och samhällsekono-
min. Han kommer också med ett antal förslag som handlar om att 
se till att medarbetarnas kompetens kommer till användning och sti-
mulerar kreativitet. Han vill ge individen ett så stort inflytande som 
möjligt över vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Förändringar i den 
här riktningen bär på möjligheten till ökad livskvalitet och högre pro-
duktivitet. 

Arbetslivsforskningen och särskilt den nordiska samverkan bör stär-
kas och utvecklas. Detta med fokus på några av de frågor som behand-
las här, särskilt på den nordiska modellens framtid och hot och möjlig-
heter i en global ekonomi. De enskilda länderna bör också göra mer. 
Vi måste också bygga upp de nordiska institutionerna och samarbetet. 
Sverige har gått långt i negativ riktning härvidlag i samband med att 
Arbetslivsinstitutet avskaffades 2007 av den borgerliga alliansregering-
en. Den nya regeringen bereder ett förslag om att skapa en myndighet 
för arbetsmiljöforskning. Men det kräver också att arbetsmarknadens 
parter, inte minst facket, är engagerade i arbetslivsforskning. Det gäller 
inte minst i frågor som rör maktfrågor och delaktighet i arbetslivet.

Slutsatser

• Arbetarrörelsen måste inleda en facklig och politisk offensiv som 
lyfter fram och förbättrar arbetslivets villkor och verkar för en 
bra arbetsmiljö.

• Särskilt bör de ungas arbetsvillkor lyftas fram och politiseras.
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• Arbetarrörelsen bör lyfta fram att bra arbetsmiljö och arbetsvill-
kor och möjlighet att påverka och lägga upp arbetsuppgifterna 
medverkar till ett bättre liv, mer kreativitet och bättre ekonomisk 
utveckling. Samarbete på arbetsplatserna är bra för effektiviteten.

• Fackligt och politiskt måste gränserna för när och var arbetsupp-
gifter ska utföras lyftas fram. Arbete efter arbetsdagens slut ska 
inte accepteras. 

• I lagar, förordningar och avtal ska arbetsgivarnas planer och an-
svar för hälsa, säkerhet, arbetsmiljö, rehabilitering och företags-
hälsovård slås fast.

En näringslivs- och innovationspolitik för vår tid
”Att skapa” var en av de utmaningar som Nordmod lyfte fram. De 
nordiska ländernas fördelningspolitik bygger på att det finns något 
att fördela och att ekonomierna skapar resurser. Inte minst genom in-
dustriproduktion och exportintäkter. Alla länder i Norden (med lite 
olika näringslivsstruktur) har i hög grad byggt sitt välstånd på handel 
och export. Även om själva industrisysselsättningen är mindre än ti-
digare spelar industrin en central roll. Många tjänstejobb är industri-
relaterade. 

De nordiska modellerna måste leverera för att kunna fördela. Där-
för behövs en modern näringslivs- och innovationspolitik. Den behö-
ver definieras bredare än efterkrigstidens industripolitik. Den svenska 
socialdemokratiska regeringen har mutat in närings- och innovations-
politik som ett centralt politiskt område. 

De svenska industrifacken har länge argumenterat för en modern 
industripolitik och tillsammans med arbetsgivarna inom ramen för 
Industriavtalet åstadkommit konkreta resultat. Huvudbudskapet är 
att de gamla stora företagen är viktiga för framtidens välfärd och sys-
selsättning men att det också behövs nya, små och medelstora företag. 
Samarbetet har bland annat lett till framväxten av Teknikcollege på 
en rad orter runt om i Sverige. Vidare bör nämnas att Stefan Löfven 
som partiledare och statsminister lyfter fram industripolitiken. Han 
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har bland annat inrättat ett innovationsråd som han själv sitter som 
ordförande i. 

Framtidens näringsliv kommer inte bara att bygga på tillverknings-
industrin. Erfarenheten visar emellertid att länder som har kvar en 
modern industri klarar sig bra på dagens globala marknad. Ett alltför 
stort beroende av tjänster och den finansiella ekonomin tenderar att 
skapa en obalanserad ekonomisk utveckling. Samtidigt behöver vi 
förstås utveckla nya näringar. De nordiska länderna ligger långt före 
vad det gäller telekom, mode och design och turism. 

Det är särskilt med betoning på de stora klimat- och miljöutma-
ningarna som näringspolitiken har en strategisk roll framgent. Vi lig-
ger långt framme och det kommer i framtiden också att vara indu-
strier och näringar som kommer att generera jobb och inkomst i de 
nordiska länderna.

En utmaning synnerligen lämpad för arbetarrörelsen är frågan om 
ett samhällsbygge. De gröna kan stimulera, men arbetarrörelsen är 
bättre skickad att genomföra detta projekt. Särskilt om det ska för-
ankras och förenas med en rimlig fördelningspolitik.

Här kan särskilt skogen lyftas fram. Det är en förnybar råvara. Det 
är en stor naturtillgång som under vår historia och under industria-
liseringen varit och utvecklats till en central näring. Skog som växer 
binder koldioxid och är därför en nyckel för att hantera klimatkrisen . 
Skogen är en växande näring där trä i olika former är ett klimatvänligt 
byggnadsmaterial. Detta gröna perspektiv är en fråga som inte minst 
drivits av svenska GS-facken.

De nordiska länderna står alltså inför stora infrastrukturinveste-
ringar och har stora behov av att bygga bostäder. Det kräver en sam-
manhållen politik och strategi. Vi måste binda samman boende, 
transporter och produktion i ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Det 
kräver en social ingenjörskonst och samtidigt en fördelningspolitik 
som förankrar omställningen i hela samhället och binder ihop stad 
och land, rik och fattig, höginkomsttagare och låginkomsttagare. LO 
i Sverige driver exempelvis kravet på investeringar i infrastruktur och 
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välfärd, satsningar på utbildning samt att höja barnbidraget och skat-
ten på kapital. Det är den typen av projekt som bara en modern och 
framåtblickande arbetarrörelse kan driva igenom. Även den gröna 
omställningen kommer att kräva fördelningspolitik. 

Näringspolitikens grundbult är att ta vara på landets och dess med-
borgares möjligheter. Under de senaste decenniernas liberala våg har 
trepartssamarbetet i många länder minskat i betydelse och den stat-
liga interventionen i ekonomin minskat. Samtidigt ser vi nu ett behov 
av ökad politisk intervention som en reaktion på dagens kris. Den 
tar sig ibland en protektionistisk, nationalistisk och högerpopulistisk 
form. Men arbetarrörelsen bör utreda möjligheterna att förnya sin po-
litik på detta område. Ett skäl är att många av strukturerna finns kvar 
där parterna och staten tar ett ansvar för utbildning, forskning och 
innovationer. Det finns skäl att lyfta fram detta som en framgångsfak-
tor för de nordiska modellerna och samtidigt utreda möjligheter till 
förnyelse och anpassning till dagens strukturomvandling.

Det handlar i grunden om att utveckla ett kunskapsbaserat och 
produktivt näringsliv, med innovations- och produktionsmiljöer som 
tar vara på den kompetens som finns. Särskild vikt bör härvidlag läg-
gas på de åtaganden som Parisavtalet innebär vad gäller klimatet. Det 
kommer att ställa krav på omställning på en rad områden, som trans-
porter, byggande och jordbruk. Det är också ett fält med nya jobb 
och exportprodukter och där de nordiska länderna kan och bör vara 
i framkant. Marknadens logik spelar självklart en nyckelroll härvid-
lag. Staten kan genom en medveten klimatdriven investeringsstrategi 
bana väg för både jobb, industriell utveckling och klimatomställning. 
Vi behöver inte minst investera i infrastruktur och bostäder på bred 
front.

En aktiv näringspolitik sätter upp rambetingelserna och främjar 
innovationer. Staten ska inte främja enskilda företag eller idéer utan 
skapa förutsättningar för framtidens jobb och välfärd.

I Sverige har den socialdemokratiska regeringen prioriterat närings- 
och innovationspolitiken.
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Slutsatser

• De nordiska länderna behöver utveckla strategier för att utveckla 
industrisektorn. Det är en förutsättning för den generella välfär-
den men också för en balanserad ekonomisk utveckling och bra 
arbetstillfällen.

• För att forma en modern industri och näringslivspolitik behöver 
parterna och staten samarbetet. I Sverige har regeringen satt nä-
ringslivspolitiken högt upp på agendan med statsministern som 
ordförande i ett innovationsråd. 

• De nordiska länderna behöver investera mer i kommunikationer, 
bostäder och infrastruktur framöver. Här måste politiken visa vä-
gen och höja ambitionerna.

• Nästa fas handlar om att ta klimatanpassningen in i alla delar av 
produktion, konsumtion och distribution. Detta är och kommer 
att vara en konkurrensfördel för de nordiska länderna. Skogen är 
en stor naturresurs i vår del av världen. Den kommer att vara en 
nyckel för att klara miljöutmaningarna och en viktig pusselbit i 
nästa fas i näringspolitikens utveckling.

Framtidens ekonomisk-politiska modell
Efter en lång period av marknadsliberal ekonomisk-politisk dominans 
i västvärlden lever vi nu i ett politiskt och ideologiskt tomrum. Efter 
finanskraschen ser vi snarare att högerpopulistiska krafter och rörel-
ser stärkts och även kommit att dominera regeringar i flera europeiska 
länder. Behovet av att formulera framtidens ekonomisk-politiska pa-
radigm är mycket stort. Här borde de nordiska arbetarrörelserna gå i 
spetsen och inleda ett nordiskt och internationellt idéutbyte med eko-
nomer, politiker och tankesmedjor för att formulera och presentera 
idéer för framtidens ekonomiska politik. Samak skulle kunna inleda ett 
permanent arbete med fackliga och politiska ekonomer, tankesmedjor 
och akademiker kring denna intellektuella och politiska uppgift. 

Framtidens ekonomiska politik måste minska gapet mellan dom 
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där uppe och dom där nere. Och börja minska inkomst- och förmö-
genhetsklyftorna. Det handlar om konkret politik för att integrera 
och att minska arbetslösheten. Norden och de nordiska modellerna 
har goda förutsättningar att skapa en hållbar ekonomisk utveckling. 
Norden ska vara en förebild för framtidens progressiva samhällsut-
veckling och bedriva en progressiv arbetslivspolitik.

Slutsatser

• Samak bör initiera ett långsiktigt arbete som knyter till sig politi-
ker och fackliga ledare, ekonomer och andra samhällsvetare, för 
att i samarbete med andra länder utveckla framtidens progressiva 
sociala och ekonomiska paradigm.

Den nordiska dimensionen
Det nordiska samarbetet är starkt. Norden har haft en passunion och 
en gemensam arbetsmarknad i över 60 år. I dagens globala värld är det 
angeläget att de nordiska länderna driver gemensamma ståndpunkter 
och ståndpunkter globalt, inte minst gentemot EU. Det gäller särskilt 
åtgärder och insatser som kan ge oss möjligheter att värna och stärka 
den nordiska arbetsmarknadsmodellen. Vi behöver ett gemensamt 
agerande för att hävda vår kollektivavtalsmodell. Så att inte utstatio-
nerade företag konkurrerar ut företag som har justa villkor. Upphand-
lingar ska kunna kräva kollektivavtal och bra löner. Cabonagereglerna 
inom landtransporter måste skärpas. Grunden är att man inte ska 
kunna konkurrera med underbud. 

Vi behöver opinionsbilda för den nordiska modellen i våra egna 
länder och gemensamt i Norden. Nyliberala opinionsbildare har 
marknadsfört sina idéer i decennier. Vi behöver göra samma sak, inte 
minst utifrån den nordiska erfarenheten. Ett element är att gemen-
samt och i de olika länderna utveckla arbetslivsforskningen. Norska 
Fafo är ett viktigt institut som kan ha medverkat till att dagordningen 
ser lite annorlunda ut i Norge än i exempelvis Sverige, där närings-
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livets opinionsbildning länge har haft ett stort övertag jämfört med 
arbetarrörelsens motsvarande insatser. 

Nu finns det progressiva tankesmedjor i de nordiska länderna. Ett 
nordiskt samarbete mellan tankesmedjorna, organiserat och initierat 
av Samak, skulle kunna medverka till att bredda debatten och vrida 
perspektiv i en för arbetarrörelsen mer gynnsam riktning. Samak skul-
le kunna knyta detta nätverk och driva gemensamma projekt kring 
centrala fackliga och politiska utmaningar kontinuerligt. Vi vet att 
nätverk och internationella kontakter är grunden för att de nyliberala 
idéerna så framgångsrikt har kunnat spridas runt om i världen.

Vi behöver också mer forskning om de nordiska modellerna natio-
nellt men också på nordisk nivå. Kunskapsbildning om de nordiska 
framgångsfaktorerna har därvidlag en politisk funktion. Men det 
handlar förstås också om forskning om vår tids utmaningar, liksom 
om forskning av kollektivavtalsmodellen, organisering, arbetsrätt och 
om arbetsmiljö och arbetsvillkor.

De nordiska modellerna är humlan som inte kan flyga men som år 
efter år levererar bättre välfärd, tillit och livsvillkor än andra modeller, 
särskilt jämfört med de nyliberala dogmernas praktik. Vi behöver ar-
gumentera både hemåt och utåt. Om vi vill bli en förebild för världen 
igen.

Nordiska ministerrådet och föreningen Norden binder ihop både 
staterna och politikerna och det civila nordiska samhället.  Som tidi-
gare nämnts har den före detta danske ministern och EU-kommissio-
nären Poul Nielson för det nordiska ministerrådet skrivit rapporten 
Arbejdsliv i Norden. Udfordringer og forslag (2016). Nielson vill bland 
annat att det under ministerrådet tillsätts en särskild arbetsgrupp 
som ska uppdatera åtgärder för att utvärdera och göra analyser över 
åtgärder som kan öka integrationen. Han vill också se en bättre ar-
betsmarknadsstatistik och att ministerrådet prioriterar åtgärder som 
rör den psykiska arbetsmiljön. Han vill se ett ökat fokus på jämställd-
het och att de nordiska regeringarna ställer sig bakom införandet av 
obligatorisk vuxenutbildning och omskolning. 
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Paul Nielson föreslår också att de nordiska arbetsmarknadsminist-
rarna regelbundet träffar och rådgör med de nordiska arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna för att organisera och starkare markera 
kärnan i den nordiska arbetsmarknadsmodellen. Inte minst för att 
fortlöpande få större förståelse för den nordiska modellen i den sociala 
dialogen och i det fortlöpande lagförberedande arbetet i EU-kommis-
sionen. Och starkare tillvaratar de intressena i processen i parlamentet 
och i rådet och när det kommer till EU-kommissionens konkreta för-
slag.

Samak kan härvidlag vara pådrivande och utveckla samarbetet ge-
nom egna analyser och projekt. Ett förslag skulle kunna vara att göra 
kontinuerliga statusuppdateringar om arbetslivets utveckling inför 
varje Samakmöte. Ordna egna arrangemang och årliga nordiska kon-
ferenser för att öka erfarenhetsutbytet kring den nordiska arbetsmark-
nadsmodellen, kring upphandlingspolitik, utstationeringsdirektivet 
och andra frågor som är av avgörande betydelse för arbetarrörelsen 
i Norden.

Vi behöver en gemensam strategi för att värna det nationella hand-
lingsutrymmet på arbetsmarknaden. Utgångspunkten måste vara att 
stärka de nordiska arbetsmarknads- och partsmodellerna. Samak bör 
ta fram en handlingsplan för att värna det nationella handlingsutrym-
met gentemot EU.

De nordiska modellerna är fem olika modeller med många gemen-
samma drag. Det som kan binda samman det nordiska samarbetet är 
ett slags musketörs-ed: ”En för alla. Alla för en.” Det vill säga att de 
nordiska länderna gemensamt försvarar de nordiska ländernas beslut 
och vägval och därigenom skapar mer utrymme för att föra en pro-
gressiv arbetslivspolitik.

Slutsatser

• Det är nödvändigt att opinionsbilda mer samordnat för den 
nordiska modellen.
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• De nordiska progressiva tankesmedjorna kan utgöra ett nätverk 
för kunskapsbildning och opinionsbildning.

• Utveckla arbetslivsforskningen i Norden.
• Verka för att Nordiska rådet kontinuerligt gentemot EU och 

internationella organ bevakar nordiska arbetsmarknadsfrågor 
så att de nordiska modellerna kan utvecklas och stärkas i dagens 
globala ekonomi. 

• Att Nordiska rådet prioriterar uppdateringar och arbete om de 
nordiska arbetsmarknadsmodellerna.

• Det nordiska samarbetet ska alltid präglas av musketörs-eden: 
”En föra alla. Alla för en.” Och försvara de enskilda ländernas 
vägval inte minst i internationella organ.
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De nordiska välfärdsmodellerna är mycket framgångs-
rika samhällsbyggen. De har uppvisat demokratisk 
stabilitet. I ekonomiskt hänseende har de visat synner-
ligen goda resultat, något som lett till en imponerande 
välståndsökning. De är också mer jämlika och har 
högre social rörlighet än andra välfärdsmodeller. 
Skälen är att välfärdsstatens centrala funktioner inom 
vård, skola, omsorg och universella socialförsäkringar 
har skapat såväl ett golv av trygghet som en omför-
delning över livscykeln och mellan grupper. Men mod-
ellen ställs i dagens globaliserade och digitaliserade 
ekonomi inför många utmaningar. Social dumpning, 
segregation, klyftan mellan män och kvinnor, och  
ett EU under förändring, är några av de frågor som 
modellen behöver formulera svar till. Denna rapport 
utreder dessa och många andra utmaningar, samt 
presenterar åtgärder som kan lösa dessa.


