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Förord till den svenska utgåvan
Den nordiska modellen lever. Om än i modifierad form, om än lite skadskjuten. Det
är en av de viktigaste slutsatserna i den rapport som det norska forskningsinstitutet
Fafo skrivit i samarbete med tretton forskare. Rapporten ger en utmärkt inblick i
den nordiska modellens historia, nutid och förutsättningar att klara sig i framtiden.
Den visar också vilka likheter och skillnader som finns mellan de nordiska länderna.
Tiden har nu översatt och ger ut deras rapport. För att debatten om sambandet
mellan politik, arbetsmarknadens parter och ekonomi är helt avgörande för välfärdens framtid. För att det är viktigt att vi lär av varandras styrkor och svagheter.
Forskarna har utvärderat de nordiska modellernas förändring i struktur och utfall
under årens lopp. Länderna har olikheter sig emellan men de prövningar som dessa
har genomgått under decennier och de utmaningar som väntar framöver, är i mångt
och mycket de samma. Det handlar bland annat om en demografisk utveckling där
arbetskraften blir mindre relativt antalet äldre, att ökad migration ger större möjligheter för oseriösa arbetsgivare att konkurrera genom lägre löner än de kollektivavtalade, ökad kostnadspress för företagen från en starkare internationell konkurrens,
arbetslöshet och inkomstklyftor som rubbar balansen mellan arbetsmarknadens
parter till löntagarsidans nackdel och minskad facklig medlemsanslutning.
Inom nordiskt näringsliv och fackföreningsrörelse finns en samsyn om att båda
sidor vinner mer på samarbete än konflikt. Den pragmatiska inställningen skulle
också kunna förklara skillnaden i resultat mellan Norden och omvärlden. Många regeringar har ambitionen att höja tillväxt och välfärd men ändå är det få som faktiskt
lever upp till det. Även om Norden har en del att lära av andra ekonomier, så tycks
vi ha funnit en metod som levererar. Legitimitet och genomförande blir bättre med
välorganiserade och starka parter.
Kombinationen höga ambitioner för levnadsstandard och en uthållig hög konkurrensförmåga, är de nordiska modellernas affärsidé. Vad händer om pusslet faller i bitar? På kort tid har politiska reformer i kombination med hög arbetslöshet
inneburit en försvagad position för arbetstagarkollektivet och facket. Inte bara i de
nordiska länderna utan även inom EU och den så kallade sociala dialogen syns detta. Konsekvensen när en part av två försvagas, är en försvagning av partsmodellen

5

NordMod2030

som helhet. Det innebär i sin tur en risk för sämre samhällsekonomisk prestation
på lång sikt.
Även om utmaningarna kan verka många och svåra, hävdar Fafo i sin rapport att
det går att hitta strategier för att behålla den effektivitet som de nordiska modellerna hittills har burit med sig. Den dynamik som uppstår genom konstruktiv samarbetsanda är det som har säkrat tillväxt, sysselsättning och generell välfärd i en allt
mer globaliserad ekonomi.
Jag hoppas att ni läser den här rapporten med samma behållning som jag, och att
ni sedan är med i samtalet om den nordiska modellens framtid!
Monika Arvidsson, utredningschef Tankesmedjan Tiden.
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Förord
»Förvittring eller förnyelse i Norden 2014–2030« – i kortform NordMod – är ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt som belyser hur nationella och internationella
förändringar påverkar den nordiska samhällsmodellen.
Samarbetsorganisationen för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen (SAMAK) har varit uppdragsgivare för projektet i samarbete med
Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Med hänsyn till de nordiska
modellernas bakgrund och särdrag vill SAMAK och FEPS ha en forskningsbaserad
analys av nya utvecklingar i Norden som kan utgöra underlag för diskussioner om
den nordiska modellens utmaningar och utvecklingsmöjligheter framöver på väg
mot 2030. Målsättningen var att analyserna ska tjäna som en utgångspunkt för
uppdragsgivarnas strategiska och politiska utvecklingsarbete.
Projektarbetet genomfördes under perioden 2012–2014 av forskare från nordiska
forskningsinstitut och universitet. Forskarna har haft ansvaret för val av analytiska tillvägagångssätt, metoder och data. Alla fynd, värderingar och slutsatser – och
eventuella fel och brister – står forskarna för. Projektet har letts och organiserats av
Fafo i samarbete med en forskargrupp med två deltagare från varje nordiskt land.
En rad andra forskare har dessutom bidragit till enskilda rapporter. Förutom 17 enskilda rapporter och redogörelse – fem landrapporter och en serie komparativa, tematiska analyser – har en engelskspråkig och en nordisk rapport publicerats med
en sammanfattning av alla enskilda rapporter. Alla publikationer finns tillgängliga
på nätet (www.NordMod2030.org och på www.fafo.no/nordmod2030). En lista över
publikationer finns också som bilaga till denna rapport. Som ett led i projektet arrangeras en serie öppna seminarier och workshops (se webbsidan). Detta har inte bara
varit en arena för forskningsförmedling och dialog utan har även gett en värdefull
insikt från projektets primära användningsgrupper i de olika länderna.
Perspektivet i denna slutrapport är dels sammanfattande, dels framåtblickande.
Målsättningen har varit att skapa en kort, tillgänglig rapport som kan läsas självständigt. Genom att utelämna de flesta detaljerna har vi försökt teckna en bild av
centrala utvecklingssteg, sammanhang och mekanismer som enligt oss är grundläggande för att förstå den nordiska modellens strategiska utmaningar under åren
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framöver. De som vill gå djupare in i problemställningarna och bakgrundsmaterialet
rekommenderas att hämta hem lands- och temarapporterna.
Vi vill rikta ett stort tack till projektets nordiska forskargrupp som bestod av:
Lisbeth Pedersen forskningsledare, SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd
Søren Kaj Andersen, centerledare, FAOS, Københavns Universitet
Olli Kangas, professor, chef, Kela
Antti Saloniemi, professor, University of Tampere
Katrín Ólafsdóttir, universitetslektor, Reykjavik University
Stefán Ólafsson, professor, University of Iceland
Ingrid Esser, forskare, SOFI, Stockholms universitet
Thomas Berglund, docent, Göteborgs universitet
Jon M. Hippe, vd, Fafo
Tone Fløtten, chef, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Jon Erik Dølvik, seniorforskare, Fafo
Bård Jordfald, forskare, Fafo
Øyvind Berge, forskare, Fafo
Forskargruppen har med små resurser inte bara utarbetat omfattande landrapporter och medverkat till en rad komparativa temarapporter utan har även bidragit med
föredrag, introduktioner och aktivt deltagande på möten och workshops. Utan deras
välvilja och entusiastiska insatser hade projektet inte kunnat genomföras. Ett tack
riktas även till alla forskare som har bidragit till projektets temarapporter som utgör
en mycket viktig del av projektet.
Å forskargruppens vägnar vill vi tacka SAMAK och FEPS för stödet av projektet och för det stora intresse uppdragsgivarnas organisationer har visat för arbetet.
För forskare, vars vardag ofta präglas av nationellt avgränsade studier av enskilda frågor, är det inspirerande att bli utmanad till att analysera och diskutera de
stora samhällsfrågorna i ett sådant gemensamt nordiskt sammanhang. Utbytet av
kunskap om likheter och skillnader mellan de nordiska länderna – samt dialogen
med organisationerna på uppdragsgivarnas sida – har bidragit till lärande och nya
insikter, inte minst gällande särdrag för ens egen nationella modell. Sist men inte
minst vill vi rikta ett stort tack till medlemmarna av uppdragsgivarnas referensgrupp som otröttligt och konstruktivt har kommit med förslag och kommentarer
till de många rapporterna och som tålmodigt har deltagit i långa diskussioner om
forskarnas små och stora fynd. Referensgruppen var sammansatt av följande personer: Från Danmark deltog Jan Kæraa Rasmussen (LO) och Kasper Graa Wulff (Social-
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demokraterna). Michael Hedelund ersatte Wulff 2014. De finska medlemmarna var
Tapio Bergholm (SAK) och Mikko Majander (Sorsa Foundation). Margrét S. Björnsdóttir (Samfylkingin) och Halldor Grönvold (ASI) deltog från Island. Från Norge deltog
Stein Reegård (LO) och Solveig Torsvik (AP). Från Sverige deltog Lasse Thörn (LO) och
Morgan Johansson (Socialdemokraterna) och FEPS representerades av Signe Hansen.
Referensgruppen leddes av Inger Segelström (chef SAMAK) och Jan Erik Støstad (LO
Norge).
Vi hoppas att de olika delrapporterna och denna slutrapport kommer att bidra
till en god debatt om villkoren för att vidareutveckla de nordiska modellerna. I linje
med analysernas betoning på vikten av samarbete och kunskapsutveckling mellan
parti- och organisationskällor i de nordiska länderna, hoppas vi även att materialet
kan ge impulser till en bredare debatt med andra organisationer, partier, myndighetsinstanser och offentligheten om samhällsutvecklingen i Norden.

Jon M. Hippe
Projektledare
Fafo, november 201
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1 Inledning

Den nordiska modellen1 har under de senaste åren fått mycket nationell och internationell uppmärksamhet både inom politik och forskning. Under kriserna på 80- och
90-talet menade många att modellen inte var bärkraftig i en global ekonomi, bland annat på grund av en för stor offentlig sektor, för höga skatter, en för stark fackförenings
rörelse och rigida arbetsmarknader. De senaste årtiondenas framgångshistoria har
förnyat intresset för vad som ligger bakom de nordiska ländernas goda resultat. Vad
är förklaringen till att de nordiska länder – mätt enligt indikatorer för ekonomisk utveckling, sociala förhållanden, fördelning och sysselsättning – klarar sig bättre än de
flesta andra västerländska länderna? Debatten har i allt högre grad handlat om vilka
institutionella mekanismer och sammanhang som ligger bakom framgången och om
dagens nordiska modell är rustad för att möta morgondagens utmaningar. Det är
typiskt för denna perspektivförändring att nya förklaringar har tillkommit. Begrepp
som förtroende, socialt kapital – och något mindre frekvent – sociala investeringar
har till exempel nu blivit en viktig del av den sociopolitiska vokabulären. I detta projekt har vi understrukit att förtroende inte bara är ett resultat utan att det också är
en förklaring till de sociala resultat som har uppnåtts. I den nordiska modellen är
välfärds- och utbildningssystemet en viktig hävstång för sociala investeringar, vilket
har bidragit till säkerhet, förtroende och kompetens att delta i krävande förändringar
och säkra industrins konkurrenskraft. En annan viktig, förtroendeskapande form av
socialt kapital i de nordiska ekonomierna är förhandlings- och partsinstitutionerna
på arbetsmarknaden som har bidragit till att balansera makt- och samarbetsförhållanden, koordinera lönebildning samt komprimera lönestrukturen. Ett tredje element
som har bidragit till förutsägbarhet för ekonomiska investeringar och balans mellan
skapande och fördelning av rikedom är en tradition av nykter ekonomisk politik. De
nordiska länderna har inte varit besparade ekonomiska kriser, men kortfattat kan
man säga att det är samspelet mellan ekonomin, arbetsmarknaden och välfärdsstaten som lägger grunden för att de goda resultaten – tillväxt av välstånd, hög sysselsättning och små klyftor – har skapats och kan återskapas.
I en tidsepok med stora förändringar både inhemskt och i omvärlden finns det
1 I denna rapport använder vi begreppet »den nordiska modellen«. Detta är en förenkling. Det finns många skillnader mellan de nordiska länderna. För att markera detta använder vi även begreppet »de nordiska modellerna«.
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goda grunder för att fråga sig om de nordiska länderna kommer att vara kapabla till
att ta vara på de institutionella grundpelarna och att lika framgångsrikt kombinera
tillväxt och jämlikhet i framtiden. Det är sådana frågar som har stått i centrum för
projektet.
Med utgångspunkt i uppdragsgivarens önskan om att identifiera centrala utmaningar för den nordiska modellen och belysa vilka särskilda frågor som detta innebär för arbetarrörelsens partier och organisationer i Norden har projektet tagit avstamp i fyra huvudteman:
 Beskriva den nordiska modellens bakgrund och egenskaper. Vilka är modellens
grundpelare och avgörande relationer och mekanismer?
 Analysera dagens situation mot bakgrund av utvecklingen i de nordiska länderna under perioden 1990–2014. Hur har länderna anpassat sig efter inre och
yttre förändringar under perioden och vad har dessa förändringar betytt för
modellernas förmåga att leverera en stabil tillväxt, hög sysselsättning, goda
levnadsvillkor och små klyftor?
 Identifiera centrala politiska utvecklingstrender och konfliktlinjer inom ekonomi, arbetsliv och välfärd under de senaste 25 åren. Hur har de politiska
förändringarna påverkat modellernas stöd, användning och resultat? Och hur
har de påverkat arbetarrörelsens förutsättningar för att påverka samhällsutvecklingen?
 Diskutera den nordiska modellens centrala utmaningar – i dag och under de
kommande åren till 2030. Vad behövs för att vidareutveckla förmågan för att
kombinera tillväxt, jämlikhet, trygghet och hög sysselsättning parallellt med
övergången till en ekonomi utan koldioxidutsläpp?
Detta är ett stort tema som ger upphov till problemställningar som är utan enkla
svar. Därför har projektet publicerats i 17 delutredningar som alla är tillgängliga på
projektets hemsida. Mot bakgrund av en inledande rapport om grundpelarna i den
nordiska modellen har vi lagt vikt vid att få fram grundliga landanalyser som bas för
jämförelse av utveckling av ekonomi, arbetsmarknad och välfärd i alla de nordiska
länderna. För att stärka det komparativa nordiska perspektivet har vi dessutom utarbetat en serie jämförande, tematiska analyser som sträcker sig från arbetsliv och
välfärd till integration och klimatutmaningar. I denna slutrapport samlar vi trådarna från dessa analyser och pekar på central kunskap och centrala perspektiv för de
kommande åren. Detta gör vi i rapportens tre delar:
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Del I: Ett längre perspektiv: Modellens bakgrund och grundpelare
I denna del hänvisar vi till den historiska bakgrunden och pekar på viktiga likheter
och skillnader mellan länderna. Vi lägger vikt vid att de nordiska länderna har kännetecknats av starka institutioner och nära samspel mellan ekonomisk styrning,
organisering på arbetsmarknaden och välfärdsstat (Dølvik 2013a). I denna »triangel«
spelar samarbetet mellan organisationerna i arbetslivet och myndigheterna en central roll. De nordiska modellerna är inte enbart grundade på att mobilisera politiskt
stöd till partier och regeringar. Modellernas funktion är nära knuten till ländernas
välfärdsordning, system för lönebildning och mekanismer för tvistlösning på arbetsmarknaden. På arbetsmarknaden och i politiken präglas besluten av både gemensamma och motstridiga intressen och är föremål för konflikter och kompromisser.
Utvecklingen av de nordiska modellerna måste följaktligen förstås mot bakgrund av
styrkan och bredden av organiserade intressen, förändringar av maktförhållanden
och det »konfliktpartnerskap« som faktiskt har utvecklats i varje enskilt land.

Del II: Situation: förändringar i de nordiska modellerna 1990–2014
Denna del sammanfattar och jämför utvecklingen i de nordiska länderna från 1990
till 2014. Detta var en turbulent period som föregicks av djupa kriser, bank- och bostadskrascher och rekordhög arbetslöshet i flera av länderna vilket lade grunden till
omfattande anpassningar i modellerna och nya reformer fram till den nästa stora
krisen 2008.
Perioden präglades av stora förändringar i Europa, tekniska innovationer och inre
förändringar i industristruktur och befolkningssammansättning. Vi fick mobiltelefoner, internet och accelererad digitalisering. Samtidigt började de nordiska befolkningarna att åldras. Invandringen ökade kraftigt, först under krigen på Balkan och
därefter genom arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna efter 2004.
Under loppet av denna period blev också konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser mer märkbara och kraven på en omläggning till en grönare ekonomi blev
starkare. De nordiska ekonomierna återhämtade sig snabbt efter kriserna under
90-talet, men Asienkrisen, it-bubblans kollaps, 9/11 och den därefter kommande finans- och eurokrisen påminde om att de små öppna ekonomierna i Norden är nära
sammanvävda med den internationella ekonomin. Perioden inleddes och avslutades
med djupa kriser och detta kvartssekel bjöd på allvarliga stresstester av den nordiska modellens robusthet och anpassningsförmåga.
Perioden kan också ses som ett laboratorium som möjliggjorde jämförande studier av nationell respons på tekniska, demografiska, ekonomiska och klimatrelaterade
förändringar. Sådana studier kan ge nyttiga kunskaper om vad som behövs för att
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den nordiska modellen ska kunna anpassas och vidareutvecklas under de kommande årtiondena.

Del III: Mot 2030
I rapportens sista del riktas blicken mot 2030. Med utgångspunkt i modellens grundläggande förutsättningar, situationsanalysen och antaganden om viktiga förändringsfaktorer diskuterar vi vad som kan utmana modellens hållbarhet och anpassningsförmåga. En sådan utvärdering är inte oberoende av de värden och mål som
ligger som grund för den. En ny rapport från Nordiska ministerrådet konkluderar
till exempel att de nordiska ländernas reformkapacitet gör dem väl rustade för att
tackla framtida utmaningar men att man måste acceptera ökad ojämlikhet (Valkonen & Vihriälä 2014). Vår analys bygger på att låg ojämlikhet både
har varit ett resultat och en förutsättning för anpassningsförmågan i de nordiska länderna och att denna därför inte kan ges upp
utan konsekvenser för förtroende, lönebildning och andra viktiga

Sist men inte minst är
de nordiska modellerna
politiska konstruktioner.

egenskaper hos modellens funktioner.
Anpassningsförmågan och de resultat man kan uppnå beror vidare på vilka institutionella förutsättningar som finns, inte minst när det gäller arbetsmarknadens
organisationers förmåga att bidra. Sist men inte minst är de nordiska modellerna
politiska konstruktioner. Kapaciteten för att tackla framtida utmaningar kommer
att bero på politikernas förmåga att förnya offentliga funktioner och utveckla koalitioner med kraften att ingå strategiska kompromisser och att långsiktigt agera
konsekvent. Om man därmed lyckas bibehålla »goda cirklar« där effektivitet och
jämlikhet verkar ömsesidigt förstärkande och anpassningsförmågan underhålls
kommer de nordiska modellerna vara väl rustade för att tackla framtidens utmaningar. Det är emellertid fullt möjligt att tänka sig »onda cirklar« där politiker krånglar,
centrala institutioner förfaller, offentliga funktioner inte ger de önskade resultaten,
till exempel för integrations- och arbetsmarknadspolitiken, och konsekvenserna blir
hög arbetslöshet, lägre sysselsättning, växande ojämlikhet och ökad påfrestning på
välfärdssystemet.
Det är inte långt till 2030 – rent praktiskt tre regeringsperioder
Politik som bidrar till
»goda« eller »onda«
cirklar kan alltså ha
en stor inverkan.

– men det finns många möjliga utfall. Om hela Norden ska komma upp till de sysselsättningsnivåerna som Norge och Island hade
under 2000–2014 behövs minst 1,3 miljoner fler jobb före 2030. Om
utvecklingen däremot blir som i Finland efter 2000 kommer sysselsättningen i Norden att falla med 600 000 arbeten. Samtidigt kom-

mer antalet invånare i Norden öka med minst 3 miljoner och utgöra nästan 30 miljoner människor. Särskilt antalet äldre kommer att öka. Politik som bidrar till »goda«
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Inledning

eller »onda« cirklar kan alltså ha en stor inverkan och i denna del hänvisar vi till en
del viktiga förutsättningar för att lyckas.
Avslutningsvis i denna slutrapport från NordMod-projektet pekar vi på några
strategiska utmaningar för våra uppdragsgivare i arbetarrörelsen. Dessa utmaningar har särskild relevans för debatten om den strategiska och politiska utvecklingen
i fackföreningsrörelsen och för arbetarrörelsens partier, men i dagens politiska landskap krävs dock ett samarbete med ett bredare spektrum av partier och organisationer för att kunna hantera dem.
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Del 1: De lange linjene

Den nordiske modellen: Bakgrunn, utvikling og grunntrekk

Del I: Ett längre perspektiv

Modellensbakgrund
och grundpelare
I denna del hänvisar vi till modellens historiska bakgrund
och pekar på viktiga likheter och skillnader mellan länderna.
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2 Den nordiska modellen:
bakrund, utveckling och grundläggande
egenskaper

Det finns många skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller historia, huvudnäring och partimönster. Dock har länderna under det senaste
århundradet hämtat inspiration från varandra genom handel, migration,
kultur- och idéutväxling, gemensam arbetsmarknad, konkurrens och politiskt samarbete. Som små öppna ekonomier beroende av internationell handel bidrog detta samarbete till att de utvecklade särdrag som skiljde dem från de flesta andra europeiska
länder. Detta har gjort det berättigat att tala om en nordisk modell, eller snarare en
familj av nationella modeller. Dessa modeller har gemensamma drag i form av värden,
institutioner och aktörer och i form av samhälleliga resultat som ekonomisk tillväxt,
hög sysselsättning och hög grad av jämlikhet. Sådana resultat har placerat de nordiska länderna på en rad internationella rankningar och de nordiska modellerna lyfts
ständigt fram som exempel att efterleva (Sachs 2004; Sapir 2005; The Economist 2013).

Konfliktpartnerskapet
De nordiska modellerna formades av samhälleliga konflikter i kölvattnet av industrialiseringen, arbetarrörelsens framväxt och nationsbyggande tidigt på 1900-talet. Det var en period då
Norge, Finland och Island vann sin självständighet.
Tillsammans med införandet av allmän rösträtt och
parlamentarism bidrog förändringarna i samhället

Särskilt viktig i denna utveckling var den
»stora kompromissen« mellan parterna
på arbetsmarknaden och uppgörelser
mellan böndernas och arbetarnas parti
under 1930-talet.

till att kasta om partimönstret och bana väg för reformer i välfärds- och arbetslivspolitiken. Särskilt viktig i denna utveckling var den »stora kompromissen” mellan parterna på arbetsmarknaden och uppgörelser mellan böndernas och arbetarnas parti under 1930-talet. Denna kompromiss växte fram under
en turbulent period med konflikter, klasskamp och kriser under mellankrigstiden och
den lade grunden för efterkrigstidens uppbyggnad av de nordiska arbetsmarknadsoch välfärdsmodellerna. Flera konkreta institutionella system växte fram under
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1900-talet, till exempel representation och samråd med berörda organiserade intressen i politiken samt system för lönebildning och samarbete mellan arbetsmarknadens
parter. Tillsammans skapade detta ramarna för en bred politisk delaktighet och en i
huvudsak fredlig hantering av klasskonflikter. Gemensamma spelregler för tvistlösning lade grunden till förutsägbarhet, lärande och förtroende, och relationen mellan
parterna på arbetsmarknaden tog formen av ett »konfliktpartnerskap«.1 Detta partnerskap byggde på att erkänna ömsesidigt beroende och att man måste hitta lösningar för både gemensamma och motsägelsefulla intressen. Liknande mönster för samarbete och konfliktlösning gav upphov till relativt stabila koalitionsmönster i politiken
och lade grunden för utvecklingen av de nationella välfärdssystemen.

Grundpelarna i den traditionella nordiska modellen – små, öppna
ekonomier som är beroende av internationell handel.

Ekonomisk förvalning
• Finanspolitik
• Penningpolitik

Marknad

Organiserad
arbetsmarknad
• Samordnad
lönebildning
• Lokalt samarbete
mellan parter

Marknad
Partier
och
parter

Marknad

Offentlig välfärd
• Arbetslöshetsförsäkring
• Välfärdstjänsterna
• Utbildning
• Aktiv arbetsmarknadspolitik

Grundpelarna – triangelmodellen
I den första NordMod-rapporten argumenterade vi för att de små, öppna nordiska marknadsekonomiernas förmåga att kombinera jämlikhet och effektivitet kom
från samspelet mellan tre grundpelare som under årtiondena efter krigen sammanfogades till det som vi kallar den nordiska triangelmodellen (Dølvik 2013a;
Vartiainen 2014). De tre pelarna är:
1 Begreppet »konfliktpartnerskap« har lånats från Walter Müller-Jentsch, se Müller-Jentsch, red. (1991). Konfliktpartnerschaft. Akteure und Institutionen der industriellen Beziehungen. München: Rainer Hampp Verlag.
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 Ekonomisk förvaltning byggd på en aktiv, stabiliseringsorienterad ekonomisk
politik, internationell frihandel och samordnad lönebildning som skulle främja
tillväxt, full sysselsättning och social utjämning.
 Offentlig välfärd byggd på universella system för inkomstsäkring och standardsäkring lade grunden för högt arbetskraftsdeltagande och hög mobilitet.
Skattefinansierade hälso- och välfärdstjänster samt gratis utbildning skulle bidra till jämlikhet och utjämning av levnadsvillkor, hälsa och yrkesmöjligheter.
 Organiserad arbetsmarknad byggd på samspel mellan lag- och avtalsreglering, fredsplikt under avtalsperioden och en centraliserad samordning av lönebildningen, där starka organisationer med exportindustrin i fronten förhandlade både centralt och lokalt understött av partssamarbete för produktivitet och
omstruktureringar, samt en aktiv arbetsmarknadspolitik.
En nyckel till att kunna förstå varför man i modellerna har kunnat realisera efterkrigstidens målsättningar om stabil tillväxt och en rättvis fördelning är samspelet
mellan de institutionella grundpelarna. Detta samspel var långt ifrån en mekanisk pro
cess utan förutsatte att de cen
trala aktörerna – partierna och
arbetsmarknadsparterna – hade
bredd
tillräcklig makt, medlems
och legitimitet för att säkerställa
en omfattande samordning och
implementering av politiken på
de tre områdena. Detta Illustre
rar även att modellernas resultat

Ett bra exempel på sådana institutionella mekanismer var samspelet mellan den solidariska
lönepolitiken, den ekonomiska politiken och
välfärdspolitiken. För att göra rum för en sysselsättningsfrämjande, expansiv ekonomisk politik,
högre minimilöner och stadig tillväxt av lönekostnader skapade den solidariska lönepolitiken och
marknadskonkurrensen en press efter struk-

inte kan beslutas om eller att de

turomvandling genom att slå ut lågproduktiva

automatiskt följer av institutio-

företag och öka resultat och investeringskapacitet

nella lösningar.

för högproduktiva företag. Omstruktureringen
understöddes av välfärdsstatens arbetslöshets-

Nordiska särdrag

försäkring, arbetskraftsutbildning och mobili-

Utvecklingen av en välfärdsstat

tetsstöd som även gav trygghet och incitament

och ett avtalsbaserat system för

till lokalt partssamarbete för produktivitet och

lönebildning och ekonomisk förvaltning är inte unikt för Norden.
Det distinkta med den nordiska

förnyelse. I dag betecknas denna »Rehn-Meidnermodellen« för tillväxt och strukturomvandling
(LO Sverige 1953) ofta som »flexicurity«.

triangelmodellen så som den
växte fram vid början av 1970-talet var de specifika kopplingarna mellan:
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 Starka, centraliserade arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som bidrog
till samordningen av politiken på dessa tre kärnområden.
 Utveckling av institutioner för ett brett trepartssamarbete mellan staten och
parterna.
 Framväxten av stabila partikonstellationer och hegemoniska partier2 som hade
tillräcklig uppslutning och legitimitet för att genomföra långsiktiga strategier
där utbyggnaden av välfärdssystemet, investering i produktiva resurser – kapital, människor och kunskap – och en jämn, rättvis fördelning av fördelar och
bördor stod i förgrunden.
Gynnat av ett välmående internationellt ekonomiskt klimat bidrog tillväxten och
fördelningen av det ökade välståndet till att befolkningen litade på att politiska mål,
åtgärder och resultat var konsekventa. Detta ledde till stort förtroende för politiker
och myndigheter.
Tillväxt, arbete till alla och social trygghet och utjämning var inte bara målsättningar som omsattes till märkbara resultat utan även en förutsättning för att skapa stöd för val av strategier och åtgärder och därmed få förmågan att genomföra
politiken. Vid sidan av partipolitiska maktkonstellationer understöddes politikens
långsiktiga sammanhang av relativt jämbördiga styrkeförhållanden mellan parterna på arbetsmarknaden. Detta gjorde att aktörerna oftast föredrog samarbete framför konflikt 3 och att trepartssamarbetet genomfördes oberoende av regeringsfärgen.
Det stora förtroendet mellan medborgare och den styrande makten, och mellan
folk från olika bakgrunder, närdes även av det internationellt sett höga deltagandet
i frivillighetsorganisationer. Dessa organisationer var viktiga aktörer och en korrigerande del av den politiska utformningen, bland annat genom offentliga utfrågningar
och kommittéer som inarbetades som en del av styrsättet i Norden. Samtidigt var
de nordiska länderna pionjärer i så kallad kunskapsbaserad utvecklingspolitik. Det
vill säga att politiska åtgärder inom hälsa, välfärd och arbetsmarknadsfrågor baserades på analyser av individers faktiska levnadsvillkor. Förutom stora tillgångar
av naturresurser och stora investeringar i produktions- och kunskapskapital – där
utbyggnaden av gratis utbildning placerade Norden i en ledande ställning internationellt – kunde de nordiska länderna alltså utnyttja ett rikt socialt kapital. Senare gav
investeringar i barnomsorg och andra offentliga välfärdstjänster nya valmöjligheter
och arbetsplatser, särskilt för kvinnor. Utbyggnaden av den nordiska modellen fram2 I de skandinaviska länderna var detta knutet till socialdemokratins guldålder, i Finland till Bondepartiet/Centerns ankarroll och på Island främst till det borgerliga Selvstendighetspartiet som var det överlägset största partiet
ända fram till 2007 (Ólafsdóttir & Ólafsson 2014: 16).
3 Island skiljde sig länge från mängden med en förhållandevis hög konfliktnivå i arbetslivet, men detta dämpade
sig från och med 1990-talet (Ólafsdóttir & Ólafsson 2014).
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EN SÄLLSYNT STORSTREJK: Danmark var under efterkrigstiden präglat av få men stora konflikter
mellan parterna. Ett undantag var strejken 1956. Runt 200 000 människor demonstrerade på Christiansborg Slotplads. FOTO: Svend Gjørling/Scanpix Denmark

stod därmed som ett befriande moderniseringsprojekt och »sociala investeringar«
har de senaste åren blivit ett nyckelbegrepp i länder som kämpar för att förnya sin
samhällsekonomi (Morel et al. 2012).

Politiska mål, åtgärder och resultat
För att förstå den traditionella nordiska triangelmodellen är det viktigt att skilja
på mål, egenskaper för aktörer, institutioner, åtgärder och sociala resultat. Ofta
knyts modellen till bestämda mål och aktörkonstellationer eller till specifika institutionella lösningar och åtgärder – som till exempel offentliga
Många välfärdssystem har
ett historiskt ursprung i
samarbetet mellan parter
i arbetslivet.

pensioner och välfärdssystem. Men de fem nordiska länderna
har alltid kännetecknats av olika institutioner, åtgärder och
aktörer och dessa har förändrats över tid. Ett typiskt exempel
på detta är de fackföreningsdrivna kassorna för arbetslöshetsförsäkring. Dessa gick i konkurs i Norge på 1930-talet men har

bibehållits i de andra länderna och är en viktig förklaring till att dessa har mycket högre facklig organisering än i Norge. Många välfärdssystem har ett historiskt
ursprung i samarbetet mellan parter i arbetslivet. I Norge och Sverige har många av
dessa omvandlats till statliga system medan parterna i Danmark, Finland och Island
har en långt mer central roll i organisationen av till exempel pensionssystem och
andra viktiga sociala förmåner.
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Länderna har dessutom för
mågan att återskapa dessa
resultat över lång tid också
efter bakslag och stora
kriser.

Målsättningen om jämlikhet och effektivitet är inte något
unikt nordiskt. Det som har utmärkt de nordiska länderna är
att de har klarat att skapa bättre samband mellan mål och resultat än de flesta andra länder. De har dessutom förmågan att
återskapa dessa resultat över lång tid också efter bakslag och
stora kriser. Förklaringen till detta är inte att länderna har en

bestämd uppsättning institutioner och åtgärder. Förklaringen är snarare att länderna har kraftfulla strategiska aktörer, dvs. arbetstagare och arbetsgivarorganisationer, partier och statsmakt, som har haft institutionella förutsättningar för handlande och inbördes relationer vilket har möjliggjort kollektivt lärande och kollektiv
handling. Speciellt i ekonomiska kristider har det för det första gjort att länderna
har kunnat utnyttja gemensam kunskap för att förhandla fram balanserade, pragmatiska svar på skiftande problem och för det andra har en förmåga att mobilisera
demokratiskt stöd, legitimitet och kraft för att kunna genomföra åtgärderna på ett
vis som efterlevs och respekteras i praktiken. Detta är, vilket underströks i den första NordMod-rapporten (Dølvik 2013a), nykeln till att förstå de nordiska ländernas
förmåga till anpassning, förnyelse och krishantering. Som man har sett under de
senaste årens eurokris är det svårt att få igenom detta utan att alla bidrar efter
förmåga och får sin del av kakan – i linje med arbetarrörelsens credo »gör din plikt
och kräv din rätt«.

Ägandeskapet av modellen
I dag konkurrerar partierna i flera av de nordiska länderna om »ägandeskapet« till
sin nationella modell. Denna strid handlar inte bara om hur mycket man förstår
historien utan också om att vinna legitimitet i debatten om vad som måste göras
för att utveckla modellen vidare. Samhällsforskare har också varit upptagna med
modellens politiska upphov. I välfärdslitteraturen görs en stor skillnad mellan den
konservativa kontinentala modellen, den liberala (eller residuala) anglosaxiska modellen och den socialdemokratiska modellen i Skandinavien (Esping-Andersen 1990).
I denna omfattande litteratur kopplas inte nordiska särdrag till gemensameuropeiska element som rättsstat, privat egendomsrätt och demokrati, utan till faktorer som
bidrar till att skilja de nordiska länderna från andra länder. Sådana förklaringsfaktorer är ofta att de nordiska länderna är små, öppna ekonomier med en relativt homogen befolkning, partipolitisk mobilisering mot vänster och starka, inflytelserika
fackföreningar (Korpi 1981, 2006). Samtidigt påpekas det ofta att många stora reformer i de nordiska välfärdsstaterna har präglats av konsensus och breda politiska
kompromisser (Alestalo & Kuhnle 1987; Hilson 2008).
Den nordiska modellen kan därmed inte uteslutande knytas till socialdemokra-
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tiskt partistöd och Socialdemokraternas politiska dominans. I kontrast till Sverige,
Danmark och Norge, där Socialdemokraterna hade regeringsmakten under stora delar av uppbyggnadsperioden.
Från 30-talet och framåt är denna beteckning uppenbarligen mindre träffande för
Finland och Island där mittenorienterade och borgerliga partier har varit tongivande. Men även i dessa länder var arbetarrörelsens maktmobilisering genom uppbyggnaden av starka fackföreningar – i linje med Walter Korpis tes om maktresursmobilisering (Korpi 1981) – en viktig förutsättning för parternas centrala roll i utvecklingen
av ett universellt välfärdssystem. En rad moderna, politiska välfärdssystem, som
sjukpenning eller pensioner, förhandlades först fram genom kollektivavtal på arbetsmarknaden. Inspiration och inlärning över de nordiska landgränserna hade förmodligen också en inverkan över partigränserna i dessa länder (Sørensen & Stråth,
red. 1997; Hilson 2008).
Modellernas politiska underlag har därmed byggts på en bred maktmobilisering
och på en större grad maktbalans mellan centrala intressen i samhället än vad man
sett i andra länder.

Tunn linje mellan succé och fiasko
Politiska förvaltningssystem som är byggda på en bred samordning mellan många starka aktörer kan vara sårbara för nya problem som till
exempel förändrade yttre handlingsförutsättningar och/eller
förändringar i de interna makt- och förtroendeförhållandena. Detta upplevde de nordiska länderna när sammanbrottet
av det internationella valutasystemet med växelkurser bund-

I något ojämn takt utlöste detta ekonomiska och politiska
kriser i de nordiska länderna
under 1970- och 80-talet.

na till dollarn utlöste inflation och ekonomisk kris i Europa
på 1970-talet. Detta skapade spänningar i det nordiska förvaltningssystemet då efterföljande internationell liberalisering av kapital- och kreditmarknader, övergång
till låg inflation och svag tillväxt i Västeuropa bidrog till ekonomisk obalans, devalveringar och stridigheter i förhandlingssystem.
I något ojämn takt utlöste detta ekonomiska och politiska kriser i de nordiska
länderna under 1970- och 80-talet. Under kristider påfrestades både grundpelarna
och bindningarna i triangelmodellerna. De historiska erfarenheterna visade – som
man återigen skulle uppleva på 1990-talet och 2000-talet – att det kan vara en »tunn
linje« mellan succé och fiasko också i Norden.
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Del II: Situationsanalys

Kriser, konsolidering
och förnyelse 1990–2014
Denna del sammanfattar och jämför utvecklingen
i de nordiska länderna. Detta är en turbulent period
som inleddes av djupa kriser med bank- och bolags
krascher, rekordhög arbetslöshet och omfattande
tekniska förändringar.
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3 Kriser, konsolidering
och förnyelse 1990–2014

Utveckling av strategier för att möta framtidens utmaningar förutsätter en
god förståelse för vilka krafter som har format utvecklingen i det förflutna
och fram till idag. Vi har valt att använda perioden från 1990 till 2014 som
underlag för en sådan situationsanalys. I denna del II av rapporten sammanfattas
därför de centrala förändringarna som har ägt rum i samhället, institutionerna och
politiken i de nordiska länderna under denna period.
Vår huvudsakliga strategi för att förstå utvecklingen i de nordiska länderna är att
jämföra dem. Dessutom jämför vi utvecklingen i Norden med utvecklingen i centraleuropeiska länder. Situationsanalysen bygger på landrapporter och de komparativa, tematiska rapporterna från NordMod-projektet. Dessutom lägger vi in andra
relevanta forskningsbidrag och annan relevant data. Syftet är att använda kunskap
om den nordiska utvecklingen under de senaste 25 åren som en utgångspunkt för
att identifiera drivkrafter, problem och svagheter som kan antas komma att prägla
utvecklingen mot 2030.

Norden 1990–2014
Perioden 1990 till 2014 ger möjligheten att studera de nordiska länderna och deras
samhällsmodeller i en tid präglad av stora förändringar av ekonomiska förutsättningar, social struktur och politiskt underlag. Det finns flera anledningar för att denna
period utgör ett intressant laboratorium för att förstå hur institutioner och politiska
åtgärder har anpassats efter sådana inre och yttre förändringar.
För det första har de senaste 25 åren präglats av epokgörande förändringar och
de största ekonomiska kriserna i Europa sedan 1930-talet. Berlinmurens fall och utvecklingen av EU:s inre marknad, den monetära unionen och återföreningen av Östoch Västeuropa har förändrat de ekonomiska förutsättningarna för den nordiska
modellen. Medan Danmark tidigare var det enda nordiska landet i EG/EU följde Finland och Sverige efter 1995. Island och Norge anslöt sig genom EES-avtalet. Finland
gick även med i eurozonen när den startade 1999. Utvidgningen av den öppna europeiska marknaden för arbete och välfärd som omfattar över 500 miljoner människor
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från länder med enorma skillnader i välfärd och levnadsvillkor har inneburit stora
förändringar för arbetsmarknadens åtgärder. Kriserna i ekonomin och det monetära
samarbetet i Europa som inledde och avslutade 25-årsperioden har visat hur invävda
de nordiska länderna är i den internationella ekonomin. Samtidigt har de globala
klimatproblemen de senaste åren ställt helt nya krav på internationellt samarbete och omstrukturering av de nordiska ekonomierna i en
Den stora invandringen, särskilt
till de tre skandinaviska länderna
har inneburit stora förändringar i
befolkningskompositionen.

koldioxidneutral riktning.
För det andra har Norden sett markanta förändringar
i sociala och kulturella förhållanden. Digitaliseringen har
gjort världen mindre och revolutionerat sätten vi arbetar
och kommunicerar på, både på jobbet och på fritiden. Vi

har också blivit fler. Antalet invånare har ökat med nästan tre miljoner sedan 1990 på
grund av födelseöverskott och nettoinvandring. Den stora invandringen, särskilt till
de tre skandinaviska länderna, har inneburit stora förändringar i befolkningskompositionen. I Sverige har i dag cirka 20 procent av befolkningen utländsk bakgrund.
Invandringen har under denna period också ändrat karaktär från att i huvudsak
bestå av asyl- och flyktinginvandring till att omfatta en stark tillväxt i arbetskraftsinvandring från EU:s nya medlemsländer från 2004. Mer än 700 000 personer från
de nya EU- länderna har arbetat i Norden det sista decenniet, klart flest i Norge. Samtidigt har en tilltagande urbanisering skett i alla länderna. Och sist men inte minst
håller ålderskompositionen på att förändras. Från 1990 till 2014 har levnadsåldern
ökat med en månad per år. Arbetsstyrkans ålder och andelen i åldersgruppen 55–70
ökar. Därför blir det allt viktigare för de nordiska länderna att bidra till en fördröjd
övergång från arbete till pension.
För det tredje har den nordiska politiken präglats av stora politiska pendelrörelser
sedan 1990. Återuppbyggnaden efter 90-talets kriser inträffade parallellt med att de
socialdemokratiska partierna återvände till regeringsmakten efter 80-talets högervåg. På 2000-talet återtog borgerliga koalitioner regeringsmakten och högerpopulistiska partier vann inflytelserika vågmästarroller i många länder. De senaste åren
har rödgröna koalitioner erövrat makten i flera länder men mist den igen i andra.
Kartan över det politiska landskapet måste ständigt ritas om.
Sammanräknat har de senaste 25 årens förändringar satt de nordiska samhällsmodellerna under inre och yttre press. Genom en anpassning av institutioner för
ekonomisk politik, arbetslivs- och välfärdspolitik – det vi har kallat grundpelarna i
modellen – klarade de nordiska länderna på 1990-talet att arbeta sig upp ur kriserna
snabbare än de flesta andra länder samtidigt som de konsoliderade och förnyade de
nationella modellerna och stabiliserade offentliga finanser. Detta lade grunden till
en solid tillväxt under åren efter millenniumskiftet.
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Även om krisen slog hårt mot flera av länderna ser den nordiska regionen 2014 ut att
vara på väg ut ur krisen med en långt högre
sysselsättning, mindre arbetslöshet, mindre
klyftor och mer solida offentliga finanser än
EU och eurozonen som helhet.

Denna framgångshistoria byggd på förmågan
att kombinera jämlikhet och effektivitet och rätt
och plikt vann internationellt intresse och gjorde de nordiska länderna väl rustade för att möta
den internationella finanskrisen 2008–2009.1
Även om krisen slog hårt mot flera av länderna
ser den nordiska regionen 2014 ut att vara på väg

ut ur krisen med en långt högre sysselsättning, mindre arbetslöshet, mindre klyftor
och mer solida offentliga finanser än EU och eurozonen som helhet. 2013 fanns
det över 26,4 miljoner arbetslösa personer inom EU och arbetslösheten var över 11
procent. Men även i Norden har arbetslösheten ökat markant – med upp mot 200 000
under åren 2008–13, och utgjorde 2013 nästan 1 miljon personer. Detta representerar
ungefär 7 procent av den nordiska arbetsstyrkan. 2014 var den kombinerade nordiska arbetslösheten fortfarande högre än i Tyskland och i England.

Vad letar vi efter?
Situationsanalysen i del II beskriver centrala förändringar i nordisk politik och nordiskt samhällsliv under de senaste 25 åren. Syftet är att teckna en bild av de nordiska ländernas förutsättningar för att tackla de utmaningar som kan uppstå de
kommande 15 åren, något som är tema för del III. Genom att jämföra utvecklingen
för centrala samhällsområden i Norden är målet dels att belysa vilka förändringskrafter som är i arbete, dels att belysa i vilken grad de institutionella grundpelarna
i modellerna fortfarande är intakta. Till vilken grad har aktörerna kunnat anpassa
institutioner och åtgärder efter nya problem och villkor under de föregående turbulenta 25 åren?
I de första delarna av situationsanalysen beskriver vi några huvudlinjer i den
ekonomiska och politiska utvecklingen samt förändringar i de nordiska länderna
jämfört med Europa. Efter detta fokuserar vi på utvecklingen av arbetsmarknaden,
arbetslivsorganisering, välfärds- och integrationspolitik samt organisation av den
offentliga sektorn. Avslutningsvis vrider vi perspektivet från förändringar av institutioner och åtgärder till att belysa hur de senaste 25 åren har påverkat levnadsvillkoren för var och en av oss.

1 Ett undantag här var Island där en övergripande finansiell liberalisering resulterade i kraftigt ökad ojämlikhet
under sista delen av 90-talet samtidigt som produktiviteten var betydligt lägre än i de andra länderna. Detta byggde
successivt upp en enorm finansbubbla (Ólafsdóttir & Ólafsson 2014).
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4 Från kris till kris

Efterkrigstidens långa tillväxtperiod blev efter 1970-talets oljekriser utbytt mot stagnation, ökade priser och större fluktuationer i internationell
ekonomi. Dessa bakslag blev inledningen till en internationell högervåg
och ökad tilltro till marknadslösningar i de flesta västliga länder. Liberaliseringen
av finanssektorn, handelsliberalisering i GATT/WTO1, anpassningen till EU:s inre
marknad och den digitala »revolutionen« bidrog under 1980–90-talet till en accelererande internationalisering av ekonomin. I kombination med krisen för den europeiska valutamekanismen (ERM-krisen) och utvecklingen av den monetära unionen
i EU skapade detta stora förändringar för villkoren för nationell ekonomisk politik.
Inhemskt ledde förändringar i närings- och yrkesstrukturen, i befolkningens utbildningsnivå, i livsstils- och familjemönster och i butikers öppettider, till ökade krav
om flexibilitet på arbetsmarknaden. Som följd av makroekonomiska misslyckanden
knutna till kreditavregleringen och misslyckad samordning med löne- och välfärdspolitik drabbades de nordiska länderna – med Danmark som första land – av
stora ekonomiska och finansiella kriser i början av 90-talet. Kriserna ledde till åtstramningar och rekordhög arbetslöshet.2
I detta kapitel tittar vi närmare på förändringar av den första grundpelaren i den
nordiska modellen – institutioner för ekonomisk förvaltning, och på hur anpassningen i den ekonomiska politiken de senaste 25 åren har varit beroende av ett välfungerande samspel med arbetsmarknads- och välfärdspelarna i modellen.3

90-talet: Krisanpassning och återuppbyggnad
Kriserna under 1980–1990-talet ledde – i kombination med ett internationellt skifte
i ekonomiskt-politiskt tänkande – till omfattande anpassning av den makro-ekonomiska politiken. Genom tvärpolitiska skatteuppgörelser genomförde alla de nordis1 General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) bytte 1995 namn till World Trade Organization (WTO) – Världshandelsorganisationen på svenska
2 På Island berodde nedgången dels på dåliga år för torskfisket, dels på ansträngningarna för att bryta 80-talets
skyhöga inflation (över 30 procent) genom ett trepartssamarbete om åtstramningar och lönemoderation (Ólafsdóttir
& Ólafsson 2014).
3 Detta avsnitt bygger i huvudsak på Dølvik, Goul Andersen och Vartiainen (2014), Nordic models in turbulent
times: Consolidation and flexible adaptation. I J. E. Dølvik & A. Martin (red.), European Social Models from Crisis to
Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (s. 246–286). Oxford: Oxford University Press.
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ka länderna omfattande skattereformer som reducerade skattesatserna för inkomstoch bolagsskatt och utvidgade skattebasen. Inträdet på den inre marknaden i EU/
EES innebar en betydande avreglering av nyckelmarknader – såsom transport, el,
telekommunikation och finans. Detta bidrog till ökad produktivitetstillväxt (NOU
2012: 2; Holmlund 2009) men på Island även en våldsam tillväxt på finansmarknaden. Centralbankerna fick ökad självständighet och ansvar för att säkerställa låg
inflation, något som följdes av högre och mer varierande räntor. Efter att 90-talskriserna utlöst en våldsam devalvering, som särskilt bidrog till att få fart på tillväxten i Finland och Sverige, gick Finland över till euron från dag ett (1999). Danmark
behöll sin fastkurspolitik mot euron medan Sverige, Island och Norge bytte till en
flytande valutakurs och inflationsmål för den monetära politiken. 80-talets ekonomiska obalans och 90-talskrisen ledde även till åtstramningar i budgetpolitiken.
Detta skedde först och främst i Finland och Sverige som båda drog på ett tvåsiffrigt
budgetunderskott och hög statsskuld. Åtstramningarna följdes upp av en mer regelstyrd finanspolitik med fokus på långsiktig budgetbalans, och de understöddes
av omfattande pensionsreformer som skulle öka arbetskraftsdeltagandet och stärka
välfärdsstatens finansieringsgrund. För att öka tillväxten och sysselsättningen kom
parterna på arbetsmarknaden överens om att säkerställa en måttlig lönetillväxt och
att stärka konkurrensen genom nya former av sektorbaserad avtalssamordning i
Danmark och Sverige, och att förstärka det inkomstpolitiska trepartssamarbetet i
Finland, Norge och Island (Andersen, Dølvik & Ibsen 2014).
Figur 4.1 Årlig procentuell förändring av bruttonationalprodukt (1990–2013)
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Tillsammans bidrog dessa anpassningar för alla tre grundpelare i modellen till ett
markant uppsving i de nordiska ekonomierna. Med god draghjälp från globaliseringen, IT-vågen och Kinas ökande efterfrågan på investeringsobjekt och råvaror framstod den nordiska regionen som en av »globaliseringens vinnare« under 90-talet.
Den samlade nordiska sysselsättningen ökade med 900 000 (8,2 procent) under åren
1993–2000 och arbetslösheten nästan halverades, från 1,36 miljoner till 727 000, det
vill säga en samlad arbetslöshet på 5,7 procent (OECD Labour Force Statistics, egna
beräkningar). Kombinationen av ökad tillväxt, åtstramningar och lönemoderation
bidrog till att återupprätta balansen i den offentliga budgeten – i Sverige och Finland
tog det bara fem år efter rekordunderskotten under 90-talskrisen. Vid sidan av den
exportdrivna industritillväxten, som var särskilt stark i Sverige och Finland efter
dessa länders kraftiga devalvering, understöddes uppgången i de nordiska ekonomierna – speciellt i Danmark och Norge – av finanspolitiken och solid tillväxt i den
inhemska efterfrågan. Detta står i kontrast till de senare årens utveckling i krisdrabbade Euroland där kraftiga åtstramningar i finanspolitiken har förstärkt nedgången,
samtidigt som bristen på nationella penningpolitiska redskap har tvingat igenom
smärtsamma »interna devalveringar«. 4

Anpassning av arbets- och välfärdsregimerna
Ett särdrag i de nordiska länderna är att liberaliseringen av ekonomin under
1980–90-talet inte kopplades till en motsvarande avreglering av arbetsmarknaden
eller en nedmontering av välfärdsstaten som inflytelserika krafter på arbetsgivarsidan och vissa borgerliga partierna förespråkade (SAF 1991; Bildt 1992). Efter att Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten i alla länderna efter 90-talet (se
kapitel 5) kombinerades den ekonomiska konsolideringen med en återupplivning och
delvis förstärkning av traditionella egenskaper hos den nordiska modellen. Trepartssamarbetet vitaliserades och vidareutvecklades i flera av länderna, fackföreningsrörelsen behöll sin starka ställning och »den åtdragna svångremmen« blev mött
med bred förståelse av befolkningen.5 Parallellt med reformer i pensionssystemet så
byggdes utbildningssystemet och systemet för kombination av arbete och familjeliv
ut – samtidigt som arbetslinjen skapades (Fløtten et al. 2014, se kapitel 9). I motsats
till länder som England och Tyskland, där arbetsmarknaden avreglerades, avtalssystemen förföll och välfärdssystemet rullades tillbaka, klarade de nordiska politikerna
tillsammans med parterna på arbetsmarknaden att få ordning på ekonomin, stärka
4 Begreppet »intern devalvering« hänvisar till att utan möjligheten till att justera valutakursen måste euroländer
tackla ekonomiska bakslag genom att anpassa löner, skatter och budget.
5 De svenska Socialdemokraterna vann till exempel valet 1994 utan att i princip lova något annat än åtstramningar, skatteökningar och skärpning av pensionsreglerna. I Norge möttes löneregleringslagen 1988 och solidaritetsalternativet 1992 med en bred acceptans.
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FINANSIELL DOMINO: Lehman Brothers konkurs den 15 september 2008 efterföljdes av en global
finanskris. Den kastade en långvarig skugga även över många europeiska länder. De nordiska länderna
var inte undantagna från krisen. FOTO: Mark Lennihan/Ap

samordningen av lönebildningen, bevara välfärdsstaten och öka investeringarna i
humant och socialt kapital. I samverkan med en stark sysselsättningstillväxt och
sjunkande arbetslöshet bidrog detta till att de nordiska länderna med undantag för
Island i stort sett har bibehållit den sammanpressade löne- och inkomststrukturen
under 90-talet (Fløtten et al. 2014).
Jämfört med dagens utveckling i de krisdrabbade euroländerna är den nordiska återhämtningen efter 90-talskrisen en god illustration på hur den institutionella
samordningen av monetär politik, lönebildning och välfärdspolitik i den nordiska
modellen kan ge en grund för effektiv anpassning och
en bred uppslutning bakom betungande åtgärder under
kristider.

2000-talet: Starkare svängningar
i ekonomin och politiken

Från Peking till Bryssel och Davos
diskuterade man hur de nordiska
länderna (...) i strid mot rådande
ekonomiska teorier klarade att
kombinera effektivitet och jämlikhet.

Efter millenniumskiftet befäste de nordiska länderna sin
ställning i toppen av internationella rankningar över tillväxt, sysselsättning, fördelning och livskvalitet. Under perioden fram till finanskrisen 2009 ökade den samlade sysselsättningen med drygt 800 000 och trots att nedgången i antalet arbetslösa
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var blygsam gjorde arbetskraftstillväxten att den totala arbetslösheten sjönk till
4,9 procent (OECD Labour Force Statistics, egna beräkningar). Från Peking till Bryssel och Davos diskuterade man hur de flesta nordiska länderna – med starka fackföreningar, centraliserade avtal, relativt höga skattenivåer, generösa välfärdssystem
och stora offentliga sektorer – i strid mot rådande ekonomiska teorier, klarade att
kombinera effektivitet och jämlikhet bättre än alla andra västliga länder (Sapir 2005;
Kuhnle et al. 2010).
Utvecklingen återspeglade de ökade fluktuationerna i den globaliserade ekonomin. Uppgången efter Asienkrisen 1997–1998 avbröts av att dot.com-bubblan kollapsade 2001 fram till ekonomin och sysselsättningen i Norden tog ny fart under den
finansdrivna, globala uppgången från 2005. Den så kallade »finansialiseringen« av
de västerländska ekonomierna, där den växande finanssektorn genom ständigt nya
»innovativa« produkter i allt högre grad kanaliserar sparande och förmögenheter
in i egendom och finans, har utlöst oro och akademisk debatt om konsekvenserna
av utvecklingen av produktiviteten och investeringar i realekonomin (Stiglitz 2012;
Summers 2014). En annan sida av »finansialisering« är det som Crouch (2011) kallar
»privatized keynesianism«. Den minskade efterfrågan som följer av stagnerade löner
bland vanliga människor i många länder – som USA och Storbritannien – kompenseras av en stark skuldtillväxt genom ökad spridning av kreditkort, konsumtionslån på
bostäder osv., som man såg i »sub-prime«-kraschen i USA under 2008.
I Norden förstärktes uppgången under 2000-talet av de nya mitten- högerregeringarnas politik för att reducera skattenivåerna. Detta var speDen nordiska uppgången stimulerades ytterligare av ökad
arbetskraftsinvandring efter
utvidgningen av EU 2004.

ciellt tydligt i Sverige, Finland och Island där skatteandelen av
BNP sjönk markant – främst genom reducerad skatt för arbetstagare (Christensen 2013:8).6 I Danmark och på Island förstärktes den expansiva ekonomiska politiken genom avregleringen
av kreditpolitiken – som till exempel tillgång till lån utan av-

betalningar med säkerhet i stigande fastighetsvärden – och bidrog till överhettning
och finansiella bubblor. I Norge medverkade växande offshoreinvesteringar och en
het bostadsmarknad till starka tillväxtimpulser (Hippe et al. 2013). Den nordiska
uppgången stimulerades ytterligare av ökad arbetskraftsinvandring efter utvidgningen av EU 2004. Denna invandring smörjde hjulen på arbetsmarknaden, dämpade
6 Skatteandelen av BNP sjönk med 5 procent 2000–2010 i Finland och Sverige men de har fortfarande en högre
skattenivå än Norge. Island har traditionellt haft en låg skattenivå och denna reducerades ytterligare under åren
före finanskrisen för att därefter ökas kraftigt av den nyvalda rödgröna regeringen efter finanskrisen. I Danmark
införde VK-regeringen »jobbskatteavdrag« och sedan ett så kallat »skattestopp« följt av nya skattesänkningar under
krisen, men Danmark har fortfarande den högsta skattenivån i de nordiska länderna. Den efterföljande rödgröna
regeringen fortsatte att sänka snarare än att öka skattenivåerna för att få igång den danska ekonomin igen. I Norge
har den nya liberala-konservativa regeringen tagit bort arvsskatten och föreslagit lättnader för bland annat förmögenhetsskatten (som så småningom ska tas bort som i de övriga nordiska länderna), företagen och arbetsinkomster.
De senaste åren har visat tendenser på en intensifierad nordisk skattekonkurrens relaterad till bolagsbeskattning
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kostnadspressen och ökade efterfrågan ytterligare tills larmen började blinka i Danmark och på Island 2007 och Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september 2008.

Olika nordiska följder av finanskrisen
De nordiska länderna berördes mycket olika av finanskrisen 2008–2009 och den efterföljande eurokrisen. Som följd av den övergripande liberaliseringen av den nationella finanssektorn upplevde Island en av de mest uppseendeväckande finanskrascherna i modern tid med snabbt växande arbetslöshet, konkurser och statsskuld
(Ólafsdóttir & Ólafsson 2014). Efter en devalvering på nästan 50 procent – som ledde
till en massiv nedskärning av reallönen – tog dock den isländska ekonomin och sysselsättningen sig snabbare på fötter igen än till exempel Irland och andra skulddrabbade EU-länder. Förutom devalveringen hade detta dels samband med att islänningarna prioriterade skatte- och välfärdspolitiska omfördelningsåtgärder av en
traditionellt norsk modell, dels med att den isländska staten lät bli att ta över skulder
för bankrutta banker och finansföretag och (tills vidare) lät internationella kreditorer klara sig själva. Under andra kvartalet 2014 var arbetslösheten på Island den näst
lägsta i Norden (5,1 procent, säsongskorrigerat OECD Labor Force Statistics).
Figur 4.2 Samlad tillväxt som andel av bruttonationalprodukt (BNP). (2008–2013).
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ISLÄNDSK ORO: Finanskraschen 2008 satte Islands myndigheter och befolkning under hård press.
Folkliga protester mot regeringen fick bland annat utlopp den 6 mars 2006. FOTO: AFP/Halldor Kolbeins

Det andra nordiska land som starkt påverkades av finanskrisen var Danmark. Här
hade expansiv finanspolitik och kreditavreglering på 2000-talet lett till galopperande privata bostadslån som man kunde se i Sverige, Finland och Norge på 80-talet.
Då bostads- och finansbubblan sprack resulterade den efterföljande avbelåningen
i sviktande privat konsumtion och investeringar samtidigt som regeringen gjorde
nedskärningar i den offentliga konsumtionen och därmed förstärkte nedgången i
efterfrågan (Andersen & Petersen 2014).7 Konsekvensen blev en långvarig stagnation med högre arbetslöshet och en av de kraftigaste fallande sysselsättningarna i
Europa, om man bortser från GIIPS-länder som Grekland och Spanien (Dølvik et al.
2014), innan ekonomin började piggna till under 2013–2014 och arbetslösheten sjönk
under 7 procent.
Sverige och Finland blev på grund av sina stora industriella exporter bland de
europeiska länder som 2009 drabbades hårdast av kollapsen i internationell handel efter finanskrisen. Ekonomin återhämtade sig dock snabbt igen under 2010–2011
(Berglund & Esser 2014; Kangas & Saloniemi 2013). Den positiva ekonomiska utvecklingen fortsatte i Sverige och BNP-tillväxten från 2008 till 2014 har varit högre
än i »mirakellandet« Tyskland. Men i motsats till Tyskland ökade arbetslösheten i
Sverige från 6,1 procent under 2007 till över 8 procent 2013 trots en jämn tillväxt för
sysselsättningen. Detta illustrerar att arbetslöshet också påverkas av utvecklingen
av arbetskraftsutbudet som kraftigt har ökat i Sverige under de senaste åren. Arbetslösheten i Sverige är särskilt hög bland ungdomar (Berglund & Esser 2014).
7 Som ett resultat av att den danska regeringen hade skickat EU-uppskattningar för budgetutveckling som visat sig
vara mycket överdrivna mottog Danmark 2010 rekommendationer från EU om att strama åt sin finanspolitik.
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I Finland har däremot pensioneringen av stora efterkrigskullar lett till en minskande
arbetsstyrka, något som dolde den starka nedgången i sysselsättning under första
delen av krisen (Dølvik et al. 2014). Konvergensen av eurokrisen, den globala strukturkrisen i pappersindustrin och Nokias kollaps medverkade dock till att den finska
ekonomin 2012 drabbades av en ny nedgång (Kangas & Saloniemi 2013). Samtidigt
stramade regeringen åt finanspolitiken eftersom statsskulden närmade sig de övre
kriterierna i EU:s stabilitetspakt (60 procent av BNP).8 Resultatet blev att arbetslösheten ökade till 8,3 procent 2013 och 8,7 procent 9 sommaren 2014. Norge påverkades
minst av krisen, även om export och byggverksamhet
föll från 2009, eftersom den internationella nedgången
sammanföll med rekordhög aktivitet och investeringstakt i offshoresektorn (Hippe et al. 2013; Berge 2009).
Som följd av den ekonomiska konsolideringen under

De nordiska länderna, med undantag
för Island, är de enda EU/EES-länder
som hållit sig inom kriterierna i EU:s
stabilitetspakt genom hela krisen.

90-talet och tillväxten efter millenniumskiftet hade de
nordiska länderna ett betydligt större finanspolitiskt handlingsutrymme för att driva kontracyklisk politik än länderna i eurozonen då finanskrisen slog till (Cameron
2012; Lindvall 2012). De nordiska länderna med undantag för Island, är de enda EU/
EES-länder som hållit sig inom kriterierna i EU: s stabilitetspakt genom hela krisen. Danmark och Finland valde ändå att dra åt budgetarna gradvis vilket försenade återhämtningen i dessa länder. De nordiska mitten-högerregeringarna använde i
huvudsak skattelättnader för att stimulera ekonomin10 medan den rödgröna norska
regeringen fortsatte med en mer keynesiansk krispolitik med ökad offentlig konsumtion och investeringar. Förutom Islands stora devalvering drog också Sverige
och Norge nytta av fallande valutakurser och möjligheten att sänka styrräntan mer
än den europeiska centralbanken gjorde. Finlands deltagande
i eurozonen uteslöt dessa åtgärder – detta gällde delvis även
Danmark som har sin valutakurs bunden till euron. I gengäld
har dessa länder undgått stora fluktuationer för valutakursen,

Den samlade nordiska
arbetslösheten har dock
ändå ökat till en nivå långt
högre än före krisen

något som särskilt i Norge har skapat dilemman i räntepolitiken (Hippe et al. 2013).11 Per 2014 ser de nordiska länderna, delvis med undantag
för Finland och Island, ut att komma ut ur krisen med robusta ekonomier, starkare
offentliga finanser och en bättre utrikesbalans än de flesta andra europeiska länder.
8 Också Finland mottog rekommendationer från EU att strama åt sin finanspolitik.
9 Säsongskorrigerad arbetslöshet, OECD Labour Force Statistics.
10 Med ett ökat sparande under krisen och en betydlig importandel kommer skattesänkningar inte vända sig direkt
till den inhemska efterfrågan och till stor del gynna dem som fortfarande har jobb. Skattelättnader räknas därför
som mindre effektiva än direkt stimulans av efterfrågan genom offentliga budgetar (se t.ex. IMF Fiscal Monitor
2013).
11 Som följd av en stigande kurs på den norska kronan 2010–2013 under eurokrisen var centralbanken tvungen
att hålla styrräntan låg trots starka påtryckningar på bostadsmarknaden, men när den europeiska finansiella oron
lugnade sig efter 2013 föll den norska kronan tillbaka till en mer normal nivå.
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Den samlade nordiska arbetslösheten har dock ändå ökat till en nivå långt högre
än före krisen – runt 7 procent 2013 mot 4,9 procent 2008 – och är i dag högre än i
länder som Tyskland, Österrike och England där arbetslösheten varierar från 5,0 till
6,5 procent. Detta har bidragit till klyftor i hushållens arbetsinkomster. Med risk för
svag tillväxt för den europeiska exportmarknaden och skärpt kostnadskonkurrens
i kölvattnet av krisen i Europa indikerar detta att de nordiska ekonomierna under
åren framöver kommer att stå inför stora förändringar med att styra konkurrensoch anpassningsförmågan, få ner arbetslösheten och stoppa växande klyftor som
följer av högre arbetslöshet.

Kritiska faktorer
I detta kapitel har vi sett följande:
 Kombinationen av finansiell avreglering och sviktande samordning av den
ekonomiska politiken, lönebildningen och välfärdspolitiken utlöste djupa kriser i Finland, Norge och Sverige i början av 90-talet. Liknande kriser inträffade
i Danmark och på Island i samband med finanskrisen.
 I motsats till dagens situation i de krisdrabbade EU-länderna byggde den nordiska återhämtningen under 90-talet på en omfattande samordning och trepartssamarbete för förnyelse inom alla tre grundpelarna i den nordiska modellen – ekonomi, arbete och välfärd.
 Efter en inledande devalvering och en långsiktig budgetkonsolidering bidrog
reformer i skattepolitiken, penningpolitiken, lönebildningen och pensionssystemet till ökad sysselsättning, ett solitt handelsöverskott och robusta offentliga finanser som gjorde att länderna, med undantag för Island, stod bättre
rustade för att möta finanskrisen än de flesta andra europeiska länder.
 Även om Danmark och Island blev offer för hemgjorda finanskollapser och
Finlands exportnäring drabbades av en strukturkris så har de nordiska länderna haft handlingsfriheten att föra en kontracyklisk politik och har kunnat
undvika drastiska nedskärningar i budget- och välfärdssystem.
 Dock är den nordiska arbetslösheten långt högre än före krisen och utsikten
för låg tillväxt och tuffare kostnadskonkurrens i internationella ekonomier
innebär att de nordiska länderna kommer att stå inför stora utmaningar med
att styra konkurrens- och anpassningsförmågan, stimulera tillväxten i ekonomin samt att få ner arbetslösheten.
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5 Politiska förändringar
– blockpolitik i upplösningstillstånd
I början av 1990-talet var partipolitiken i Norden präglad av en 10–15 år
lång högervåg. Uppslutningen bakom Socialdemokraterna försvagades efter 1970- och 80-talet medan högerpartierna var på frammarsch. Dragningen mot höger sammanföll med en utbredd uppfattning om att fackföreningens
tid var på upphällning och att det behövdes ett systemskifte på arbetsmarknaden.
Detta representerade ett uppbrott mot situationen under efterkrigstiden då de socialdemokratiska partierna i Danmark, Norge och Sverige hade dominerande politiska
positioner och där parterna på arbetsmarknaden hade stort inflytande via den korporativa kanalen. Med en stark fackföreningsrörelse kunde arbetarrörelsen spela en
viktig politisk roll oavsett regering. »Röster räknas men resurser avgör« som Stein
Rokkan uttryckte det (Rokkan 1966)1. Rokkans tes betonar att styrkeförhållandena
mellan olika grupper utanför parlamentet kan vara betydelsefullare för utfallet i
viktiga frågor än styrkeförhållandena mellan parterna i parlamentet. Resursstarka
organisationer och grupper kan använda makt- och påtryckningsmedel. Poängen
illustreras på Island där de socialdemokratiska partierna har haft en svagare ställning än i resten av de nordiska länderna men där fackförbunden har haft betydelsefullt inflytande genom avtal och trepartssamarbete med myndigheterna.
Med ett ökat välstånd och ändrade sociala förhållanden såg arbetarrörelsen ut
att försvagas ytterligare som en följd av svagare politiska band mellan partierna och
deras traditionella väljare (Elgvin & Hernes 2014). I takt med att det stadigt blev färre
traditionella arbetare, bönder och fiskare samt stadigt fler anställda som tjänstemän
och i yrken med högre utbildning var det lätt att föreställa sig en nästan oundviklig
försvagning av socialdemokratin och fackföreningarna.
Utvecklingen efter 1990 har dock varit långt ifrån så rätlinjig och enkel som man
har kunnat tro. Helt i strid med förväntningarna kom Nordens socialdemokratiska
partier tillbaka till makten. Under 1994 var regeringarna i Danmark, Sverige och
Norge ledda av socialdemokrater2 medan Socialdemokraterna på Island ingick i regeringssamarbetet och Finland fick en socialdemokratisk statsminister 1995. Och
1 Originalen var på engelska: »Votes count, but resources decide« (Rokkan 1966).
2 I Danmark regerade Socialdemokraterna i koalition med tre mittenpartier medan det i Sverige och Norge var
socialdemokratiska enpartiregeringar.
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även om andelen löntagare som är fackanslutna har sjunkit sedan 1990 är graden av
anslutna fortfarande långt högre i Norden än i andra europeiska länder. Kollektivavtalens täckningsgrad är också relativt hög. Fackliga organisationer utgör fortfarande
en betydande maktfaktor.
Det som däremot särskilt har präglat perioden efter 1990 är att väljarna, till en
högre grad än tidigare, har rört sig mellan partier i alla de nordiska länderna. Detta kan förklaras med att social bakgrund och traditionell klasstillhörighet har fått
mindre betydelse för politiskt beteende än vad som var fallet för ett par decennier
sedan. Värdefrågor och enskilda frågor har fått större inflytande på de partipolitiska
valen, och politisk debatt och mobiliseringar har tagit nya former. Nordisk politik
har genomgått stora förändringar sedan 1990. I takt med försvagandet av traditionell blockpolitik har allianser och koalitionsbyggande med ibland helt nya partier
blivit en förutsättning för politisk makt.

Politiska pendelrörelser
Väljare som rör sig mellan partier och skiftande allianser har utlöst politiska pendelrörelser mellan blocken i alla de nordiska länderna. Dessa pendelrörelser har varit
ganska synkrona.
Från mitten av 90-talet fick de fyra största länderna långa perioder med socialdemokratiskt ledda regeringar. Vid millennieskiftet svängde pendeln tillbaka till borgerliga konstellationer. I Danmark satt VK-regeringen (Venstre och Det Konservative
Folkeparti) vid makten 2001–2011 med stöd från Dansk Folkeparti. I Sverige avlöstes
den socialdemokratiska regeringen först 2006 av Reinfelds mitten-högerallians. De
blev sittande i två perioder. I Norge satt Bondeviks mitten- högerregering vid makten
nästan 3 sammanhängande från 1997 till 2005.
I de skandinaviska länderna kom inte Socialdemokraterna tillbaka i regeringsställning förrän de under 2000-talet för första gången ingick i bredare rödgröna koalitioner. I Norge valdes åter den rödgröna regeringen till makten 2005, på Island 2007
med Självständighetspartiet och som en rödgrön allians 2009
och därefter i Danmark 2011. I Norge återvaldes den rödgröna regeringen 2009, medan Finlands socialdemokratiska parti var en del av en bred centerkoalition under 2003–2007 och
en storkoalition från 2011. Sverige fick sin första rödgröna
regering 2014 medan en borgerlig minoritetskoalition bestå-

Även om de socialdemokratiska
partierna har suttit många år i
regering mellan 1990 och 2014
har det haft sjunkande stöd hos
väljarna.

ende av Høyre och Fremskrittspartiet övertog regeringsmakten i Norge 2013.
Även om de socialdemokratiska partierna har suttit många år i regering mellan 1990 och 2014 har de haft sjunkande stöd hos väljarna (figur 5.1). För att kunna
3 Endast avbruten av Stoltenberg-1 regeringens interregnum 2000–2001
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genomföra sina politiska projekt har de i ökande grad blivit beroende av att ingå koalitioner med andra partier, antingen i regering eller som stödpartier i parlamentet.

Figur 5.1 Valresultaten för de socialdemokratiska partierna och de dominerande högerpartierna
i Norden (1990–2014).
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Källa: NSD European Election Database, se disclaimer i litteraturlista.
* För Danmark är Venstre och Det Konservative Folkeparti sammanslagna.

Socialdemokraternas fallande väljarstöd har inte resulterat i en motsvarande
uppgång för de traditionella, konservativa partierna. Figur 5.1 visar stödet för Moderaterna i Sverige, Høyre i Norge, Venstre och Det Konservative Folkeparti i Danmark,
Samlingspartiet i Finland och Självständighetspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn) på Island. Stödet för dessa partier har varierat kraftigt under perioden men bortsett från
i Norge var det vid det senaste valet inte väsentligt högre än 1990.
Det samlade stödet för de stora traditionella partierna i varje block har därmed
sjunkit något över tiden medan en ökande andel av väljarna har spritt sig mellan de
mindre partierna i mitten och på kanterna. Eftersom det har kommit nya kantpartier och väljarna har blivit alltmer illojala innebär det att det politiska landskapet
blivit mer fragmenterat. Förmågan att bygga koalitioner har därmed fått större betydelse för maktförhållandena.
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Förändrad politisk grund
För att förstå utmaningarna kopplade till att skapa legitimitet och stöd för den nordiska modellen räcker det inte att titta på utvecklingen inom den traditionella partipolitiken. Ett brett perspektiv på inflytande även utanför parlamentet och partiorganisationer är nödvändigt. De senaste 25 åren har präglats av stora förändringar i välfärden,
i partiernas strategier och i politikens villkor och utförande
Förändringar i politikens sociala grunder
Som påpekas ovan har de underliggande sociala strukturerna och därmed grunden
för partistödet förändrats. Den traditionella arbetarklassen är på tillbakagång och
allt färre befinner sig i primärnäringarna. Ökad utbildningsnivå för befolkningen
och förändringar i näringsstrukturen betyder att färre utför
Trots att allt färre personer
arbetar i de traditionella arbe
tarklassyrkena har det ändå
funnits ett tillflöde av nya
socialdemokratiska väljare

manuella arbeten och att fler har inflytande över sin egen arbetssituation. Listan hade kunnat göras längre. Poängen är att
en del av de bakgrundsfaktorer som traditionellt har förklarat
strömningar åt vänster har försvagats. Samtidigt har banden
till partierna blivit svagare – väljarna rör sig i allt större utsträckning mellan partierna – och färre personer är medlem-

mar i de politiska partierna.
Trots att allt färre personer arbetar i de traditionella arbetarklassyrkena har det
ändå funnits ett tillflöde av nya socialdemokratiska väljare. Detta har kompenserat för lite av den strukturella tillbakagången. Faktorer som oftast framhävs som
förklaringar till väljarstödet för de socialdemokratiska partierna är att anställda i
den offentliga sektorn (Sørensen & Rattsø 2013), och till viss grad mottagare av offentliga tjänster och socialförsäkring, i större grad än andra grupper röstar vänster
(Bengtsson et al. 2013). Knutsen (2014) som analyserat norsk röstning åren 1957–2009
pekar på att medan de traditionella konfliktlinjerna har fått mindre betydelse har
offentlig kontra privat sektor fått större betydelse. För partierna till höger är denna
utveckling en utmaning. När en högre andel av väljarkåren är anställd inom den
offentliga sektorn eller tar emot ersättning från staten minskar den sociala grunden
för klassisk liberalism och statskritik.
En annan faktor som har haft betydelse för politiskt beteende är den ökande invandringen från länder i Asien och Afrika. Analyser visar att dessa invandrargrupper kännetecknas av ett lägre valdeltagande än i majoritetsbefolkningen. Dessutom
har de som är röstberättigade en större tendens än majoritetsbefolkningen att rösta
åt vänster (Bergh et al. 2008, 2014). Dessa analyser pekar emellertid på att med ökad
uppehållslängd och integrering svänger rösterna mot höger och blir mer lika majo-
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ritetsbefolkningen, vilket innebär att den långsiktiga betydelsen av invandring för
partistrukturer är osäker.
Ett annat perspektiv kan läsas ut av debatten om de nya klasstrukturerna (Dahlgren & Ljunggren 2010; Olsen 2010; Olsen et al. 2012; Olsen et al. 2014). I denna debatt understryks att även om industri- och primärnäringen minskar arbetar stora
grupper i de växande privata tjänstesektorerna under sociala förhållanden som kan
knytas till lågstatusyrken och kan sägas utgöra den nya arbetarklassen. I de nya
tjänstesektorerna har till exempel många arbetare liten kontroll över sitt eget arbete, många personer över sig, få under sig samt arbetsförhållanden som ofta är sämre
än för snittbefolkningen. Utifrån norsk data placerar Knutsen (2014) folk i klasser
enligt Eriksons och Goldthorpes klasschema.4 Dessa tar utgångspunkt i yrkestillhörighet och placerar folk efter om de har ett manuellt arbete, är i primärnäringen
eller i tjänsteyrken med ansvar för eget arbete. I deras indelning består »serviceklassen« av arbetstagare med en viss autonomi i yrkesutövandet – handläggare i den privata och offentliga sektorn, fackyrken och liknande. Gruppen »arbetare« består av
manuella yrken medan gruppen »arbetare som inte utför manuella arbeten« består
av folk med icke-manuella rutinjobb, till exempel butiksmedarbetare. Efter att ha
delat in yrkesbefolkningen i dessa kategorier fann Knutsen att gruppen »arbetare«
under de sista decennierna har reducerats från över 50 procent till runt 20 procent,
medan »serviceklassen« har ökat betydligt, från ungefär 15 procent till ungefär 50
procent. Även gruppen »mellanliggande klasser« har ökat i antal från lite mer än 10
procent till drygt 20 procent. »Arbetare« och »mellanliggande klasser« utgör alltså
över 40 procent av arbetsstyrkan. Även andra klasscheman används och ger till stor
del samma bild (se Elgvin & Hernes 2014).
Det finns dock inte någon automatik i vad arbetsförhållandena resulterar i när
det gäller fackanslutning och partival. Många grupper i den privata tjänstesektorn
har en lägre organisationsgrad och ett lägre valdeltagande än andra grupper. Denna
växande grupp utgör utan tvivel potential för politisk mobilisering för både högeroch vänstersidan.
För att sammanfatta så är den traditionella arbetarklassen och primärnäringen
på tillbakagång medan de nordiska länderna har fått både en växande medelklass
och en underordnad tjänsteklass med nya skikt i marginalen. Dessa förändringar har
ställt de traditionella partierna inför svåra strategiska val som har resulterat i en intensiv jakt på de rörliga mittenväljarna och inneburit att partierna dras mot mitten.
Framväxten av nya högerpartier
Bortsett från på Island har det växt fram relativt starka nya partier på högersidan i
4 För en sammanfattning, läs: http://bit.ly/1t82BI1

45

NordMod2030

alla länderna. I Finland fick Sannfinländarna nästan var femte röst det sista parlamentsvalet, lika många som Socialdemokraterna. I Norge bildade Fremskrittspartiet
regering tillsammans med Høyre 2013, i Danmark har Dansk Folkeparti haft stort
inflytande som stödparti för den borgerliga koalitionen och i Sverige fick Sverigedemokraterna 13 procent och en vågmästarroll efter valet 2014.
Figur 5.2 Stöd i procent för de nya högerpartierna vid val (1990-2014)*
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Källa: NSD European Election Database, se disclaimer i litteraturlista.
* Bland de danska väljarna finns Fremskridtspartiet, som lade grunden för Dansk Folkeparti, inräknade i tabellen. I valet
1990 och 1993 fick partiet 6,4 procent medan det fick 2,2 procent 1998. Dansk Folkeparti fick då 7,4 procent och de två
partierna fick alltså tillsammans 9,6 procent. I nästa val var Fremskridtspartiets stöd nere under 1 procent.

Tabell 5.2 visar att det norska Fremskrittspartiet nästan tredubblat sitt stöd från
1993 till 1997. 2009 är partiet uppe i 22,9 procents stöd innan det går ner något vid
det sista valet då partiet bjöds in i en regeringskoalition med Høyre. Om man tittar
på hela perioden har Fremskrittspartiet hållit sig ganska stabilt på runt 15 procent.
De nya högerpartierna omtalas ofta som högerpopulistiska, något som kan bidra
till en förenkling om vad dessa partier är ett uttryck för. I motsats till de traditionella, liberala högerpartierna drar de till sig strömningar som kännetecknas av ett
starkt motstånd mot reformer eller nedskärningar i offentliga välfärdssystem. Det
finns stora skillnader mellan dessa partier eftersom de har rötter i olika miljöer i de
olika länderna. Utgångspunkten för det norska Fremskrittspartiet och det danska
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Fremskridtspartiet var till exempel opposition mot skatter och avgifter medan Sverigedemokraterna har rötter i miljöer med stark nationalistisk inriktning med skepsis
mot invandring. De nya högerpartierna har dock några viktiga likheter.
För det första visar analyserna att alla dessa partier är skeptiska till invandring
(Kangas & Salonemi 2013). För det andra tar de på sig att tala å »vanligt folks« vägnar mot det som definieras som »eliten«. Detta kombineras med skepsis mot EU och
vad som beslutas i Bryssel. För det tredje bygger partierna ofta sin politik på ett
starkt försvar av välfärdsstatliga lösningar, särskilt för den nationella majoritetsbefolkningen. Här kan de ofta framstå som mer bevaringsorienterade än vänsterpartierna och har därför blivit kallade välfärdschauvinistiska partier. I Danmark var
det till exempel Dansk Folkeparti som pressade fram »starthjälpen« – ett speciellt
restriktivt ersättningssystem som nästan uteslutande omfattar invandrare – medan partiet å andra sidan var emot utfasning av pensionstillägget »efterlön«. I Norge var Fremskrittspartiet det enda parti som var emot pensionsreformen. I Sverige
förespråkar Sverigedemokraterna en kraftig ökning av stödet till arbetslösa. För det
fjärde rekryterar alla partier i hög grad från arbetarklassen i den privata sektorn och
deras väljare är till största delen män med en kort utbildning (Knutsen 2014).
Att kombinationen av välfärdsstöd och invandrings- och EU-skepsis finner genklang i dessa partiers målgrupper ser man genom att dessa väljares hållning i stor
grad överlappar med vänstersidan när det gäller frågor om välfärds- och fördelningspolitik. Denna bild är särskilt tydlig i Finland (Kangas & Saloniemi 2013). De socialdemokratiska partierna förlorar på detta vis traditionella röster. De står inför dilemmat om de ska satsa på att vinna stöd hos den liberala och modernt orienterade
medelklassen eller i invandringsskeptiska delar av den traditionella arbetarklassen.
Värdefrågor och enskilda frågor
Politikens villkor har som tidigare påpekats förändrats genom att banden mellan
parti och väljare blivit svagare och eftersom traditionell social bakgrund har fått
mindre betydelse. Samtidigt har värdefrågor och enskilda frågor fått en större betydelse (Brandal et al. 20115; Bengtsson et al. 20115; Bengtsson et al. 2013:47). Flera
studier om den politiska inställningen i Norden visar att stödet för offentliga välfärdssystem, en hög skattenivå och fördelningspolitik sträcker sig långt bortom
vänstersidans väljare och omfattar stora delar av väljarna i den breda mitten av
politiken.
Miljöfrågorna visar hur inriktning på värderingar och enskilda frågor kan ge underlag för att vinna stöd bland nya rörliga väljare. Även om det under lång tid har
funnits gröna partier till vänster om Socialdemokraterna i många länder har det
5 Se: http://bit.ly/1ysVkCK
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som ett svar på miljöutmaningarna de senaste åren växt fram nya miljöpartier.
Dessa positionerar sig i den politiska mitten eller oberoende av höger-vänster-axeln,
något som ger dem möjlighet att erövra en inflytelserik vågmästarroll. Efter det
svenska valet 2014 ingick till exempel Miljöpartiet i en reAllt fler partier kämpar alltså
om samma väljare med mycket
lika budskap

gering med Socialdemokraterna. Samtidigt som det har
blivit viktigare att mobilisera efter värden och sakfrågor
har de traditionella partierna anpassat sina strategier.
Konservativa och liberala partier uttrycker i en mycket

högre grad än tidigare ägandeskap och stöd för centrala sidor av den nordiska modellen. Andra partier har också rört sig mot mitten. Allt fler partier kämpar alltså om
samma väljare med mycket lika budskap. Det har blivit trångt i mitten.
Ett högt stöd för centrala element i den nordiska modellen betyder inte nödvändigtvis att det finns motstånd mot reformer och förändringar av centrala politiska system och åtgärder. En norsk analys visar både ett omfattande stöd för socialförsäkringssystemen och en stor vilja att göra anpassningar i dem (Fløtten & Hippe
2013). När väljarna kombinerat stödjer både bestående institutioner å ena sidan och
accepterar förändringar å andra sidan skärps striden mellan partierna om att definiera förändringsbehovet och att föreslå trovärdiga lösningar. Man står inför nya
varianter av det historiska, konservativa slagordet »ändra för att bevara«, den här
gången »ändra för att bevara en nordisk välfärdsstatsmodell«.
Nya förutsättningar för opinionsbildning
De senaste 25 åren har det skett förändringar inte bara i politikens underlag och
innehåll utan också i dess form. Själva opinionsbildningen är under förändring och
det politiska spelet tar nya former. I projektets analys av politiska utvecklingstrender läggs det särskild vikt på tre förhållanden (Elgvin & Hernes 2014).
För det första sker en försvagning av partiorganisationerna som medlemsorganisationer och som en arena för omfattande folkligt deltagande. Detta sker i kombination med framväxten av professionella organisationer där politiken blir ett jobb och
levebröd och inte en ideell aktivitet.
För det andra har media fått en annan och viktigare roll i att sätta dagordningen
för politiken. Efter att tidningarna särades från partier och ideologier har skandaljournalistik, enskilda sakfrågor och personfokus fått en ökande betydelse i kampen
om uppmärksamhet. Detta förstärks av tv-kanalernas konkurrens om tittarantal
och reklampengar. Mediaskiftet och tabloidiseringen gör det svårt för politiker att
argumentera utifrån långsiktiga principer. I strömmen av enskilda sakfrågor och
politikernas instuderade »one-liners« blir det därmed även svårare för väljare att
skilja mellan partiernas alltmer likriktade budskap.
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NYA PLATTFORMAR: Särskilt smartphones har banat vägen för sociala mediers intåg i den offentliga
debatten. Här från ett klassrum i Oslo. FOTO: Berit Roald/NTB Scanpix

För det tredje har det växt fram nya kanaler för politisk mobilisering och debatt
genom sociala medier. Sådana nya plattformar skapar möjlighet till mer öppna och
djupdykande diskussioner men myllret av kanaler kan samtidigt bidra till fragmentering och etablering av nischkanaler där främst folk som är överens kommunicerar
med varandra. I sociala medier kan enskilda frågor växa fram och bli avgörande
konfliktfrågor helt utan partiers inverkan. I Norge mobiliserades till exempel folk
nyligen via sociala medier runt ett förslag för reservationsrätt för läkare vid abort
som återskapade tidigare konfliktlinjer för abortkampen och satte saken på dagordningen med en så hård press att regeringen tog bort sitt förslag. Tillgängligheten och
anonymiteten i många av de nya kanalerna kan också skapa ett underlag för trakasserier, mobbning och hot på ett sätt som få trodde var möjligt (Staksrud et al. 2014).
Nya plattformar för politisk debatt och opinionsbildning har uppenbar potential för
demokratisering eftersom de skapar stor öppenhet och ger fler personer möjligheten
att delta i den politiska debatten men de bidrar samtidigt till att försvaga partiernas
möjligheter till att definiera och styra den politiska agendan.
För det fjärde har det även i de nordiska länderna skett en tillväxt i floran av professionella lobbyorganisationer och kommunikations- och rådgivningsbyråer som
lever av att påverka politiker å betalningsstarka kunders vägnar. Mycket tyder på
att omfattningen av det amerikanerna kallar »silent politics« ökar i Norden, även om
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det uppenbarligen finns stora skillnader mellan möjligheten att köpa politiskt inflytande i USA och i de nordiska
länderna. Det finns inte tillräckligt forskningsunderlag för
att säkert säga att saker som har ett brett allmänintresse i mindre grad diskuteras i öppna, demokratiska forum.

Konsekvenserna av de nämnda
utvecklingstrenderna är att den
politiska opinionsbildningen och
påverkan i ännu mindre grad än
tidigare formas av partierna.

Men om premisserna för beslut formas i stängda rum försvagas möjligheterna för direkt påverkan från andra intressen än de som kan betala för tjänsterna. Konsekvenserna av de nämnda utvecklingstrenderna är att den
politiska opinionsbildningen och påverkan i ännu mindre grad än tidigare formas
av partierna. De nordiska samhällena har varit präglade av starka organisationer,
inte minst på arbetsmarknaden, som har varit direkt involverade i utformningen
av offentlig politik genom deltagande i råd, urval och utredningar. De senaste årens
förändringar i strukturer, makt och organisationsfrågor på arbetsmarknaden har
också påverkat villkoren för politiskt deltagande.
En mer fragmenterad arbetsmarknad med svagare fackföreningar innebär en
försvagning av traditionell gemenskap och en försvagning av arenan för politiskt
meningsutbyte och politisk mobilisering. Fackföreningar har visserligen aktivt utnyttjat digitala verktyg och sociala medier för kommunikation med medlemmar och
andra. Det är dock fortfarande en öppen fråga om sådana nya plattformar för debatt
och kritik kan kompensera för strukturella förändringar som leder till upplösning
av arbetsmarknadsgemenskap och försvagning av fackföreningarnas roll i folkstyret (NOU 2003:19; Rothstein & Bergström 1999). De sista decenniernas marknadsanpassning har inneburit en nedmontering av förhandlingsekonomin, och ändrade
offentliga styrsystem ger ofta mindre utrymme för medverkan från parterna. Samtidigt finns det en tendens till att särskilt borgerliga regeringar inhämtar råd från
experturval och kommissioner där parterna inte inbjuds. I kombination med att allt
fler lagar och regler utformas i EU-systemet har sådana utvecklingstrender bidragit
till att premisserna för utformningen av en ny politik i allt högre grad formas av
experter och ämbetsmän – det vill säga en teknokratisering – och i allt mindre grad
genom medverkan från organisationsdemokratin i de nordiska länderna.

Kritiska faktorer
Partierna i de nordiska länderna står inför ett förändrat politiskt landskap där väljarna är mer illojala och det har blivit svårare att skapa regeringsdugliga koalitioner.
I detta kapitel har vi pekat på några utvecklingsdrag som är kritiska för att förstå
utvecklingen sedan 1990 och som skapar utmaningar och dilemman för de politiska
partierna:
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 Stora förändringar i partiernas väljarstöd: Socialdemokraterna har tappat terräng och de traditionella konservativa partierna har stagnerat medan en större
andel väljare sprider sig mellan partier i mitten och nya kantpartier, särskilt på
högersidan. Detta har lett till förändringar i konstellationsmönstren och pendelrörelser mellan skiftande regeringskonstellationer.
 Försvagandet och till en viss del upplösningen av skillnaderna mellan de traditionella politiska blocken har förstärkt partiernas jakt efter mittenväljare och
gett nya partier vågmästarroller. För de traditionella stora partierna har detta
skapat nya behov av alliansbyggande både innanför och över de tidigare blockgränserna.
 Framväxten av invandringsskeptiska och välfärdsvänliga nya högerpartier,
som vinner väljare från både vänstersidan och från konservativa partier, är en
särskild utmaning för Socialdemokraterna. Men som potentiella vågmästare i
parlamenten ändrar de också villkoren för de konservativa partiernas koalitionsbyggande på högersidan.
 Politisk debatt, opinionsbildning och mobilisering sker i allt högre grad på nya
plattformar och på nya vis. Detta förändrar handlingsutrymmet för de politiska partierna och fackföreningsrörelsen.
 För traditionella borgerliga partier skapar utvecklingen nya dilemman: kampen om nya medelklassväljare driver dem in mot mitten samtidigt som de i allt
högre grad blir beroende av de konkurrerande nya högerpartierna som allianspartners för att vinna regeringsmakten.
 För de socialdemokratiska partierna är den politiska utvecklingen utmanande.
Samtidigt som det ursprungliga väljarunderlaget krymper och alltmer av den
politiska debatten flyttas från traditionella kanaler gör nya högerpartier inbrytningar i traditionella väljargrupper. Borgerliga partiers rörelse mot mitten
gör att starkare stöd för grundpelarna i den nordiska modellen inte utan vidare
ger väljarvinst för Socialdemokraterna. I kombination med att klimatfrågan
växer fram som en tydligare, självständig politisk fråga och ett viktigare mobiliseringsunderlag blir det svårare att säkra ägandeskap för värden, ståndpunkter och debatter. Med små utsikter att vinna regeringsmakten på egen hand
kommer förmågan att bygga allianser och ingå samarbetskoalitioner tvärs
över gamla skiljelinjer att bli allt viktigare för Socialdemokraternas politiska
genomslagskraft.
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6 Nordens roll i Europa och globalt

Efter Berlinmurens fall 1989 har de nordiska länderna påverkats av epokgörande förändringar i den politiska miljön i Europa. Samtidigt har den eko
nomiska globaliseringen påskyndats. Handelsliberaliseringen inom GATT/
WTO och försöken att införa en bindande internationell klimatregim har ställt nya
krav på de nordiska länderna på den globala arenan. Utvecklingen i nationell politik
har blivit mer beroende av internationella händelser och det nationella handlingsutrymmet har i allt högre grad blivit avgränsat av internationella förpliktelser. För
små länder är bindande internationella avtal ett avgörande verktyg för att kunna
påverka utvecklingen i världen.

En förändrad koppling till EU,
den inre marknaden och den monetära unionen
Den största förändringen av villkoren för nationell politik de senaste 25 åren ärkopplad till ländernas anknytningsform till EU. Efter att Danmark 1972 var det enda
nordiska medlemslandet i EG inledde de övriga EFTA-länderna 1988 förhandlingar
om ett EES-avtal som skulle säkra likvärdig tillgång till EG:s inre marknad. Under
finanskraschen 1990 bytte Sverige spår och meddelade att landet ville ansöka om
EG-medlemskap. Finland och Norge följde snabbt efter. Sverige och Finland blev medlemmar 1995, medan Island och Norge – efter ett knappt övertag för nej-sidan i folkomröstningen 1994 – höll fast vid EES-avtalet. Detta förpliktade länderna att införliva
all EU-lagstiftning knuten till den inre marknaden med undantag för den som gällde
handelspolitik och marknadsordningar i primärnäringarna.1 I folkomröstningen 1992
röstade en knapp majoritet av danskarna för att avvisa Maastrichtavtalet, men efter
1 Norge och Island blev 1996 associerade medlemmar av Schengen för att kunna upprätthålla den nordiska passunionen. Norge har senare kopplat in sig till en rad andra samarbetsområden – bland annat polisära, inre säkerhet
och försvarsområden – där till exempel Danmark inte anslutit sig (NOU 2012: 2).
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att ha blivit undantagna från bland annat samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik, den monetära unionen, visum och migrationspolitik vann ja-sidan i en ny folkomröstning 1993. Finland blev medlem i eurozonen från dag ett (1.1.1999). I Danmark
röstades förslaget om en övergång till euron ner i en ny folkomröstning 2000 (53,2 nej,
46,8 ja) och i Sverige sa 55,9 procent nej till att byta ut kronan till euron i folkomröstningen 2003. De nordiska länderna har därmed ett spektrum av olika anknytningar
till EU. EU-länderna Danmark, Finland och Sverige är fullt integrerade i det politiska
samarbetet och kan delta i utformningen av EU:s
politik och regelverk medan Island och Norge genom EES-avtalet har förbundit sig att genomföra alla
nya regler för den inre marknaden utan att delta i
den politiska behandlingen av frågorna.
Ekonomiskt sett finns det inte mycket tvivel

Samtidigt har de europeiska samarbetsförpliktelserna – oavsett anknytningsform – inneburit en radikal förändring
av det politiska styrsystemet i de nordiska länderna.

om att de nordiska länderna har tjänat på rättvist, förutsägbart deltagande i den gemensamma europeiska marknaden. Inträdet
i EU/EES har sammanfallit med en av de hittills starkaste och mest långvariga tillväxtperioderna, kännetecknad av ökade direktinvesteringar i Norden och ett solitt
handelsöverskott. Samtidigt har de europeiska samarbetsförpliktelserna – oavsett
anknytningsform – inneburit en radikal förändring av det politiska styrsystemet i
de nordiska länderna. En stor del av lagstiftningen i länderna antas i dag på en övernationell EU-nivå, vilket innebär att nationalstaterna har blivit en del av en europeisk flernivåordning som saknar motstycke internationellt. Detta gäller inte bara
lagstiftningsfunktioner utan också rättssystemet samt system för verkställighet och
kontroll av att reglerna efterföljs. I många sammanhang har detta haft större formell än reell betydelse eftersom det på de flesta områden har varit en relativt god
överensstämmelse mellan den politiska riktningen i Norden och den i EU (Tallberg
et al. 2010; NOU 2012: 2).
Men på en del områden har det varit en dålig överensstämmelse och större spänningar. Något överraskande har så inte varit fallet för den ekonomiska politiken, där
de nordiska länderna – med den finska kommissionären Olli Rehn som EU:s främsta
talesperson – har stått helhjärtat bakom EU:s åtstramningspolitik och strikta krav
på budgetnedskärningar och strukturreformer i skulddrabbade länder under krisen.
Detta återspeglar troligtvis att de nordiska länderna tillhör gruppen av små nordoch mellaneuropeiska länder med solida offentliga finanser och överskott i handelsbalansen. Det samlade handelsöverskottet har under det senaste årtiondet varit
större i dessa små länder än i Tyskland (Gros, Dagens Næringsliv 30.12. 2013). De
nordiska EU-länderna har därför varit kritiska till förslag om att överskottsländerna
måste åta sig ett större ansvar för att hjälpa de sydeuropeiska länderna ur krisen.
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Likaså har de – med ett visst förbehåll för Finland – varit kritiska till alla förslag till
att fördjupa integrationen i en federalistisk riktning och har hävdat att EU bör förbli
ett samarbete mellan självständiga nationalstater (»statskonfederation«).

Den sociala dimensionen – ökade spänningar
Vid den »nordliga utvidgningen« av EU under mitten av 90-talet var det en uttalad
nordisk ambition att stärka EU:s »sociala dimension« som hade börjat utvecklas under kommissionens ordförande Jacques Delors. Med många socialdemokratiska regeringar i EU-15 antogs under 90-talet ett antal minimumdirektiv om arbetstagares
rättigheter, som på vissa områden även stärkte rättigBåde utvecklingen av den »sociala
dimensionen« och den sociala
dialogen (...) stannade mer eller
mindre upp.

heterna för nordiska arbetstagare (Ahlberg et al. 2005;
Tallberg et al. 2010; NOU 2012: 2). Men allteftersom har
det uppstått ökade spänningar kopplade till den arbetsmarknadsrelaterade och välfärdspolitiska samordningen inom EU.

På 2000-talet och speciellt efter utvidgningen åt öst 2004 skiftade den politiska
tyngdpunkten i EU till förmån för länder som var mer intresserade av att förstärka marknadsintegrationen än ett starkare socialt Europa. Både utvecklingen av den
»sociala dimensionen« och den sociala dialogen där de nordiska arbetsmarknadsparterna deltog stannade mer eller mindre upp. Med striden om EU-förslaget till ett
tjänstedirektiv byggt på »principen om ursprungsland« – där representanter för den
svenska fackföreningsrörelsen spelade en viktig roll i att säkra en mer modern kompromiss i EU-parlamentet (Dølvik & Ødegaard 2012) – EU-domstolens avgörande i det
finska Vikingfallet och det svenska Lavalfallet 2007 blev förhållandet mellan EU:s
regler om fri rörlighet och nationell arbetsrätt centrala stridsteman i Norden och
övriga Europa (Malmberg 2010; Evju 2010). Ökande invandring av arbetssökande och
andra grupper från EU-länder i Central- och Östeuropa bidrog också till att rätten
till arbetslöshetsersättning och andra sociala stöd blev ett kontroversiellt tema nationellt och i relation till EU-rätten.2 

EU-samarbetet byggs upp – olika nordiska utgångspunkter
Eurokrisen har inte bara dragit in många EU-länder i en ekonomisk kris, den har också inneburit en politisk och social kris där rekordhög arbetslöshet, ökade regionala
klyftor och försvagad legitimitet har väckt grundläggande frågor om inriktningen
på det vidare samarbetet. Delar av regeringen i eurozonen vill ha ett fördjupat eko2 EU-kommissionen drog 2014 Finland framför EU-domstolen för att landet inte gav arbetslöshetsersättning till
migrerande arbetstagare från dag ett och har tagit upp liknande frågor med Danmark, där det har också varit debatt
om att den så kallade »barnchecken« (vårdnadsbidrag till arbetskraftsinvandrares barn i hemlandet) sätter press på
lönerna (Ugebrevet A4 3.3. 2014).
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INNANFÖR OCH UTANFÖR: Medan Danmark har varit EU-medlem sedan 1973 står Norge och
Island fortfarande formellt utanför. På toppmötet i Wales 2014 var det emellertid Nato- och inte EUgränserna som formade konstellationerna. Från vänster den norska statsministern Erna Solberg,
Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt.
FOTO: Peter Macdiarmid/Pa Photos

nomiskt samarbete medan regeringar i andra EU-länder – till exempel Storbritannien – vill ha mindre styrning från Bryssel. På välfärds- och arbetsmarknadsområdet
är det flera regeringar – bland annat Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och
Österr ike – som förespråkar ökad nationell autonomi, medan starka krafter i Sydoch Östeuropa fruktar mer protektionistiska tilltag från rika västländer. Den europeiska fackföreningsrörelsen (ETUC) vill ha mer gemensam europeisk reglering för
anställdas rättigheter, bland annat gällande nationella minimilöner. Oftast knyts
dessa korsande skiljelinjer till debatten om federation mot konfederation, effektivitet mot demokratisk legitimitet, kärna mot periferin och till diskussionen om ett EU
byggt på flera hastigheter, »variabel geometri«, koncentriska cirklar o.s.v. Samtidigt
pågår förhandlingar om vidare utvidgning av EU på Balkan, om Schweiz framtida
förhållande till EU (och därmed EES) och om EU:s relation till Ukraina och andra
grannländer i Östeuropa och medelhavsregionen. Den möjliga folkomröstningen
om Storbritanniens anslutning till EU under 2016–2017 kan sätta igång dessa debatter och understryka svåra frågor om de nordiska ländernas strategier i EU- och
EES-sammanhang. Med tanke på de nordiska ländernas olika anknytningsformer
till och intressen i EU, den monetära unionen och EES/EFTA kan sådana diskussioner sätta det nordiska samarbetet på prov och leda till att skillnaderna i de yttre
förhandlingsvillkoren för att fortsätta den nordiska modellen i de olika länderna
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ökar. Alternativt kan man tänka sig att omfattande förändringar i det europeiska
samarbetet kan skapa nya ramar för visioner om ett mer förpliktande samarbete i
Norden (Wetterberg 2010).3

Förändringar av nordiska roller
på den europeiska och globala arenan
På en global nivå är det i första hand förhandlingar om liberalisering av världshandeln och åtgärder för att motverka klimatkrisen som berör de
nordiska modellernas nationella villkor för vidareutveckling.
De senaste åren har det varit få framgångar på dessa områden
och de flesta förändringar har tillkommit genom regionala initiativ (EU). Under de kommande åren finns det likväl anled-

Med olika energimix kommer
internationella klimatkrav
påverka näringslivet och arbetsmarknaden i de nordiska
länderna på olika vis

ning att anta att förändringstakten kommer att öka, dels till
följd av förhandlingar om liberalisering av handeln med tjänster och frihandelsavtal
mellan EU och USA, dels till följd av ansträngningar för att upprätta ett internationellt system för att minska CO2-utsläppen.
Med olika energimix kommer internationella klimatkrav påverka näringslivet och
arbetsmarknaden i de nordiska länderna på olika vis. Sverige har kommit långt med
övergången till bioenergi, Danmark har vindkraft men är fortfarande beroende av
kol och Finland har en hög andel kärnkraft. Den höga vattenkraftandelen på Island
och i Norge begränsar dessa länders möjlighet att reducera CO2-utsläpp vid en energiomläggning. Norge har också distinkta utmaningar i samband med utsläpp från
– och så småningom utfasning av – olje- och gasverksamhet. Oavsett utgångspunkten kommer övergången till en koldioxidneutral, grönare ekonomi ställa stora krav
på att öppna nya möjligheter för omstrukturering och innovation på den nordiska
arbetsmarknaden. Även om de nordiska länderna vore bättre rustade för att tackla
denna omstrukturering än de flesta andra länderna kan de olika energi- och näringspolitiska utgångspunkterna betyda att länderna kommer ha motstridiga intressen
och välja olika strategier när det gäller klimatpolitiska lösningar och åtgärder för
att hantera konsekvenserna av klimatkrisen – till exempel när det gäller migration.

Kritiska faktorer
I detta avsnitt har vi redogjort för förändringar i de nordiska ländernas internationella omgivning de senaste 25 åren. Den ökade globaliseringen, etableringen av
3 Visionerna om ett gemensamt nordiskt block som en maktfaktor innanför eller utanför EU brast efter de olika
resultaten i folkomröstningarna i Finland, Norge och Sverige 1994. Efter några år då de nordiska länderna följde
egna strategier på ett europeiskt plan har samarbetet om EU-frågor stärkts under senare år. Visionerna om en mer
bindande nordisk integration har då och då blossat upp – till exempel Nordek-projektet 1967 – och återlanserade för
några år sedan av historikern Gunnar Wetterberg i Nordiska rådets årsbok: »Förbundsstaten NORDEN« (TemaNord
2010: 582).
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EU:s inre marknad, den monetära unionen och EU-utvidgningen samt de tilltagande
globala problemen har inneburit radikala förändringar för de yttre villkoren för nationell politik. Dessutom har de nordiska ländernas förändrade anknytning till EU
påverkat villkoren för nationell politik på viktiga områden. Vi har även sett att geopolitiska utvecklingstrender i Nordens grannregioner, som till exempel konflikten
mellan Ryssland och Ukraina, det förestående öppnandet av Nordområdena och den
ökande oron i Mellanöstern, kan påverka de nordiska länderna på många olika sätt.
Om man dessutom tar hänsyn till utmaningarna i det internationella klimatsamarbetet står det klart att både de yttre och de inre förutsättningarna för vidareutveckling av den nordiska modellen håller på att omformas.
 Hur kan utvecklingen i de globala klimatförhandlingarna och förändringar
av EU-samarbetet efter eurokrisen påverka underlaget för samarbete i Norden?
Hur kan sådana ändringar påverka det politiska handelsutrymmet nationellt
och kan myndigheterna och parterna på arbetsmarknaden i Norden stärka sin
kapacitet att påverka den politiska utvecklingen på ett europeiskt och globalt
plan?
 Vad är den nordiska arbetarrörelsens visioner och strategier för deltagandet i
EU/EES-samarbetet, för att övervinna eurokrisen och för de nordiska ländernas
roll i de internationella klimatförhandlingarna?
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7 Arbetsmarknader under förändring:
mer fluktuationer, flexibilitet och mobilitet

I linje med parollen »arbete till alla« har en av byggstenarna i den nordiska
modellen varit förmågan till att skapa och återskapa hög sysselsättning och
låg arbetslöshet. Att så många som möjligt arbetar, betalar skatt och livnär
sig på sin egen lön är grundläggande för folks livschanser och för att motverka ojämlikhet i levnadsvillkor men är även viktigt för att säkerställa välfärdsstatens ekonomi.
Sedan efterkrigstidens återuppbyggnad har de nordiska länderna fört en aktiv
sysselsättningspolitik med fokus på främjande av mobilitet, utveckling av arbetsstyrkans kvalifikationer genom utbildning och upplärning, mobilisering av arbetskraft genom att investera i sociala system för att kombinera familj och arbete samt
inrättandet av välfärds- och skattesystem så att det »lönar sig att arbeta«. Samtidigt
har det funnits en bred förståelse för att sådana åtgärder för att stärka arbetsutbudet – som fick en renässans under 90-talet – inte kan lyckas utan en lönepolitik
som säkrar näringslivets internationella konkurrenskraft och en makroekonomisk
politik som ger tillräcklig efterfrågan efter arbetskraft. Sedan 60-talet har utbyggnaden av offentliga välfärdstjänster bidragit till ökande efterfrågan på kvinnlig arbetskraft. Trots perioder av ekonomisk nedgång bidrog den aktiva sysselsättningspolitiken i efterkrigstiden till att de nordiska länderna utmärkte sig med långt högre
sysselsättningsantal, särskilt bland kvinnor och äldre, än resten av Europa. 1990 var
över 81 procent av svenskarna i åldrarna 15–64 i arbete, vilket kan jämföras med
64 procent i Tyskland och 72 procent i England. Under kriserna i början av 90-talet
föll dock sysselsättningen kraftigt. Arbetslösheten ökade till upp emot 20 procent
i Finland, till över 10 procent i Sverige och Danmark (figur 7.1) och de efterföljande
decennierna visade att det är svårt att återupprätta full sysselsättning när arbetslösheten redan bitit sig fast på en hög nivå.
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Figur 7.1 Sysselsättningsgrad (15–64 år). OECD. Labour Force Statistics
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Figur 7.2 Harmoniserad arbetslöshetsprocent 1990–2013. OECD. Labour Force Statistics
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Kampen för full sysselsättning:
Är det ett steg tillbaka och två steg framåt eller tvärt om?
Under krisen i början av 90-talet föll sysselsättningen i Norden över 10 procent – med
så mycket som 17,5 procent i Finland och 12,5 procent i Sverige. Mer än 1,2 miljoner
jobb försvann. 1993 var nästan 1,3 miljoner personer arbetslösa. Efter 90-talet återhämtade sig dock de nordiska arbetsmarknaderna kraftigt. Från 1994 till finanskri-
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sen 2008 ökade sysselsättningen med 29 procent på Island, nästan 25 procent i Finland
och Norge och 16–17 procent i Danmark och Sverige (Dølvik et al. 2014; OECD Labour
Force Statistics). Tesen om att den tekniska utvecklingen skulle leda till en »jobblös tillväxt« motbevisades alltså grundligt under denna period. Detta återspeglades i att tillväxten till en stor del kom genom arbetsintensiva tjänster. Trots en befolkningsökning
i arbetsför ålder ökade sysselsättningsgraden (15–64 år) med runt 10 procentenheter
i Finland och 5 procentenheter i de andra länderna 1994–2008. Island hade 2008 den
högsta sysselsättningsgraden i Europa med 84 procent medan nivåerna i de andra
länderna hade stabiliserat sig mellan 70 och 78 procent. Länder som Nederländerna,
Schweiz, England och Tyskland hade tagit igen det nordiska försprånget men omräknat till helår var nivån i Norden fortfarande markant
högre än i andra europeiska länder (Hemerijck & Eichorst
2010:312). Jämfört med de andra europeiska länderna
utmärkte sig de nordiska länderna med en högre sysselsättning bland kvinnor och seniorer (55–64 år), men hade

Dock är det värt att påpeka att
sysselsättningsnivån i Finland
och särskilt Sverige fortfarande
var betydligt lägre 2008 än 1990.

även en högre sysselsättning bland grupper med låg utbildning än andra EU/EES-länder och USA (Barth & Moene 2012: 28).
Dock är det värt att påpeka att sysselsättningsnivån i Finland och särskilt i Sverige fortfarande var betydligt lägre 2008 än den var 1990. Bland svenska kvinnor
var till exempel sysselsättningsgraden 9 procentenheter lägre 2008 än 1990. Denna
starka nedgång kan dels ha ett samband med att andelen med minoritetsbakgrund
har ökat mer i Sverige än i de andra länderna (Djuve et al. 2014), dels att den offentliga sektorn sysselsätter färre än förut (Berglund & Esser 2014).1 Arbetslösheten var
under 2008 nere på en låg nivå i Norge, Danmark och Island (2–3 procent), medan den
i Sverige och Finland hade bitit sig fast på en klart högre nivå (runt 6 procent) än vid
den föregående konjunkturtoppen under 1990.
Krisen 2008 – 2013 har haft vitt skilda konsekvenser på de nordiska arbetsmark
naderna. Antal sysselsatta har fortsatt att öka i Sverige och Norge – om än något
långsammare – men har fallit markant i Finland och Danmark. I motsats till under
90-talskrisen har den samlade sysselsättningen i Norden varit nästan stabil under
2008–2013.2 Arbetsstyrkan växte också markant i Sverige och Norge under krisen
men föll i Finland och Danmark. Sysselsättningsförändringarna har därför haft
1 Den svagare utvecklingen i den svenska sysselsättningen för kvinnor 1994–2008 har troligen ett samband
med att Sverige kraftigt stramade åt den offentliga budgeten under 90-talet och därefter förde en mer försiktig
finanspolitik samtidigt som satsningen på en aktiv arbetsmarknadspolitik reducerades 1998–2006 (Berglund & Esser
2014). Detta har medverkat till att arbetslösheten har hållit sig relativt hög, något som framhållits som en väsentlig
anledning till att Alliansen vann valet 2006.
2 Under perioden 2008–2013 föll sysselsättningen i Danmark med 165 000 (cirka 6 procent), 96 000 i Finland och
4 000 på Island, medan den ökade med 110 000 i Sverige och 65 000 i Norge, sammanlagt en nedgång med 69 000
(OECD Labour Force Statistics). För att jämföra föll sysselsättningen under 90-talskrisen med över 570 000 i Sverige,
446 000 i Finland och respektive 130 000 och 115 000 i Danmark och Norge.
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mycket olika inverkan på arbetslösheten i dessa länder. Arbetslösheten har under
2013 varit högst i Finland (8,3 procent) och i Sverige (8,2 procent) och lägst i Norge
(3,6 procent) och på Island (5,5 procent) med Danmark i mitten (7,1 procent). Om man
tittar på sysselsättningsgraden (15–64 år) klarade sig Sverige bäst med en nästan
oförändrad nivå under hela krisen. I Finland, på Island och speciellt i Danmark har
det skett en betydande nedgång men även i Norge har sysselsättningsgraden sjunkit
trots en solid sysselsättningstillväxt. Detta har av allt att döma ett samband med den
starka ökningen av arbetskraftsinvandring till Norge som dels förstärker tillväxten i
arbetskraften, dels gjort det svårt för grupper med svagt fäste på arbetsmarknaden
att konkurrera om jobben (Friberg et al. 2013).3 Tendensen till stagnation i sysselsättningsgraden (15–64 år) blir också tydligare i de andra länderna om man tittar på
trenderna på 2000-talet. Bortsett från Finland, där befolkningen i arbetsduglig ålder
har börjat krympa, har det i alla länder skett en utplaning eller nedgång i sysselsättningsgraden 15–64 år. Detta trots betydande tillväxt och stora ansträngningar för
att öka integrationen på arbetsmarknaden under perioden. Efter kriserna är siffrorna 2013 lägre än konjunkturbotten under 2003–2004 med undantag för Sverige och
Finland där det har varit en viss ökning. Stagnationen i sysselsättningsgraden under
2000-talet beror i huvudsak på en reducerad sysselsättning bland unga, något som
hör samman både med ökande utbildning och att fler unga har svårt att få in en fot
på arbetsmarknaden. Med tanke på att befolkningen i arbetsför ålder har stagnerat
under decennierna (Fløtten et al. 2013), är det lovande att arbetskraftsdeltagandet i
gruppen 55+ har ökat i alla länderna de senare åren. 4
Med en mer diversifierad yrkesbefolkning, där andelen med minoritetsbakgrund
ökar och det blir en större spridning bland kvalifikationer, är det mycket som talar för
att det kan bli krävande att upprätthålla eller öka sysselSysselsättningen är speciellt låg
i den kvinnliga minoritetsbefolkningen.

sättningsgraden de kommande årtiondena. NordMod-rapporten om invandring och arbetsmarknadsintegration i
Norden (Djuve & Grødem, red. 2014) visar att sysselsättningsgraden för invandrare från länder utanför Europa

varierar på en nivå runt 50–60 procent i de nordiska länderna jämfört med 75–80
procent i majoritetsbefolkningen. Sysselsättningen är speciellt låg i den kvinnliga
minoritetsbefolkningen. Detta kommer troligen att förändras i takt med att utbild3 En studie av Bratsberg och Raaum (2013) visar till exempel att den höga arbetskraftsinvandringen av unga
svenskar till Osloområdet har lett till reducerad sysselsättning bland norska skolelever, medan Bratsberg, Raaum
och Røed (2014) visar att andra invandrare och grupper med låga kvalifikationer är särskilt sårbara för konkurrensen från arbetsmigranter
4 2013 var sysselsättningsgraden i åldersgruppen 55–64 klart lägre i Finland (58,5 %) och Danmark (61,1 %) än i de
andra länderna (Island 81,1 %, Sverige 73,6 % och Norge 71,1 %). Också i åldersgruppen 65–74 år varierar sysselsättningsgraderna från 34,3% på Island, 18,2 i Norge och 14,5 i Sverige till 10,7 i Danmark och 9,2 % i Finland (LO
Samfunnsnotat 9/2014).
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INDUSTRISYMBOL: Volvokoncernen har varit en symbol för den svenska industrin sedan efterkrigstiden. På denna sida av millenniumskiftet har bilproduktionen gått igenom en rad uppköp men fabriken
i Torslanda utanför Göteborg kunde i år fira 50 år i drift. FOTO: Bob Strong/Reuters

ningsnivåerna bland andra- och tredjegenerationens invandrarflickor snabbt ökar – i
flera av länderna är den redan högre än bland majoritetsbefolkningens flickor. Utsikten är osäkrare bland pojkarna med tanke på att andelen som hoppar av skolan är
hög och att bortfallet från arbetsmarknaden bland vuxna män med invandrarbakgrund hittills har varit långt högre än i majoritetsbefolkningen (Bratsberg, Raaum
och Røed 2010).

Förändringar i närings- och yrkesstruktur
De nordiska arbetsmarknaderna har genomgått djupa strukturförändringar de senaste 25 åren. Trots en uppgång i industrisysselsättningen efter 90-talet har andelen som
är sysselsatta i industrin – som historiskt har utgjort en tyngdpunkt i fackföreningsrörelsen och avtalsförhandlingarna – fortsatt att sjunka under perioden. Under det
första kvartalet 2014 varierade andelen sysselsatta i industrin från 8,5 procent i Norge, 10,7 i Sverige och 11,8 i Danmark till 13,5 procent i Finland (OECD Labour Force
Statistics). Likaså fortsatte nedgången i primärnäringen som gruvdrift, bygg m.m.
Över 80 procent av sysselsatta arbetar i dag i olika typer av tjänsteyrken som har
stått för all nettosysselsättningstillväxt de senaste 25 åren. Detta har lett till stora
förändringar i medlemssammansättningen för arbetsmarknadens organisationer.
Fördelningen av sysselsättningstillväxten mellan den privata och den offentliga sektorn har varierat mellan länderna. I Sverige har å ena sidan all nyttosysselsättningstillväxt kommit från privata tjänsteyrken – särskilt inom företagstjänster,
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information och kommunikation – medan den höga offentliga sysselsättningen i
Sverige sjönk med 365 000, största delen under perioden 1990–2005 (Berglund & Esser 2014:92–3).5 I Norge har å andra sidan sysselsättningen växt kraftigt både i den
offentliga (235 000) och den privata tjänstenäringen (cirka 230 000) under perioden
1990–2010 (SSB 2013 tabell 209; Jordfald 2012). 2012 varierade andelen sysselsatta i
den offentliga sektorn från 27,7 procent på Island, 28,3 procent i Finland, 32,6 i Sverige och 33,6 i Danmark till 35,4 procent Norge (Nordisk Statistik 2013).
Skiftet i sysselsättning har inneburit ökade krav på utbildning och kvalifikationer
på stora delar av arbetsmarknaden. Fler arbetar i branscher med hög utbildningsnivå – som hälsa, undervisning och företagstjänster. Tekniska förändringar, omstruktureringar och internationalisering har särskilt i traditionella produktionsbranscher
resulterat i flera chefer, tjänstemän, ingenjörer osv, och färre arbetare. I ledande nordiska industriföretag är den övergripande delen av sysselsättningen och värdeskapandet placerat i utlandet. Samtidigt har välståndstillväxten gett en ökad efterfrågan
efter arbetsintensiva tjänster, till exempel städning, transport, hotell och restaurang,
och efter personliga och kulturella tjänster, där de formella kraven på kvalifikationer
inte är så höga. Även om arbetsmarknaden som helhet kräver högre kompetens har
utvecklingen även lett till en viss polarisering i yrkesstrukturen. Sysselsättningen
har växt i både de övre och de nedre skikten i arbetslivet. Samtidigt har det funnits
tendenser till stagnation och nedgång för jobben med medelstora kvalifikationskrav
– som kvalificerade industriyrken, merkantila yrken inom kontor, handel, bank och
försäkring – där arbetsbesparande teknik har störst påverkan (Asplund et al. 2011).
Denna tendens ser ut att ha blivit förstärkt under den senaste krisen då många av
jobben som försvann kunde hittas inom bygg och industri (Hurley & Storrie 2013).

Arbetsmarknadens åtgärder:
flexibilitet, segmentering och nya skiljelinjer
Parallellt med skiftet i närings- och yrkesmönster har det varit stora förändringar
i verksamheternas struktur och arbetsorganisering. I traditionell produktionsverksamhet har förändringarna varit präglade av en ökad koncentration i stora, internationaliserade företag i kombination med uppdelning, outsourcing – och i många
fall omlokalisering – av aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten (Blomqvist &
Murhem 2003).
Samtidigt som många industriarbetsplatser har övertagits av underleverantörer i
tjänstesektorn har globaliseringen kännetecknats av stora förändringar i ägarmönster. 1990 vore det kontroversiellt att antyda att Volvo skulle säljas till Kina eller att
5 Sysselsättningen i den offentliga sektorn sjönk med 325 000 under åtstramningsperioden 1990–2005 och med
ytterligare 47 000 under tillväxtperioden 2005–2012 (Berglund & Esser 2014:92–3).
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SVÄNGNINGAR: Särskilt yrken med små krav på formell kompetens och språkfärdighet har präglats
av de senaste decenniernas starka arbetskraftsinvandring. Här jobbar en fönstertvättare i Danmark.
FOTO: Colourbox

Aker Yards skulle säljas till Korea men i dag har detta skett. Nokia, flaggskeppet för
det finska 90-talsmiraklet, har sålts till Microsoft. Dragloket i den danska oljeverksamheten, Maersk, har övertagits av Goldman Sachs med välsignelse från den rödgröna regeringen. För klubbar och förbund i industrin har sådana utvecklingstrender
gjort det svårt att upprätthålla traditionella former av medverkan på arbetsplatserna och väckt nya krav på koncernfackligt samarbete över landsgränserna.
Inom servicesektorn har koncentrationen av kedjor, köpcentrum och franchise i
branscher som hotell, restaurang, varuhandel samt transport och logistik gått hand
i hand med decentraliseringen och fragmenteringen av resultatansvar, arbetsplatser och arbetsorganisering (Bosch & Lehndorff 2004; Dølvik 2001). Medan privat
tillhandahållande av tjänster ofta kännetecknas av små företag med få anställda
som i vissa branscher också pendlar mellan olika kunder och arbetsplatser, har avståndet till beslutsfattarna vid huvudkontoret blivit längre och mer komplext för
de lokala förtroendevalda – om de finns (Dølvik & Waddington 2003). I kombination
med utökade öppet- och drifttider, skärpta krav på snabb leverans och anpassning
av arbetskraften till fluktuationer i kund- och ordertillgång har denna utveckling
resulterat i ökade krav på flexibilitet, mycket korttids- och deltidsarbete, reducerad
grundbemanning och mer atypiska anställningsformer – särskilt hos de personer
som möter kunderna. Liknande tendenser finner man i delar av de offentliga vårdoch omsorgstjänsterna. Också i mer kompetensintensiv serviceverksamhet som de
växande IT-finanskonsult- och kommunikationsbranscherna har man sett en ökad
utvidgning av 24/7-arbete »on-call«, individualisering och »självständig« arbetstakt.
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En ny omläggning i denna riktning fick man efter att de nordiska länderna runt millennieskiftet liberaliserade villkoren för att bedriva bemanningsverksamhet. Förutom att en del företag börjat lösa sina flexibilitetsbehov genom att »leasa« arbetskraft så har vissa även lagt ut hela arbetsgivarfunktionen på bemanningsbyråer. En
konsekvens av dessa utvecklingstrender är att arbetsmarknaden i Norden 2014 ser
helt annorlunda ut från hur den gjorde 1990. Villkor för arbetstagarnas medverkan,
förenings- och samverkan har inom många branscher radikalt förändrats. Delar av
jobbtillväxten har kommit av yrken och branscher med en traditionellt svag organisering och ett svagt partssamarbete, både på toppen och i botten av yrkeshierarkin.
Även om den samlade organiseringsgraden och avtalstäckningen fortfarande är hög
i Norden har dessa förändringar gjort de förtroendevaldas uppgifter mer komplicerade och de saknar ofta verktyg, kompetens och maktunderlag för att delta på lika
villkor i det lokala samarbetet.

Arbetsmiljö
Trots förändringarna i företags- och arbetsorganisering de senaste 25 åren har arbetsmarknaden i Norden fortsatt att utmärka sig positivt i internationella jämförelser av arbetsmiljö, autonomi, förtroende och samarbetsförhållanden (Gallie 2007;
Berglund 2014). I den europeiska arbetsmiljöundersökningen 2010 utmärkte sig de
nordiska länderna med en högre andel som upplever omstrukturering, samtidigt
som även andelen som har tillgång till utbildning betald av arbetsgivaren och andelen som upplever stor tillfredsställelse, motivation och trivsel i arbetet är hög (STAMI 2012). Andelen nordiska arbetstagare som rapporterar om goda arbetsformer och
möjligheten att kombinera arbete och familjeliv är också högre än i de flesta andra
länder. Likaså är andelen som upplever anställningsotrygghet låg, men den är betydligt högre i Sverige än i de övriga nordiska länderna (BerArbetslivet i Norden utmärker
sig med hög arbetsintensitet
men nordiska arbetstagare har
också större autonomi i arbetet.

glund et al. 2014).6 Arbetslivet i Norden utmärker sig med hög
arbetsintensitet, särskilt i Norge, men nordiska arbetstagare
har också större autonomi i arbetet – mest i Danmark och
minst i Sverige. De flesta rapporterar om goda sociala förhållanden på jobbet präglade av hjälp och stöd från kollegor

samt feedback från chefer. Följden av stor självständighet är att andelen som upplever
praktisk hjälp och stöd från chefer är något lägre, särskilt i Sverige (STAMI 2012:91). En
hög andel nordiska arbetstagare har mycket kontakt med kunder och klienter och de
rapporterar att detta ofta styr arbetsrytmen. Detta återspeglar det faktum att många
jobbar inom vårdyrken som gör att både andelen som sliter med tunga lyft av människor och andelen som har varit utsatt för våld och trakasserier av klienter är relativt
6 Island inkluderades inte i denna studie.
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hög (STAMI 2012:99). Generellt är de fysiska belastningarna och arbetsmiljöriskerna
i det nordiska arbetslivet likväl lägre än i de flesta europeiska länder och på nedgång,
medan andelen som rapporterar enformiga arm- och handrörelser är hög i Finland
och Sverige. Sammanlagt uppger ungefär en fjärdedel av de nordiska arbetstagarna
att arbetet påverkar deras hälsa negativt även om de nordiska länderna får låga poäng
för riskfaktorer (St.meld. nr. 29 (2010-2011)).
Ser man på utvecklingen för arbetsmiljö och jobbkvalitet i Norden de senaste 20 åren
är bilden full av motsättningar. Enligt en färsk analys av den europeiska arbetsmiljöundersökningen 1995–2010 gick arbetsintensiteten och arbetsbördan markant upp under
1990-talet speciellt i Sverige medan arbetsbelastningen sjönk under perioden 2005–2010
(Eurofound 2014).7 För perioden som helhet gick arbetsintensiteten upp i Sverige, ned i
Finland och var stabil i Danmark. De kognitiva kraven i arbetet ökade i Danmark, sjönk
i Finland och var stabila i Sverige medan de fysiska belastningarna sjönk i Danmark och
ökade i Finland och speciellt i Sverige. Självständigheten för arbetssituationen ökade
markant i Danmark och Finland men sjönk i Sverige 2005–2010 så att nivån från 1995
var oförändrad 2010 (Eurofound 2014). Sett som en helhet har jobbkvaliteten utvecklat
sig långt gynnsammare i Danmark än i Finland och Sverige (Oina et al. 2012). Studier
från Norge indikerar att andelen som upplever en negativ arbetsmiljöbelastning är lägre
än för 15–20 år sedan men även här rapporteras det om ökad arbetsintensitet parallellt
med ökad autonomi i arbetet (St.meld. nr 29 (2010-2011)).
Figur 7.3 Andelen tillfälligt anställda (15–64 år). 1995–2010.
1995

20

2013

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
UK

Norge

Danmark

Källa: Eurostats statistikdatabas, eget utdrag.

7 Denna studie inkluderar inte Norge och Island.
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Dessa motsättningsfulla förändringar i arbetsmiljö och jobbkvalitet är inte jämnt
fördelade i arbetsstyrkan. Den norska regeringens betänkande om arbetsmiljön i
Norge visar till exempel att branscher som renhållning, restaurang, transport och
hälsa och omsorg dels präglas av fler riskfaktorer, dels av högre långsiktig sjukfrånvaro och långsiktigt utanförskap än andra delar av arbetsmarknaden. I Sverige visar
en studie grundad på SCB:s arbetsmiljöundersökning att belastningarna varierar
markant mellan arbetare av bägge könen och kvinnor i låga service- och tjänstemannayrken å ena sidan och personer i höga service- och tjänstemannayrken å andra sidan (Gellerstedt 2014). I likhet med undersökningarna som hänvisas till ovan
indikerar studien att arbetsmiljön i Sverige för många personer blev betydligt sämre
efter krisen under 90-talet. Detta förbättrades sedan något efter millenniumskiftet
medan utvecklingen de senaste tre åren har gått i en negativ riktning. Detta har
särskilt drabbat kvinnor i arbetaryrken och lägre serviceyrken där andelen som rapporterar om hög arbetsintensitet, låg autonomi, lågt inflytande, litet utrymme för
kritik, obekväma arbetstider och jobbrelaterade hälsoproblem har ökat (Gellerstedt
2014). Dessa utvecklingstrender överensstämmer väl med de ovan beskrivna tendenserna till polarisering av yrkesstrukturen, mer atypiskt arbete och ökade krav på
flexibilitet, speciellt i tjänstesektorer med små kvalifikationskrav och en hög andel
kvinnor. Sverige är således det land i Norden där andelen med tidsbegränsad anställning har ökat mest under de senaste 25 åren.

Anställningstrygghet och anknytningsformer
De nordiska länderna har historiskt sett kännetecknats av flexibla regler för kollektiv uppsägning vid driftinskränkningar och, med undantag för Danmark, stränga
regler för individuell uppsägning. Huvudregeln har varit fast anställning. I motsats
till många europeiska länder har de senaste 25 åren varit präglade av små ändringar
i lagstiftningen om anställningstrygghet. Ett viktigt undantag är avregleringen av
bemanningsbranschen som skedde under tidigt 90-tal i Sverige och runt millenniumskiftet i de övriga länderna efter en ILO-rekommendation från 1997. Detta har
lett till att användningen av inhyrd arbetskraft har ökat och i dag står för mellan 1
och 2 procent av arbetsstyrkan i de nordiska länderna (Håkansson et al. 2014; Nergaard et al. 2011; CIETT 2013). I enskilda branscher har emellertid omfattningen ökat
kraftigt efter EU-utvidgningen 2004, särskilt i Norge där löne- och arbetsvillkoren
för denna grupp varken var reglerad i lag eller avtal och där arbetskraftsinvandrare
idag utgör 50 procent av de anställda i bemannings-branschen (Friberg et al. 2013).
Genomförandet av EU:s direktiv för bemanningsföretag som befäste likabehandling
för anställda i bemanningsföretagen var därför en viktig förbättring. Det andra undantaget är liberaliseringen av möjligheten att använda tidsbegränsade (tillfälligt)
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anställda i Sverige sedan 90-talet vilket har bidragit till en stark tillväxt av tidsbegränsade anställningar och färre fast anställda. 90-talskrisen hade uppenbarligen
en stor inverkan eftersom andelen tidsbegränsade anställningar ökade kraftigt även
i Finland där inga motsvarande lagändringar gjordes. Under samma period sjönk andelen tidsbegränsade anställningar i Danmark där arbetstryggheten alltid har varit
avreglerad och i Norge där reglerna blev hårdare 1994.
I takt med bättre konjunktur sjönk andelen tidsbegränsade anställningar i alla
länderna från slutet av 90-talet förutom på Island. Nya lagändringar i Sverige, först
under Socialdemokraternas styre 2003 och därefter då alliansregeringen 2007 införde de mest liberala reglerna i EU, har lett till ny tillväxt i tidsbegränsad sysselsättning från 2003. Under finanskrisen föll andelen i tidsbegränsade anställningar i alla
länderna, eftersom dessa anställda är de första som förlorar
jobbet, men från 2010 har andelen ökat igen och stabiliserat
sig på en hög nivå i Sverige, Finland och på Island.
De stora nordiska skillnaderna återspeglar ett internationellt mönster där länder med liberala regler för tidsbegränsa-

OECD har varnat för den
ökade segmenteringen som
har följt avreglering av tids
begränsad anställning.

de anställningar och ett strikt uppsägningsskydd för fast
anställda (Sverige, Finland och många länder på kontinenten) har höga andelar tidsbegränsad anställning. Land med liberala regler för båda kategorierna (Danmark,
England och USA) eller strikta regler för båda kategorierna (Norge) har låga andelar
(OECD 2013). OECD har varnat för den ökade segmenteringen som har följt avreglering av tidsbegränsad anställning och pekar på att detta snarare än att öka sysselsättningen i första hand har resulterat i fler tidsbegränsade anställningar och färre
fasta sådana. OECD har också visat att anställda i tidsbegränsade tjänster har generellt lägre löner, upplever större ekonomisk osäkerhet, har högre risk för arbetslöshet och får mindre utbildning, något som försvagar utvecklingen av produktiviteten
(OECD 2013; 2014). Medan en rad EU-länder har börjat skärpa anställningsskyddet
för tidsbegränsade anställningar och mjuka upp skyddet för fast anställda (Dølvik
& Martin 2014) har den nya norska regeringen valt att slå in på samma spår som
Sverige och de kontinentala länderna gjorde under 90-talet.
Effekten av en stark segmentering mellan fasta och tidsbegränsade anställda har
belysts i en nordisk studie som visar att rörligheten på den svenska och den finska arbetsmarknaden under perioden 2000–2006 var långt lägre än i Danmark och
i Norge. Chansen för en övergång från en tidsbegränsad till en fast anställning var
också betydligt lägre i Sverige och i Finland än i de två andra länderna (Berglund et
al. 2011; Svalund 2013).8 Ökningen av tidsbegränsade anställningar i Sverige – som
för ungdomar (15–24 år) utgör över 50 procent av sysselsättningen – har inte lett till
8 Chansen att få fast jobb var också högre bland arbetslösa i Norge än för anställda med tidsbegränsad anställning
i Sverige och arbetslösa i Danmark och Norge hade högre sannolikhet att ha ett fast jobb ett år senare än personer
med tidsbegränsad anställning i Finland (Svalund 2013:133).
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POLSK ARBETSMIGRATION: Många polska arbetstagare har utnyttjat möjligheten att hitta arbete i
Norden efter 2004. Bemanningsbyråerna var tidigt ute med språkundervisning i Polen förarbetstagare
som ville till Norge. FOTO: DAG W. GRUNDSETH/Scanpix

någon märkbar nedgång av ungdomsarbetslösheten som under hela 2000-talet har
legat långt högre än i de andra nordiska länderna (LO 2014). Samtidigt är sysselsättningsgraden bland ungdomar i Sverige och Finland långt lägre än i de övriga nordiska länderna (OECD Labour Force Statistics). Chansen för
att tidsbegränsat arbete ska fungera som en språngbräda
till fast arbete ser därmed ut att vara omvänt proportionell
mot andelen tidsbegränsat anställda. Chanserna påverkas
även av arbetsmarknadens täthet, något som den höga
övergångsgraden till fast jobb från tidsbegränsad anställ-

Chansen för att tidsbegränsat
arbete ska fungera som en
språngbräda till fast arbete
ser därmed ut att vara omvänt
proportionell mot andelen tidsbegränsat anställda.

ning och arbetslöshet i Norge och Danmark under 2000-talet illustrerade (Engebretsen et al 2012; Berglund et al. 2011). Ett ökat utbud av arbetskraft, till exempel som följd av större arbetskraftsinvandring, kommer följaktligen
om inget annat inträffar att reducera sannolikheten för en övergång till fast jobb.
Även om de nordiska arbetsmarknaderna i internationella jämförelser traditionellt sett har kännetecknats av hög rörlighet – ofta knuten till en kombination av
ett flexibelt uppsägningsskydd, en god arbetslöshetsförsäkring och en aktiv arbetsmarknadspolitik ( »flexicurity«, Bredgaard et al. 2006) – utvecklades det alltså innan finanskrisen markanta nordiska skillnader i rörlighet och segmentering mellan
kärnan och periferin av arbetsmarknaden. En ny faktor i denna bild var den ökande
tillgången till billig arbetskraft från central- och östeuropeiska länder efter EU-utvidgningen från 2004 och framåt.9

9 Åtta central- och östeuropeiska länder blev medlemmar 2004, Rumänien och Bulgarien 2007 och Kroatien 2013.
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Den nya arbetskraftsinvandringen efter 2004
Reglerings- och avtalssystemen som har säkrat »ordning och reda« på den nordiska
arbetsmarknaden formades under en epok där arbetsmarknaderna i huvudsak var
nationellt avgränsade. Detta betydde också att arbetsgivare som inte var bundna av
kollektivavtal i stort sett följde avtalens lönevillkor för att kunna hävda sig i konkurrensen om arbetskraft. Denna mekanism påverkades inte väsentligt av införandet
av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 1954 som har tjänat som en viktig buffert vid konjunktursvängningar i de nordiska ekonomierna. Under 60-talet
var det till exempel en stor arbetskraftsinvandring från Finland till Sverige. Under
60-talet ökade också arbetskraftsinvandringen från Medelhavsregionen, först och
främst till Sverige där stark tillväxt i (bil)industrin skapade brist på arbetskraft. Sådan arbetskraftsinvandring skedde i alla nordiska länder under nationell kontroll
med strikta krav, bland annat på löne- och arbetsvillkor i enlighet med nationella
överenskommelser.10 Inträdet i EU/EES ledde inte till en nämnvärd arbetskraftsinvandring varken i Danmark från 1972 eller de övriga länderna från 1994.
Figur 7.4 Årlig tillväxt av antalet bosatta från nya EU-länder i Norden 2003–2013.
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*Det saknas siffror om Finland för 2013. I figur 7.4 har samma siffra som för 2012 lagts in för Finland.
Källa: Siffror från Nordisk statistikbank (Eldring 2014).

10 I kölvattnet av den ökade tillströmningen av gästarbetare från kontinenten som bland annat ledde till ett »invandringstopp« i Tyskland följde de nordiska länderna efter och införde stränga restriktioner på arbetskraftsinvandring
efter 1970-talet (Brochmann & Hagelund 2010; NOU 2011: 7).
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Detta ändrade sig radikalt efter EU-utvidgningen 1 maj 2004. Med den fria rörligheten för arbetstagare och tjänsteutövare mellan länder med lön- och välfärdsskillnader i storleksordningen 1:10 – ungefär som längs den hårt bevakade gränsen mellan
Mexiko och USA – ledde till en kraftig ökning av arbetskraftsutbudet i de nordiska
länderna. Fram till finanskrisen hade Island mottagit den största andelen nya arbetskraftsinvandrare i förhållande till befolkningsantal och Finland den lägsta. Över
hälften av de registrerade arbetskraftsinvandrarna från nya EU-länder till Norden
åkte till Norge där detta utgjorde en veritabel »utbudschock« som hade stor inverkan
på företagens rekrytering och arbetsstrategier (Dølvik & Eldring 2008).
Under perioden 2004 till 2014 hade nästan 400 000 arbetsemigranter från de nya
EU-staterna registrerat bosättning i de nordiska länderna.11 Lägger man till icke- bosatta personer med kortvariga arbetsförhållanden blir antalet nästan dubbelt. Mer
än 700 000 östeuropeiska arbetstagare har jobbat i Norden under loppet av denna
period (Friberg et al. 2014; Eldring 2014). Dessutom kom ett stort antal utstationerade arbetstagare, så kallade tjänsteleverantörer, som ofta faller utanför statistiken.
Figur 7.4 visar hur den årliga tillströmningen av arbetstagare från nya arbetsländer
steg kraftigt från 2004, avtog något under finanskrisen, men därefter började stiga
kraftigt igen.
Samtidigt ökade arbetsmigrationen från »gamla« EU-länder och migrationen
inom Norden.12 Arbetstagare från »gamla« EU-länder och Sverige stod för ungefär
samma tillväxt av Norges arbetsstyrka som central- och östeuropéerna och bidrog
till att arbetskraftsinvandringen har stått för ungefär en tredjedel av nettotillväxten
av sysselsättningen sedan 2004 och över 100 procent de senaste fem åren (Friberg et
al. 2013; LO 2014). Den norska migrationsboomen indikerar vilken »magneteffekt« en
hög efterfrågan, hög lönenivå och ett bra välfärdssystem kan ha på en öppen europeisk arbetsmarknad med låg tillväxt och runt 25 miljoner arbetslösa.
Arbetskraftsinvandringen har många positiva effekter för ekonomin i mottagarländerna. Genom att utvidga arbetskraften, dämpa kostnadspressen, lösa upp flaskhalsar, stärka tjänsteutbudet, öka flexibiliteten för arbetsgivarna och ge utrymme
för en mer expansiv ekonomisk politik stimuleras tillväxten och sysselsättningen.
Samtidigt har det väckt frågor om produktionsstagnationen de senaste åren kan
hänga ihop med en ökning och användning av invandrad arbetskraft i yrken som redan har svag produktivitet (NOU 2013: 13). Rekryteringen har särskilt koncentrerats
11 Dessa siffror och figur 7.4 omfattar endast personer med hemvist i nordiska länder. I Danmark ska arbetskraftsinvandrarna anmäla flyttning (och få hemvist) om uppehället varar längre än 3 månader, i Norge 6 månader och i
Finland, Island och Sverige 12 månader. Detta betyder att sifforna omfattar en något högre andel korttidsmigranter
i Danmark och Norge än i de övriga länderna.
12 Sverige öppnade också 2009–2012 för friare arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Av de runt 50
000 personer som har kommit har ungefär en tredjedel fått jobb som it-ingenjörer och experter och liknande medan
resten har fått enklare jobb i hotell, restaurang, städning och land/skogsbruk (LO Sverige 2013).
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till yrken med små krav på språkfärdigheter och formell kompetens inom branscher
som bygg, industri, bemanning, jordbruk och privata servicebranscher som städning, hotell och restaurang.13
Kunskapen om löne- och arbetsvillkor för de europeiska arbetskraftsmigranterna i Norden är för
närvarande begränsad. En undersökning bland polacker i Köpenhamn, Oslo och Reykjavik ( »Poloniaundersökningarna«) tyder på att många har långt sämre
löne- och arbetsvillkor än vad som är normalt på de
nordiska arbetsmarknaderna (Friberg et al. 2013b).

En undersökning bland polacker i
Köpenhamn, Oslo och Reykjavik
( »Poloniaundersökningarna«)
tyder på att många har långt sämre
löne- och arbetsvillkor än vad som
är normalt på de nordiska arbetsmarknaderna

Norska regeringsanalyser visar att manliga arbetskraftsinvandrare från Polen och Baltikum i genomsnitt hade 34 procent lägre inkomst än norska män i samma ålder under 2012 och att gapet inte minskade under
perioden 2008–2012 (Bratsberg & Raaum 2014:189). I alla länderna har det rapporterats påtagliga exempel på att arbetskraftsinvandrare utsätts för social dumpning,
arbetsplatsolyckor och organiserad arbetslivskriminalitet (Eldring & Friberg 2013).
Arbetskraftsinvandrarna är dessutom oftare arbetslösa. I Norge är nivåerna för arbetslöshet ungefär tre gånger högre än bland jämförbara nationella arbetstagare
och bland dem som har kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning är det mycket
få som återvänder till sitt hemland (Bratsberg, Raaum & Røed 2014:187). Även om
det finns betydande inslag av pendling, särskilt i Finland och i Sverige, är antalet
som återvänder lägre än förväntat. I Norge har ungefär hälften av de nya arbetskraftsinvandrarna återvänt hem. Trots en låg inkomstnivå, hög arbetslöshet och instabil sysselsättning är det många som bosätter sig i Norden och hämtar hit familj
och barn. En central frågeställning under åren framöver är därför om de klarar att
behålla fotfästet på arbetsmarknaden eller om erfarenheten för arbetskraftsinvandrarna i Norge under 70-talet, där en hög andel föll ut från arbetsmarknaden efter
10–20 år och hamnade i arbetslöshetsförsäkring, kommer att återupprepa sig (Bratsberg et al. 2010; NOU 2011: 7).
Det finns få nordiska studier på hur den ökade arbetskraftsinvandringen har påverkat villkoren för nationell arbetskraft. Norska studier indikerar att detta skiljer
sig betydligt mellan olika grupper. Väl kvalificerade arbetstagare i kärnan av arbetsmarknaden kommer ofta att dra nytta av en ökad lönsamhet och aktivitet, medan arbetstagare som konkurrerar med arbetskraftsmigranter om jobben råkar illa
ut. Bratsberg och Raaum (2013) visar att lönenivåerna sjunker och att riskerna för
övergång till arbetslöshetsförsäkring ökar för nationella arbetstagare i branscher
13 I Norge stod internationell arbetskraft under 2014 för 23 % av sysselsättningen i bygg, 19 % i industrin, 54 % i
bemanning, 40 % i hotell och restaurang och 31 % i renhållning (LO 2014b, SSB-data).
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med en hög andel arbetskraftsmigranter – särskilt för grupper med minoritetsbakgrund. De stora kostnadsfördelarna med att utnyttja arbetskraft utstationerad av
utländska tjänsteleverantörer – lägre skatter, avgifter och löner – har också påverkat
konkurrensförhållandena och har gett arbetsgivarna större incitament att hyra in
extra korttidsanställd arbetskraft i stället för att rekrytera till fasta anställningar
(NOU 2012: 2). I byggbranschen och i delar av industrin har man i alla länder således
sett en stark ökning av användningen av underentreprenörer och bemanningsbyråer med internationell arbetskraft. I delar av varvsindustrin i Norge har till exempel
utplacerade arbetstagare utgjort över 50 procent av arbetsstyrkan (Ødegaard 2014)
och motsvarande tendenser rapporteras från Finland (Lillie 2010).

Figur 7.5 Skillnader i bruttolön – förhållande D9/D1 för heltidsanställda. 1995-2011.
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I kombination med de strukturella och regulativa förändringar som beskrevs i
föregående avsnitt har det ökade utbudet av billig, internationell arbetskraft lett
till en kraftig vridning av utvecklingen mot mer atypiskt, flexibelt korttidsarbete,
outsourcing av uppgifter och större skillnader mellan kärnan och periferin på arbetsmarknaden. Ökad arbetslöshet och tuffare internationell kostnadskonkurrens
efter eurokrisen har förstärkt denna dynamik. Konsekvenserna är ökad ojämlikhet
i löne- och arbetsvillkor och fragmentering av parts- och samarbetsförhållandena i
drabbade branscher. På arbetsmarknadens gränszoner kan man också se konturerna av en ny multietnisk underklass som arbetar under helt andra förhållanden än
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dem som man traditionellt sett förbinder med den nordiska arbetsmarknadsmodellen. Omfattningen av dessa tendenser varierar från land till land och har troligen
kommit längre i Norge än i de andra länderna där organisations- och avtalsteckning
är högre, men oavsett omfattning har den utvidgade, öppna arbetsmarknaden i Europa lett till en grundläggande förändring för villkoren för rekrytering, konkurrens,
organisering och reglering på den nordiska arbetsmarknaden.
Med tanke på den ökade arbetskraftsinvandringen är det värt att lägga märke till
att proportionen mellan de högsta och de lägsta delarna av lönetrappan för heltidssysselsatta (D9/D1) enligt OECD:s statistik har ökat markant sedan 2000 i Norge och
Danmark, lika mycket som i Tyskland.14 I Finland var det en svag ökning och i Sverige
en svag minskning. På Island som har Nordens största löneskillnader – under 2000
högre än i Tyskland – reducerades ojämlikheten kraftigt under krisen. I Norge och
Danmark ökade enligt OECD:s siffror också klyftan mellan löner i botten och i mitten av lönetrappan, vilket ligger nära att koppla till att dessa länder förutom en hög
arbetskraftsinvandring också har en betydligt lägre avtalstäckning i privata tjänster
än de övriga nordiska länderna

Kritiska faktorer
De nordiska arbetsmarknaderna har ändrat sig markant under de senaste 25 åren.
Även om Norden fortfarande utmärker sig jämfört med andra regioner i Europa med
högre sysselsättning, lägre arbetslöshet, bättre arbetsmiljö, mindre löneskillnader
och färre personer som står utanför arbetsmarknaden (Calmfors 2014) har skillnaderna blivit mindre distinkta och variationen inom Norden har ökat. Parallellt med
en högre arbetslöshet, stagnerade sysselsättningsgrader, ökad arbetskraftsinvandring, svagare produktionstillväxt och ökade skillnader i löne- och arbetsvillkoren
har segmenteringen – skillnaden mellan kärna och periferi – på arbetsmarknaden
blivit mer markant. I detta kapitel har vi pekat på flera utvecklingstrender som är
kritiska för om de nordiska länderna 2030 ska kännetecknas av »egalitära, inkluderande« arbetsmarknader (Gallie 2007):
 Bärkraften i den nordiska modellen är beroende av förmågan att upprätthålla
en hög sysselsättning (arbetskraftsdeltagande). Vad behövs för att lyckas med
detta när befolkningen åldras, åldersgruppen 25–64 stagnerar och befolkningstillväxten primärt sker i grupper som har kännetecknats av lågt arbetskraftsdeltagande? Hur kan arbetsgivare och myndigheter säkerställa ett ökat arbetskraftsdeltagande i invandrarbefolkningen, bland äldre och bland kvinnor?
14 Förändringen i D9/D1-ration 2000–12 var i Norge 0,34, Danmark 0,30, Tyskland 0,31 och Finland 0,17, jämfört med
-0,04 i Sverige och -0,25 på Island. Representanter för danska LO i referensgruppen har ifrågasatt om OECD:s dataunderlag för Danmark är korrekt. OECD:s siffror för Norge motsvarar precis Statistiska centralbyråns norska data.
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 För att reducera arbetslösheten, säkra ett högt arbetskraftsdeltagande och
bromsa ökningen av ojämlikheten behövs samordnade strategier där åtgärder
i den ekonomiska politiken, på arbetsmarknaden samt i välfärds- och utbildningspolitiken verkar gemensamt.
 En hög välståndsnivå och små skillnader kräver hög kompetens och produktivitet. Hur upprätthålls produktivitetstillväxten och motverkas skillnader på
en arbetsmarknad där allt fler jobbar i arbetsintensiva tjänster (omsorg, utbildning osv.), mångfalden ökar och arbetskraftsinvandringen fortsätter? Hur hindrar man att en ökande lönekonkurrens underminerar det lokala samarbetet
om produktivitet och innovationer?
 För att bibehålla anpassningsförmågan behövs mer målmedvetna strategier
för yrkesutbildning och vidareutbildning i arbetslivet. Vad krävs det för att
stärka kompetensen bland de personer som faller bort från skolan och arbetsmarknaden?
 En inkluderande arbetsmarknad förutsätter flexibilitet i arbetslivet och lönoch arbetsförhållande som gör det attraktivt att jobba. Hur stärker man lönegolvet och skapar trygga, flexibla system som kan öka arbetskraftsdeltagandet
och möjligheterna att kombinera arbete och familj?
 Flexibilitet som tillvaratar både arbetstagares och arbetsgivares behov kräver
jämbördiga maktförhållanden. Hur utvecklar man regleringen av anställningstrygghet och arbetstid som främjar förhandlad flexibilitet? Kan man hitta nya
»trade-offs« som bättre tillvaratar balansen mellan arbetsgivarna, kärnan och
periferin i arbetsstyrkan?
 Men ökat välstånd ökar efterfrågan efter fritid. Många kvinnor arbetar deltid
och det finns stora skillnader i den genomsnittliga årsarbetstiden i Norden.
Hur kan parterna och arbetsgivarna bidra till att fler personer går från deltid
till heltid eller förlänger yrkeskarriären?
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8 De nordiska
arbetsmarknadsmodellerna under press

I NordMod-projektets första rapport om grundpelarna i de nordiska modellerna framhävde vi »konfliktpartnerskapet«, det vill säga samarbetet om att
hantera gemensamma och konfliktfyllda intressen och de jämbördiga maktförhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden som lade grunden för förutsättningarna för ländernas förmåga för att kombinera effektivitet och likhet (Dølvik 2013a).
I internationella jämförelser har de nordiska lag- och avtalssystemen hävdat sig
väl de senaste 25 åren. Genom en förnyelse av den samordnade lönebildningen efter 90-talskrisen och trepartssamarbetet om välfärds- och arbetsmarknadsreformer
hade arbetsmarknadens parter stärkt sin ställning och sin legitimitet vid ingången till
2000-talet (Andersen et al. 2014). Men de senaste decennierna har kombinationen av
strukturförändringar, institutionella förändringar, utvidgandet av den öppna arbetsmarknaden, sviktande organisering och verkningarna av finans- och eurokrisen satt
modellen under stor press.
Den mest grundläggande förändringen har haft samband med övergången från
en nationell/nordisk arbetsmarknad till en traditionell europeisk marknad med
ökad rörlighet och jobbkonkurrens mellan aktörer från länder med stora skillnader mellan lön, arbetsvillkor och regelverk. Med fri rörlighet för arbetstagare och
tjänsteutövare, EU-regler som begränsar handlingsutrymmet för nationell reglering
av arbetsförhållanden hos utländska verksamheter och en tilltagande »regelkonkurrens« på arbetsplatserna har de yttre förutsättningarna
De centrala fackföreningarna för
svagas av sjunkande stöd och de
ökande »exitmöjligheterna« har
stärkt arbetsgivarnas makt.

för den nordiska arbetsmarknadsmodellen förändrats
i grunden. Samtidigt har förändringar i produktionslivet skakat många av modellens inre förutsättningar. De
centrala fackföreningarna försvagas av sjunkande stöd
och de ökande »exitmöjligheterna« har stärkt arbets-

givarnas makt. Detta utmanar bärkraften, maktbalansen och sammanhållningen i
de nordiska modellerna för konfliktpartnerskap.
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Minskande fackanslutning
Sedan toppnivåerna 1995 har andelen fackanslutna i Norden, med undantag för Island, sjunkit kraftigt – särskilt i Sverige, Finland och Danmark (tabell 8.1). Nedgången har huvudsakligen drabbat förbund i LO/SAK – särskilt i branscher med låg lön
och få formella krav på kompetens medan anslutningsgraden bland akademiker och
högre utbildade har varit stabil eller har ökat.
Tabell 8.1 1 Organisationsgraden på arbetstagarsidan i Norden
Finland

Danmark

DK Undantagna

Norge

Sverige

Island

alternativ
1990

72,5

68,2

67

57,3

80,2

1995

80,4

73,1

71

56,4

83,9

87,3

2005

72.4

71,7

68,1

52,9

78,0

95,6

2013

69,0**

69,2

60,2

51,7

70,0

90,0**

Ändringar 1995–2013

-11,4

-3,9

-13,9

-4,7

-13,9

+2,7

Datakälla:

OECD

Faos

Faos

Fafo

Kjellberg

OECD

Källa: Nergaard 2014. * Kristna sammanslutningar. **Finlands siffror för 2011. **Islands siffror för 2011.

Nedgången speglar dels strukturförändringarna på arbetsmarknaden med nedgång i
industrin och en stark tillväxt bland tjänsteyrkena i »topp
och botten« där färre är organiserade och många har
osäkra arbetsförhållanden. Dels återspeglar nedgången
ett försvagat stöd bland ungdomar och nya generationens
vuxna. Effekten förstärks av att stora kullar med hög
anslutning går i pension. Större mångfald i arbetsstyrkan,
ökad arbetskraftsinvandring och förändringar i förhåll-

Nedgången speglar dels struktur
förändringarna på arbetsmarknaden
med nedgång i industrin och en stark
tillväxt bland tjänsteyrkena i »topp
och botten« där färre är organiserade
och många har osäkra arbetsförhål
landen.

ningssättet till fackföreningsrörelsen har också gjort det
svårare att rekrytera nya medlemmar. Dessutom har politiskt drivna institutionella
reformer av a-kassa och avdragsordningarna för a-kassa och fackföreningsavgifter
lett till en stor förlust av medlemmar i Danmark, Finland och Sverige.
Trots nedgången omfattar fackföreningarna i de nordiska länderna en betydligt
högre andel av löntagarna än i andra västländer. De nordiska länder som har a-kassa
har fortfarande klart högre organisationsgrad än Norge där fackföreningsrörelsen
likväl har varit en viktig maktfaktor i samhället med en stabil organiseringsgrad
på mellan 50 och 60 procent sedan 1950-talet. Fackföreningens inflytande är alltså
inte bara ett resultat av medlemsantal utan beror även på dess position i strategiska
förhandlingssektorer, kapacitet till att samordna lönebildningen, lokal förhandlingsstyrka och förmåga till en bred politisk mobilisering. Om det ändå finns skäl för att
varna för den långsiktiga tillbakagången av fackorganiseringen är det på grund av
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Institutionella förändringar: Reformer för a-kassorna
I Finland skapades på 90-talet en oberoende a-kassa för personer som inte var anslutna
till facket. Detta ledde efter ett tag till mindre medlemmar i fackföreningsrörelsen. I Danmark införde VK-regeringen 2002 fri etablering och konkurrens mellan a-kassor. Förutom
ett fall för organiseringsgraden på 5,5 procentenheter ledde detta till stora övergångar till
»oberoende« kristna fackförbund utan kollektivavtal som i dag omfattar 11–12 procent av
danska löntagare. I Sverige ökade Alliansregeringen 2007–2008 avgifterna för a-kassa,
skar ner på avdragen och differentierade dessutom medlemsavgifter i a-kassa efter risken
för arbetslöshet. Detta ledde till att A-kasseavgiften för akademiker reducerades medan
de för låglönegrupperna i LO- förbunden mångdubblades. Resultatet blev att många,
särskilt i okvalificerade yrken, gav upp både A-kassa och fackligt medlemskap. På två år
sjönk andelen fackligt organiserade med 7 procentenheter och medlemsantalet i svenska
LO med nästan 10 procent.
I Danmark och Sverige har andelen utan arbetslöshetsförsäkring – som därmed hänvisas till »socialbidrag« vid arbetslöshet – ökat till nästan 30 procent. I Sverige hade därför
ungefär 60 procent av de arbetslösa under krisen inte rätt till arbetslöshetsförsäkring
(Dagens Nyheter, 22 december 2012). I Danmark beslutade VK-regeringen 2010 att reducera varaktigheten av arbetslöshetsersättning från fyra till två år medan återkvalificeringskraven kraftigt skärptes. Reformen har inte genomförts än men 2014 hade nästan
50 000 blivit av med arbetslöshetsförsäkringen (Ugebrevet A4 oktober 2014). I båda
länderna har förändringarna lett till en ökning av privata arbetslöshetsförsäkringar som
även erbjuds av flera fackförbund. Efter påtryckningar från fackföreningar skapade den
rödgröna regeringen i Danmark en arbetslöshetskommission och i Sverige tog Reinfeldts
regering bort de differentierade satserna för arbetslöshetsförsäkringen före valet 2014.

att den samverkar med en rad andra faktorer som rubbar maktrelationer, avtalens
ställning och de förtroendevaldas inflytande – särskilt i delar av den privata sektorn.
Även om en del länder med låg facklig organisering har upprätthållit breda avtalssystem – mycket på grund av starka arbetsgivarorganisationer, kommer en liknande utveckling förmodligen påskynda förfallet av partsförhållanden »nedifrån« och
skapa tvivel om parternas samordningsförmåga. Detta kommer att reducera deras
betydelse som samarbetspartner i förvaltningen av ekonomin (grundpelare I).
I ett sådant scenario kommer majoriteten av arbetstagarna att fortsätta klara sig
bra, som man kan se i Tyskland, medan förlorarna kommer att bli den växande
grupp »outsiders« som utan stöd från organisationer och avtal kommer att vara
hänvisade till att konkurrera om de sämsta, mest osäkra jobben med ett större antal internationella arbetssökande. De mest sårbara personerna i ett sådant scenario
kommer att vara grupper utan särskild utbildning, etniska minoriteter och arbetskraftsinvandrare m.fl. – det så kallade »prekariatet« (Standing 2014). De riskerar att
hamna i en rundgång mellan instabila jobb, välfärdssystemet och olika typer av ak-
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tiveringsåtgärder (grundpelare III). Medan fackförbundens medlemsbas i allt högre
grad präglas av grupper i den offentliga sektorn med hög utbildning utgör de mest
sårbara grupperna i den privata sektorn en sjunkande andel av de fackligt organiserade. Detta har länge varit fallet i Norge men har tidigare haft liten betydelse för lönebildningen eftersom de flesta arbetsgivare har följt kollektivavtalet för att kunna
konkurrera om arbetskraften på den nationella arbetsmarknaden.
Figur 8.1 Kollektivavtalstäckning i den privata sektorn (andelen löntagare som uppger att de omfattas
av kollektivavtal).
Mitten av 1990 (1995/98)

Senaste (2010–2011)

100
90
80
70
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Tyskland**

Norge

Danmark

Finland*

Sverige

Island***

Källa: Nergaard 2014. *Finland inkluderar nationellt täckande kollektivavtal (allmenngjøring). Tyskland** och UK** har
hämtats från AIAS:s ICTWSS-databas. Island**** osäkra data.

Utvidgningen av arbetsmarknaden reducerar avtalens omfattning
Med den ökade arbetskraftsmigrationen efter 2004 har denna bild ändrat sig radikalt.
I många branscher har icke-organiserade verksamheter fått tillgång till ett nästan
obegränsat utbud av internationell arbetskraft som ofta är villig att arbeta på helt
andra villkor. Detta har skapat problem med social dumpning och har gett företag
incitament och möjlighet att lägga aktiviteter vid sidan av avtalssystemet för att få
kostnadsfördelar. Större låglönekonkurrens, underleverantörer, »cabotage« och inhyrning från företag med billig utländsk arbetskraft i vissa branscher, har gjort att fler
företag lockas att svara med samma mynt. Avtalstäckningen i den privata sektorn i
Norden varierar kraftigt (figur 8.1). Även om den registrerade avtalstäckningen hittills
har varit relativt stabil har förändringarna i konkurrensförhållandena och försvagade
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fackföreningar resulterat i ökat kringgående och ökad underminering av kollektivavtal inom utsatta branscher – till exempel i bygg, transport och delar av den privata
tjänstenäringen. I kombination med EU:s lagstadgade begränsningar för nationell reglering och kontroll av gränsöverskridande arbete, har dragkampen om åtgärder för
att motverka en sådan utveckling lett till större spänningar mellan arbetsmarknadens
parter – mestadels i Sverige och Norge.
Arbetsgivarorganiseringen i Norden har legat runt den europeiska genomsnittsnivån med undantag för i Sverige där den har vaI kampen om kontakter och uppdrag
kommer ofta de seriösa verksamheterna
som följer lagar och avtal att förlora
i konkurrensen med lågkostnadsleve
rantörerna.

rit stabilt hög. En bred arbetsgivarorganisering är
dock ingen garanti för att upprätthålla ett levnadskraftigt avtalssystem på en öppen arbetsmarknad.
Även om arbetsgivarorganisationerna är kritiska
till den utveckling man ser i en del branscher – och

har varnat för en växande arbetslivskriminalitet – kommer enskilda verksamheter
på sådana marknader ofta att stå inför svåra val mellan att upprätthålla »ordning
och reda« och riskera att tappa uppdrag och intäkter.
Utvidgningen av arbetsmarknaden efter 2004 har därmed ställt arbetsgivarsidan
inför ett nytt kollektivt handlingsproblem som påminner om situationen innan de
nationella kollektivavtalen såg dagens ljus för över 100 år sedan. I kampen om kontakter och uppdrag kommer ofta de seriösa verksamheterna som följer lagar och
avtal att förlora i konkurrensen med lågkostnadsleverantörerna.1 Förutom pressen
som läggs på avtalsförhandlingarna är risken att allt fler känner sig tvungna att
lägga aktiviteter utanför avtalssystemet och att parternas förmåga att reglera konkurrensen på arbetsmarknaden – och därmed deras maktunderlag – förfaller. Som
en följd av skillnaderna i avtalstäckning och arbetskraftsmigration är dessa utmaningar inte lika uttalade i alla länderna, men den nya lönekonkurrensen har ställt de
nationella myndigheterna och parterna inför långt mer krävande uppgifter med att
upprätthålla en ordnad, fungerande arbetsmarknad med ett gemensamt lönegolv
under konkurrens.

Olika nordiska reaktioner:
förhandling, nationellt kollektivavtal eller lagstiftning?
Försöken att möta dessa utmaningar har gett upphov till helt olika anpassningar i
de nordiska länderna. I Finland, på Island och efter en tid i Norge har man försökt
1 Ett exempel på hur sådana dilemman gör sig gällande över landsgränserna är den danska slakteribranschen
som 1996 hade ungefär samma lönenivå som Tyskland. Som följd av en utökad användning av billiga östeuropeiska
slakteriarbetare hade de tyska lönenivåerna sedan sjunkit till 1/6 av de danska där kollektivavtalet upprätthålls.
Resultatet är emellertid att en väsentlig del av den europeiska slakteriverksamheten nu sker i Tyskland och sysselsättningen i den danska branschen nästan har halverats (Hassel & Wagner 2014).
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LAVALFALLET: EU-domstolens dom i det så kallade Lavalfallet 2007 satte skräck i en mängd olika
representanter för den rådande nordiska arbetsmodellen. Här delar den svenska avtalssekreteraren
för LO Erland Olauson sin oro med generalsekreteraren John Monks för Europeiska fackliga samorganisationen ETUC till vänster. FOTO: AP/Virginia Mayo

motverka låglönekonkurrens genom att förstärka lönegolvet genom att göra kollektivavtalen nationellt giltiga och skärpa statlig hantering och kontroll (Dølvik, Eldring
& Visser 2014). I Finland och på Island har denna strategi varit relativt oomstridd
medan delar av arbetsgivarsidan och de borgerliga partierna i Norge har varit skeptiska till att göra kollektivavtalen nationellt giltiga. I Norge ledde detta också till
en uppseendeväckande rättssak där arbetsgivarsidan hävdade att aspekter av nationellt giltiga kollektivavtal i varvsindustrin stred mot EU-rätten. Detta avvisades
dock av den norska högsta domstolen.
I Danmark och Sverige har det funnits motstånd mot allmän tillämpning av kollektivavtal i alla läger. I Danmark har parterna och staten i linje med det så kallade Østaftalen från 2004 försvarat den danska traditionen där fackföreningarna
ingår »hängavtal« med utländska företag om nödvändigt med hjälp av bojkott och
sympatiåtgärder understödda av en rad statliga kontrollåtgärder (Pedersen & Andersen 2014). Sverige har byggt på samma tradition men där sprack enigheten då
arbetsgivarföreningen Svenskt Näringsliv aktivt stödde den lettiska parten i det så
kallade »Lavalfallet« där fackföreningar i byggsektorn genomförde åtgärder mot ett
lettiskt företag för att kunna ingå ett kollektivavtal. Svenskt Näringslivs stöd för
Laval i EU-domstolen var också på kollisionskurs med regeringens officiella linje. I
efterhand har det varit en hård strid om alliansregeringens anpassning av den sven-
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ska utstationeringslagen för att efterfölja EU-domstolens krav. Lagändringen gjorde
i praktiken reell förhandling och kollektiva aktioner mot utländska företag omöjliga
(Evju & Novitz 2014; Andersen et al. 2014). Lagen bedömdes senare att strida mot
ILO:s konvention 98 om organisationsfrihet och rätten till fria förhandlingar.2 »Lavaldomen« fick också konsekvenser för Danmark, men där gick parterna och VK-regeringen samman om en trepartsförlikning som endast innebar mindre justeringar
i lagen för att tillförsäkra mesta möjliga likabehandling. I praktiken har det visat sig
mycket krävande för både danska och svenska fackföreningar att hejda låglönekonkurrensen med hjälp av åtgärder och hängavtal, samtidigt som fackföreningarnas
roll som »lönepoliser« har gjort det mycket svårt att organisera utländska arbetstagare (Eldring, Fitzgerald & Arnholz 2012). Både i Sverige och i Danmark har det
följaktligen höjts röster med tvivel om att fackföreningsrörelsen har förmåga att
hindra ökningen av social dumpning med hjälp av de åtgärder som finns tillgängliga
i dag. Enskilda personer har därför förespråkat att systemet med allmän tillämpning
av kollektivavtal ska ses som ett nödvändigt supplement (Ibsen 2012; Moos 2012;
Ahlberg 2013) – eller alternativt, att politikerna inför en lagstadgad minimilön.

Fler strider och högre konfliktnivå
Även om arbets- och tjänstemobiliteten har lagt större press på de nordiska avtalssystemen har det inte lett till några gemensamma nordiska strategier för att möta
problemet. Ländernas myndigheter har inte bara valt
Genom att legalisera och legitimera en
lönenivå som kommer ligga långt under
nivån i de flesta kollektivavtalen kom
mer det i praktiken vara som att lägga
en mina under de nordiska systemen
för förhandlingar och partssamarbete.

helt olika respons på problemet, i flera länder har det
även uppstått osämja om val av åtgärder både mellan
parterna och inom organisationerna. Detta har skapat en osäkerhet inom fackföreningsrörelsen gällande
arbetsgivarnas vilja till att ta vara på de nordiska avtals- och samarbetsmodellerna. I Sverige, Norge och

nyligen även i Finland har röster på arbetsgivarsidan och i borgerliga partier tagit
till orda för att införa en lagstadgad generell minimilön. Genom att legalisera och
legitimera en lönenivå som kommer ligga långt under nivån i de flesta kollektivavtalen kommer det i praktiken vara som att lägga en mina under de nordiska systemen
för förhandlingar och partssamarbete (Eldring & Alsos 2012, Alsos & Eldring 2014).
I fackföreningsrörelsen har sådana utspel efterlämnat ett intryck av att krafter
på arbetsgivarnas och de borgerliga partiernas sida i flera av länderna, särskilt i
Norge och Sverige, inte bara ser den ökade arbetskrafts- och tjänstemigrationen
2 Förutom beslutet i ILO (Committee on Freedom of Association) bedömdes lagen också att strida mot Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (European Committee of Social Rights under the Council of
Europe).
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som en välkommen möjlighet att spara lönekostnader utan också som en anledning att försvaga fackföreningsrörelsens och avtalens ställning på arbetsmarknaden. En sådan strategi kräver inte nödvändigtvis omstridda åtgärder. I en situation
med grundläggande förändringar av arbetsmarknadens beteende kan det vara
tillräckligt att bevara status quo – agera passivt och underlåta att vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att upprätthålla modellen under nya förhållanden – och
låta marknaden göra jobbet under skydd av EU-domstolen. Detta är till stor del
vad som hände i Tyskland då återföreningen under 90-talet skapade ett underlag
för framväxten av en stor låglönemarknad, avtalstäckningen sjönk kraftigt och
organisationsgraden nästan halverades (Bosch & Kalina 2008; Lehndorff 2014). De
ansvariga i de nordiska arbetsgivarorganisationerna är knappast anhängare av en
sådan utveckling. Det kräver dock inte mycket inre motstånd och splittringar för
att de centrala organisationsleden ska förlora sin handlingskraft och sitt mandat
för att ingå de kompromisser med fackföreningsrörelsen och myndigheter som
krävs för att motverka ett sådant förvridningsscenario. Oron inom fackföreningsrörelsen har också fått näring av att de nya högerallianserna i Norden – trots att de
omfamnar den nordiska modellen – vid flera tillfällen har genomfört reformer som,
under påståendet att de skulle stärka sårbara grupper, konsekvent har försvagat
fackföreningsrörelsen och tippat maktförhållanden i arbetsgivarnas riktning. Reformerna av a-kassan i Danmark och Sverige är exempel på reformer som har haft
sådana verkningar – och främst drabbat förbunden i LO. Detsamma gäller åtstramningar av arbetslöshetsförsäkringen under krisen i Danmark, den omfattande avregleringen av tidsbegränsad anställning i Sverige och den nya norska regeringens
förslag om att vingklippa fackföreningsrörelsens roll i utformningen av ett flexibelt
arbetstidssystem.
I del I framhäver vi de starka, jämbördiga partsförhållandena
på arbetsmarknaden som en viktig förutsättning för de nordiska ländernas förmåga till omstrukturering, produktivitet och
värdeskapande. Detta är en tolkning som har haft ett brett stöd
från arbetsgivarsidan och i de borgerliga partierna i Norden.

Förtroendegrundande
samarbetssystem tar lång
tid att bygga upp men kan
ta kort tid att riva ner.

När vi ovan har hänvisat till en osäkerhet i fackföreningsrörelsen huruvida arbetsgivarsidan och de borgerliga partierna är i färd med att vända
ryggen åt arbetsmarknadspelaren i den nordiska modellen behöver detta inte ha
en grund i en målinriktad, bevisad strategi. Det är och har alltid varit ett uppenbart faktum att parterna och partierna har olika syn på reglering av relationerna
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men de har också varit överens om att det
är viktigt att ta till vara på de goda samarbetsförhållanden och de institutionella
förutsättningar som ligger till grund för dessa.
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Man kan fråga sig om vissa av arbetsgivarna och de borgerliga partierna har varit
tillräckligt uppmärksamma på vilka grundläggande förändringar som håller på att
ske på de öppna nordiska arbetsmarknaderna. Man bör inte underskatta vad som
måste till för att förhindra att avtals- och samarbetsmodellen på arbetsmarknaden
förfaller och vilka oavsiktliga konsekvenser det kan innebära att rubba maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare i en sådan sårbar, instabil situation. Förtroendegrundande samarbetssystem tar lång tid att bygga upp men kan ta kort tid
att riva ner – som man såg vid förfallet av avtalssystemet i England på 80-talet och
delvis i Tyskland under 90-talet. Upptäckten att organiserade kriminella nätverk är
i färd med att bli ett allvarligt hot mot den seriösa arbetsmarknaden i en del branscher kan emellertid se ut att fungera som ett »sanningens ögonblick« – som man
bland annat har sett i byggbranschen i Norge. Kanske kan detta bli en vändpunkt
som skapar underlag för utvecklingen av gemensamma, slagkraftiga strategier för
att slå till »vid roten av det onda«.

Ökade spänningar mellan
nationell och europeisk arbetsmarknadsreglering
Striden om åtgärder för att motverka låglönekonkurrens har tydliggjort den ökade
betydelsen av EU-rätten i de nordiska arbetsmarknadsordningarna. Avgörandet av
prominenta nordiska tvistemål i EU-domstolen – förutom Laval och Viking är flera
nya frågor under behandling3 – har inte bara understrukit hur integrerade de nordiska systemen har blivit i EU-ordningen utan har även bidragit till juridifiering av
ärenden som tidigare oftast löstes via förhandling eller via politiska kanaler.
Detta har stramat åt handlingsutrymmet för nationella fackföreningsrörelser
och myndigheter, men ökat företagens handlingsfrihet och har därmed haft en
asymmetrisk inverkan på styrkeförhållandena mellan aktörerna. Sedan arbetsgivarna har börjat kunna åberopa EU-rätten för att främja sina intressen i tvister
med fackföreningsrörelsen har förhållandet till EU-rätten blivit en ökad källa till
konflikter mellan parterna. Samtidigt har EU-skepsisen växt bland medlemmarna
i fackföreningarna. Skepsisen har också fått näring av EU:s regler för samordning
av social trygghet som har utlöst konflikt med EU om arbetskraftsinvandrares rätt
till förmåner och arbetslöshetsersättning. Ett exempel är fallet med »barncheckar«
i Danmark som har skapat bitterhet bland arbetstagare på grund av systemets
konkurrensvridande effekt mellan nationella och utländska arbetstagare. Medan
ersättningssystem bidrar till att definiera en nedre reservationslön på de nationella
3 Se till exempel mål C-396/13 i EU-domstolen där en finsk fackförening har dragit en polsk firma inför rätta för
brott mot en mängd allmängiltiga finska bestämmelser och mål C-533/13 där en finsk fackförening har dragit en
finsk arbetsgivare och dennes organisation inför rätta för brott mot avtalsbestämmelser i samband med inhyrning
från utländska bemanningsföretag.
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arbetsmarknaderna kan tillgång till de generösa nordiska ersättningarna som ofta
är värda mer än en månadslön hemma göra det rationellt för arbetskraftsinvandrare
att acceptera lägre lön (Ugebrevet A4, 3.3. 2014).

Kritiska faktorer
Den nordiska modellens framgång har byggt på en produktiv, välorganiserad arbetsmarknad där relativt jämbördiga maktförhållanden och en samordnad lönebildning
har bidragit till små skillnader och god konkurrenskraft och förmåga till förnyelse i
näringslivet. Trots stora förändringar och kriser har de nordiska arbetsmarknadsordningarna stått sig väl under de senaste 25 åren jämfört med utvecklingen i andra länder. Likväl har modellen satts under press. I detta kapitel har vi bland annat sett att:
 Antalet fackanslutna sjunker särskilt bland sårbara grupper inom den privata
sektorn. Vad krävs för att öka rekryteringen och reducera bortfallet från fackföreningsrörelsen? Behöver organisationer slås ihop, behövs en bättre medlemsservice eller behövs fler sociala förmåner erbjudas genom avtalssystem?
Kan myndigheterna stärka skyddet av sårbara grupper genom att uppmuntra
till större organisering?
 Ökad arbetskraftsinvandring och låglönekonkurrens har förstärkt tendenser
till att kringgå avtalssystem och att underminera det lokala partssamarbetet
i en del branscher. Vilka strategiska grepp behövs för att förstärka lönegolvet
på den öppna arbetsmarknaden och vad behövs för att parter och myndigheter
ska komma överens om en sådan strategi? Hur kan de centrala parterna stärka
företagens intressen för att utveckla avtalssystemet och partssamarbetet lokalt när marknaden erbjuder gott om billig arbetskraft?
 Juridifiering och konflikter med EU-rätten har gjort det svårare att hitta bra
kompromisser. Vilka strategier mot EU krävs för att stärka det »sociala golvet«
på den europeiska arbetsmarknaden och för att utvidga det nationella handlingsutrymmet för regleringen av arbetstagarnas rättigheter och partsförhållanden?
 Myndigheterna har vid flera tillfällen de senaste åren genomfört reformer som
försvagar incitamenten för organisering och förhandling. Hur kan myndigheterna bidra till att främja förhandlad flexibilitet och säkra underlaget för
ett balanserat trepartssamarbete, högre organisationsgrad och aktiva, lokala
partsförhållanden?

85

NordMod2030

9 Omläggning
av välfärdspolitiken

Välfärdspolitiken har varit ett viktigt led i utvecklingen av den nordiska
modellen och den utgör den tredje grundpelaren i triangelmodellen. I internationell forskning klassificeras den nordiska välfärdsmodellen som
en distinkt modell som skiljer sig från den kontinentala och angloamerikanska
modellen på flera områden (Esping-Andersen & Korpi 1987; Esping-Andersen 1990;
Hemerijck 2013). Modellen bygger på idén om »produktiv rättvisa« och har kännetecknats av stark betoning på hög sysselsättning å ena sidan och hög fördelningsambition å den andra. I de nordiska välfärdsstaterna finns det ett starkt fokus på sociala
investeringar i befolkningen genom utbildning och familjepolitik och den offentliga
sektorn erbjuder välfärdstjänster av genomgående hög kvalitet. Välfärdspolitiken
är menad att skapa trygghet för invånarna, både genom att säkerställa anständiga
levnadsvillkor om man inte kan försörja sig själv och genom att erbjuda tjänster
genom hela livet.
Sedan 80-talet har dock välfärdsstaterna kritiserats och en omfattande utbyggnad av de offentliga välfärdssystemen har framstått som ett osannolikt scenario.
 Dels har kritiken grundats på ekonomiska argument – det har hävdats att vågen av äldre, nya behandlingsformer och förändringar i familjemönster skapar
nya behov som när de ska täckas av det offentliga kommer att rubba välfärdsstaternas ekonomiska bärkraft.
 Dels har systemens inriktning kritiserats – många menar att socialförsäkringarna är för generösa så att de försvagar motivationen till arbete vilket resulterar i en hög sjukfrånvaro och många förtidspensionärer.
 Och dessutom har välfärdsstatens leveransförmåga ifrågasatts – det fruktas
att den offentliga sektorn inte kan leverera tjänster av den kvalitet som invånare förväntar sig och att detta i kombination med den ökade individualiseringen kommer att försvaga stödet för de solidariska lösningarna.
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Under 1990–2014 har kritiken mötts med en rad omstruktureringar och anpassningar och några betydande reformer, som till exempel pensionsreformerna. Som vi
kommer att se är de nordiska välfärdsstaterna fortfarande omfattande och har ett
stort stöd.

Välfärdsreformer som krisrespons
80-talets kritik mot välfärdsstaten väckte en debatt om liberalisering, privatisering
och avreglering. När de ekonomiska kriserna slog till på 80-talet och i början av
90-talet satte reformpolitiken i gång på allvar. Flera nordiska länder slet med stora
budgetunderskott och ökande statsskulder. Detta skapade ett akut behov av politiska åtgärder. I sådana krissituationer kan politiska aktörer få en stor genomslagskraft om de klarar att lägga traditionella oenigheter åt sidan. På kort tid kan man
då klubba igenom reformer som vanligtvis kan ta flera år att komma överens om. I
motsats till många andra europeiska länder klarade politikerna i Norden att genomföra resoluta åtgärder för att konsolidera budgetarna
och många av välfärdssystemen reformerades. 80-talets radikala välfärdskritik lades emellertid åt sidan
och reformerna under 90-talet gällde i huvudsak justeringar och omstruktureringar av välfärdssystemen.

80-talets radikala välfärdskritik lades
emellertid åt sidan och reformerna
under 90-talet gällde i huvudsak
justeringar och omstruktureringar av
välfärdssystemen.

Detta skedde parallellt med en kraftig utbyggnad av
vidareutbildning och högre utbildning och en upptrappning av aktiveringspolitiken.
Finland var det nordiska land som drabbades hårdast av krisen med ett starkt fall
i BNP och en kraftig ökning av arbetslöshet. Som en del av ett krispaket utarbetat
av den borgerliga samlingsregeringen reformerades pensionssystemet delvis 1991.
Samma år skedde de första nedskärningarna av det finska sjukpenningsystemet och
under 90-talet stramades kvalifikationskriterierna för arbetslöshetsförsäkringen
och socialhjälpen också åt (Kangas & Saloniemi 2013:38ff).
Även i Sverige drogs arbetslöshetstryggheten ner i samband med krisen. Dessutom reducerades kompensationsnivån för sjukpenningsystemet i flera steg och en
karensdag infördes under tidigt 90-tal. År 1994 beslutades även att byta från ett
förmånsbaserat till ett avgiftsbaserat pensionssystem från 1999. Privatiseringen av
offentliga tjänster tog fart 1991 (Berglund & Esser 2014:100ff). Ändringarna genomfördes under både socialdemokratiska och borgerliga regeringsperioder.
Danskarna slet med att få bukt med ungdomsarbetslösheten som hade byggts
upp under 80-talet och införde en egen kontanthjälp och speciella aktiveringsåtgärder för unga i början av 90-talet. Den socialdemokratiskt ledda koalitionsregeringen
som tillträdde 1993 införde en rad nya lagar på välfärdsområdet under 1994, bland
annat om en utvidgning av förtidspensionssystemet för arbetslösa över 50 år, en
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halvering av dagpenningens varaktighet från åtta år till fyra år och reformer av den
aktiva arbetsmarknadspolitiken (Pedersen & Andersen 2014:76ff).
I Norge hade diskussionerna om välfärdsstatens bärkraftighet startat långt innan
den ekonomiska krisen. Redan 1984 sattes behovet för förändring av pensionssystemet på dagordningen (NOU 1984: 10). Det skulle ta ytterligare decennier innan ett
nytt pensionssystem var ett faktum men i början av 90-talet stramade Brundtlandregeringen åt reglerna för beviljandet av förtidspension och intjänandet av ålderspension och övergångsbidragen för ensamma föräldrar justerades. I motsats till i de
andra länderna gjordes inga förändringar av det norska sjukpenningsystemet eller
av arbetslöshetsförsäkringen efter 90-talskrisen.

Välfärdspolitik för ökad sysselsättning
Då nedgången på 90-talet följdes av en stark högkonjunktur skulle man kunna
tro att reformpolitiken lades åt sidan. Detta hände inte. Nya välfärdsreformer har
Nya välfärdsreformer
har genomförts fortlöpande under skiftande
regeringar.

genomförts fortlöpande under skiftande regeringar. Den kommande vågen av äldre som skapar problem för både utgiftsökning och
lägre skatteintäkter har varit ett skäl till reformtrycket. Ett annat
är den ökade invandringen som har skapat oro då sysselsättningen
är lägre i många av invandrargrupperna än i resten av befolknin-

gen. Ett tredje skäl till reformtrycket var de höga kostnaderna för socialförsäkringen. I motsats till många andra länder där de som inte har arbete försörjs av sin
familj har de nordiska välfärdsstaterna utvecklat ett brett spektrum av system
för folk som står tillfälligt eller permanent utanför arbetsmarknaden. Med hög
sysselsättning har många tjänat ihop full rätt till dessa system, och utgifter till
sociala förmåner utgör därför en betydande andel av BNP i de flesta nordiska länderna (OECD 2013b:69). Ovanpå dessa reformdrivkrafter hade arbetslösheten bitit
sig fast på en ny och högre nivå i Finland och Sverige efter 90-talskrisen. Alla dessa
förhållanden har bidragit till ihållande diskussioner om de
nordiska välfärdsstaternas framtida bärkraft.
Å ena sidan måste de nordiska regeringarna hantera situationer där en del personer i yrkesaktiv ålder står helt
eller delvis utanför arbetsmarknaden och blir försörjda av

Alla dessa förhållanden i
kombination har bidragit till
ihållande diskussioner om de
nordiska välfärdsstaternas
framtida bärkraft.

offentliga tjänster. Å andra sidan sätts den offentliga tjänsteproduktionen under lupp: Hur kan man på det mest effektiva sättet producera de
välfärdstjänster som befolkningen behöver och hur ska man möta de allt större
förväntningarna på tjänsternas omfång och innehåll? Den offentliga tjänsteproduktionen kommer att tas upp senare, här tittar vi först och främst på de diskussioner som är knutna till att säkra största möjliga arbetskraftsdeltagande.
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Som ett svar på det relativt höga antal personer som försörjs av offentliga tjänster i
Norden har ett centralt mål för de flesta välfärdsreformer varit att öka arbetskraftsdeltagandet. Reformernas inriktningar har varit olika: Vissa reformer har lagt störst
vikt på att underlätta deltagande, vissa på att vara hårdare i nypan mot dem som står
utanför arbetsmarknaden och en del har lagt mest vikt på ekonomiska incitament
för att uppmuntra till större arbetskraftsdeltagande. Gemensamt för alla länder är
att dessa åtgärder har kombinerats och att reformerna har präglats mer av skärpta
krav på arbete och utbildning (aktivering) än av nedskärning av försäkringar. Ett gemensamt drag i Norden har varit prioritering av sociala investeringar, illustrerade av
familjepolitiska reformer, ökade satsningar på utbildning och kvalificeringsåtgärder
riktade mot grupper som är särskilt svaga på arbetsmarknaden.
Omläggningen av de nordiska välfärdsstaterna har alltså drivits av önskan att
öka arbetskraftsdeltagandet genom att reducera sjukfrånvaro, arbetslöshet och förtidspension, höja den faktiska pensionsåldern, göra det lättare att kombinera försörjningsansvar och arbete samt att se till att personer med hälsoproblem utnyttjar sin
»restarbetsförmåga«. Parallellt med ett ökat fokus på utbildning har ett nytt insatsområde varit åtgärder för att integrera invandrare på arbetsmarknaden (se Djuve &
Grødem, red. 2014). Genom de nya välfärdsreformerna demonstreras därmed den
täta kopplingen mellan arbets-, social- och utbildningspolitiken.
De offentliga välfärdstjänsterna kommer att vara ett tema senare, här koncentrerar vi oss på reformerna för ett ökat arbetskraftsdeltagande. Konkret har reformerna använt både piska och morot som redskap och de kan grovt delas in i dessa
fyra typer:

1.

Åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet genom åtstramning och omstrukturering av socialförsäkringar.

2.

Sociala investeringar genom utbildningssystemet och familjepolitik.

3.

En aktiv arbetsmarknadspolitik och nya program och åtgärder för att bistå
dem som står längst bort från arbetsmarknaden.

4.

De stora pensionsreformerna.

I tillägg till dessa fyra punkter har skattesystemen i Norden reformerats, bland annat för att öka incitament till arbete.
Omstrukturering och nedskärningar i socialförsäkringarna
I jakten på åtgärder som kan öka sysselsättningen har diskussionen om incitamentseffekter blivit allmängiltiga. Målsättningen är att det inte ska vara mer lönsamt att motta
offentliga tjänster än att arbeta. Många av reformerna i socialförsäkringssystemen har
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därför inneburit nedskuren ersättning. Kompensationsnivån har till exempel skurits
ner för både den finska och den svenska arbetslöshetsförsäkringen och detta har även
skett för den svenska sjukpenningen (Ferrarini et al. 2012: figur 2c; Kangas & Saloniemi
2014). I Norge skedde en liten reduktion av nivån i arbetslöshetsförsäkringen genom att
semestertillägget togs bort 2003, men detta återinfördes 2005. Förutom rena nedskärningar i ersättningsnivåerna har några av systemen fått minskad betydelse som inkomst på grund av brist på indexreglering. Detta gäller till exempel barnbidrag i Norge
och socialhjälp och arbetslöshetsförsäkring i Finland (Kangas & Saloniemi 2013:42ff).
Som en reaktion på nedskärningar för ersättningen finns det exempel på att både parterna på arbetsmarknaden och enskilda individer tar på sig ett större ansvar för den
sociala säkerheten (Berglund & Esser 2014:110).
Åtstramningar av socialförsäkringarna har inte bara inneburit nedskärning av
ersättning utan också en skärpning av kriterierna för att få ersättning och ersättningens varaktighet. Kraven man måste uppfylla för att ha rätt till ersättning har
2012 har två av tre arbetslösa
i Sverige inte rätt till arbetslöshetsförsäkring.

skärpts på vissa områden. Detta gäller till exempel den
svenska arbetslöshetsförsäkringen. Medan tre fjärdedelar av alla arbetslösa hade 80 procents kompensationsnivå
2002 är andelen 2011 bara 11 procent. 2012 saknade två av

tre arbetslösa rätt till arbetslöshetsförsäkring (Berglund& Esser 2014:108ff). Även i
Danmark stramades arbetslöshetsförsäkringen åt på 90-talet, bland annat genom
införandet av ett eget dagpenningssystem för unga som satte stränga krav på aktivitet för att få motta ersättning. Kraven på aktivering har efter hand utvidgats till att
omfatta större grupper av arbetslösa. Under mitten av 00-talet infördes dessutom
300-timmarsregeln i Danmark. Denna regel innebar att en äkta hälft som inte haft
minst 300 (senare 450) timmars arbete under loppet av två år ansågs vara hemmavarande utan rätt till så kallad kontanthjälp (detta system togs bort av den nya
rödgröna regeringen 2011). Dessutom har den danska pensionsåldern höjts (Andersen & Pedersen 2014:79ff).
För enskilda ersättningssystem har perioden då man kan motta ersättning blivit
reducerad. I Norge blev till exempel perioden då man kunde få övergångsstöd som
ensam förälder nedskuren från tio till tre år 1998. I Danmark och i Norge har man
skurit ner varaktigheten på arbetslöshetsförsäkringen och i Sverige är perioden då
man kan motta sjukpenning kraftigt reducerad.1
Omstruktureringen av ersättningssystem har medfört att några av de nordiska
välfärdsstaterna har blivit mindre generösa men utvecklingen har varierat inom
Norden. Ett generositetsindex som är grundat på en kombination av kompensati1 I förslaget till stadsbudget för Norge 2015 föreslogs flera nedskärningar för socialsystem, bland annat: reducerat
barntillägg för förtidspensionen, reducera perioden ensamma föräldrar kan motta övergångsstöd från tre till ett år,
förstärka intjäningskraven för att få rätt till föräldrapenning och sjukpenning samt att kontantstödet och barnbidraget fortsätter att inte prisjusteras. I skrivande stund är det inte klart om några av dessa nedskärningar kommer
att gå igenom eftersom regeringen är i minoritet i Stortinget.
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onsnivå, varaktighet, täckningsgrad och tillgångskriterier för sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring och ålderspension visar skillnader i utveckling (figur 9.1).2 Enligt
detta index har särskilt de svenska systemen blivit mindre generösa efter 1990. I FinEnligt detta index har särskilt de
svenska systemen blivit mindre
generösa efter 1990.

land och Danmark har det bara skett mindre förändringar
i riktning mot mindre generositet, medan de norska
systemen har blivit något mer generösa.3 Sammantaget
är den svenska nivån marginellt högre än den finska och

danska nivån även under 2010, och de fyra nordiska länderna har alla mer generösa
system än Storbritannien och Tyskland.
Figur 9.1 Utvecklingen för generositeten av de nordiska välfärdssystemen, illustrerad genom ett index
som tar hänsyn till förändringar i sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring och ålderspension. 1980–2010.
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Källa: Scruggs, Lyle, Detlef Jahn and Kati Kuitto (2014). »Comparative Welfare Entitlements Dataset 2. Version
2014–03.« University of Connecticut & University of Greifswald.

Parallellt med omstruktureringen av ersättningssystemen har aktivitetsplikten
skärps i alla länderna och det har skett en tydlig förskjutning mot kontroll och disciplinering. Om man skulle sätta en gemensam etikett på förändringarna i socialförsäkringssystemet i de nordiska länderna under perioden 1990–2014 måste det
vara en förskjutning i betoningen av slagordet »gör din plikt och kräv din rätt.« Medan det under uppbyggnaden av välfärdsstaten lades ett starkt fokus på välfärdssta2 Se Scruggs, Jahn & Kuitto 2014 för beskrivning om hur indexet har skapats och vilken typ av idealtypisk ersättningsmottagare generositetindexet har blivit beräknat utifrån.
3 Data för Island har inte inkluderats i detta dataset.
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ternas rättighetsaspekt har nu pliktdimensionen blivit långt mer framträdande. De
nordiska invånarna har fortfarande många (och jämförelsevist generösa och omfattande) rättigheter men det finns flera förpliktelser knutna till att få loss dessa rättigheter och socialförsäkringarnas incitamentseffekter har fått stor uppmärksamhet.
Sociala investeringar och familjepolitik
Den sociala investeringspolitiken har haft en framträdande position i Norden. Det
allmänna utbildningssystemet är grundstenen i denna politik. Både under och utanför kristider har de nordiska länderna satsat hårt på att säkra en god utbildningsnivå
för befolkningen. De nordiska arbetsmarknaderna är högproduktiva, något som ställer krav på arbetsstyrkans kompetensnivå. Ett bra utbildningssystem kan dessutom
vara ett viktigt redskap för social mobilitet och de nordiska länderna kännetecknas
av högre social och ekonomisk rörlighet än många andra länder (Hertz et al. 2007;
Jännti et al. 2006). De utbildningspolitiska reformerna har sträckt sig från dagis till
högre utbildning. Utbudet av barnomsorg är gott i hela Norden och det finns en stor
tilltro till att barn som går på dagis har bättre möjligheter att klara sig i skolan och
på arbetsmarknaden än barn som inte gör det. Bra dagisverk2012 hade alla länderna,
undantaget Finland, en
täckningsgrad för banomsorg
på mellan 95 och 100 procent

samhet räknas därför som en viktig social investering (jfr Heckman 2006). 1990 varierade täckningen av barnomsorg för
3–5-åringar från drygt 50 procent i Norge till drygt 75 procent
på Island. 2012 hade alla länderna, undantaget Finland, en

täckningsgrad för barnomsorg på mellan 95 och 100 procent (Norden 2013:63).
Även i andra änden av utbildningssystemet har det skett en kraftig tillväxt under
perioden och befolkningsandelen med högre utbildning har växt markant (Ahola,
Hedmo, Thomsen & Vabø 2014). I Norge och i Finland har till exempel denna andel
nästan dubblerats under loppet av dessa 25 år (Hippe et al. 2013; Kangas och Saloniemi 2013). Slutligen satsar de nordiska länderna på fortbildning på arbetsplatsen och
rätten till en sådan utbildning har varit en viktig del av trepartsavtal. Genom en kontinuerlig uppdatering av kompetensen på arbetsmarknaden
reduceras risken för arbetslöshet (jfr det danska begreppet
»mobication« som har bildats av »mobilitet« och »education«
(Andersen et al. 2010:3)).

Trots stora satsningar på utbildning så har flera av de nordiska
länderna en nedåtgående trend
i PISA-undersökningen.

Trots stora satsningar på utbildning så har flera av de
nordiska länderna en nedåtgående trend i PISA-undersökningen. Bortfallet från vidareutbildning är också betydande och ungdomar från icke-västliga länder har en
särskilt stor risk att falla bort. I Norge och Danmark är det nästan två tredjedelar av
eleverna med somalisk bakgrund som inte fullföljer gymnasieutbildningen. Totalt
sett blir detta ungefär 60 procent av invandrarpojkarna och 40 procent av invan-
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SOCIALA INVESTERINGAR: Barnomsorg har varit ett av de stora sociala satsningsområdena i Norden
det senaste decenniet. Med undantag för Finland har alla länderna en täckningsgrad på över 95
procent. Här är en svensk dagisgrupp på promenad. FOTO: Colourbox

drarflickorna som inte fullföljer gymnasieutbildning i Norge och Danmark medan
andelen är något lägre i Sverige (Pettersen & Østby 2013). Island är det nordiska land
som har högst nivå av allmänna avhopp i Norden (Markussen, red. 2010).
På det familjepolitiska området har Norden varit i en klass för sig med att se till att
det ska vara möjligt att kombinera arbete och barnomsorg. Systemet för föräldraledighet är bland det mest generösa och omfattande i världen, föräldrar har rätt att vara
hemma med sjuka barn och flera av länderna har kontantöverföringar till föräldrar
som väljer att stanna hemma med barnen i stället för att dra nytta av barnomsorgen.
Medan det har skett nedskärningar och justeringar på många andra välfärdspolitiska
områden under perioden har det varit många utökningar och tillägg på det familjepolitiska området. Utbyggnaden av barnomsorgen är ett exempel på detta, utvidgningen
av föräldraledigheten är ett annat och införandet av kontantstödsbidrag ett tredje.
Aktiv arbetsmarknadspolitik
Under loppet av perioden 1990–2014 har den offentliga välfärdsapparaten arrangerats om så att den i större grad ska hjälpa sina användare in i eller tillbaka till arbete.
NAV-reformen4 i Norge och kommunreformen i Danmark är två exempel (Hippe et al.
2013; Pedersen & Andersen 2014), avtalen för »flera i arbete« i Danmark är ett tredje
exempel (Pedersen & Andersen 2014), integrationsprogrammen i Sverige och Norge
4 NAV är namnet på Arbets- och välfärdsförvaltningen i Norge från 2007.
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ett fjärde (Djuve & Grødem, red. 2014), och etableringen av VIRK (Vocational Rehabilitation Fund, grundat av alla de sociala parterna på Island, www. virk.is) är ett femte.
Gemensamt för alla dessa reformer med tillhörande program, system och åtgärder är idén om att noggrann övervakning, vägledande samtal, kompetenshöjning
och hjälp till självhjälp är nödvändiga instrument för att öka arbetskraftsutbudet i
grupper som står utanför arbetsmarknaden. Dessa åtgärder innehåller också en klar
»piska« i och med att de som deltar i ett av systemen måste uppfylla de överenskomna aktiviteterna och i många fall måste bedriva ett aktivt arbetssökande. Inte minst
kommer detta till uttryck i introduktionsprogram och andra aktiveringsåtgärder för
invandrare och flyktingar (Djuve & Grødem, red. 2014), i det norska kvalificeringsprogrammet för långvariga socialhjälpsmottagare och i de danska arbetslöshetsåtgärderna för ungdomar. I flera av länderna har dessutom kommunerna fått ett större
ansvar för aktiveringen av de personer som står utanför arbetsmarknaden.
Nordiska länder, med undantag för Norge, spenderar betydligt mer än andra länder på en aktiv arbetsmarknadspolitik. På 80-talet var Sverige det OECD-land som
satsade mest på en aktiv arbetsmarknadspolitik men sedan dess har insatsen reducerats kraftigt (Berglund & Esser 2014:74ff). I dag toppar Danmark listan i Europa
med 1,46 procent av BNP för detta syfte (Kvist & Pedersen 2014). Effekten av den aktiEffekten av den aktiva arbetsmarknadspolitiken är trots detta
inte speciellt god i Norden och
många andra länder aktiverar fler
av sina arbetslösa än de nordiska
länderna gör.

va arbetsmarknadspolitiken är trots detta inte speciellt
god i Norden och många andra länder aktiverar fler av
sina arbetslösa än de nordiska länderna gör. (Kvist &
Pedersen 2014). Detta måste dock ses i samband med de
relativt höga sysselsättningsnivåerna i de nordiska länderna vilket tyder på att de som behöver aktiveringsåtgärder i Norden troligen står längre från arbetsmarkna-

den än i många andra länder (Fløtten et al. 2014).
Pensionsreformer
I ett jämförande perspektiv är det tidiga och snabba genomförandet av de nordiska
pensionsreformerna ett utmärkande drag. Sverige var först med att reformera sitt
pensionssystem när regeringen, under press från den ekonomiska krisen och med
en bred politisk kompromiss, införde ett nytt och närmast avgiftsdefinierat system
(notional defined contribution scheme) i 1999. I Danmark har pensionssystemet varit
under omläggning sedan 1987 och parterna på arbetsmarknaden har spelat en viktig roll. 1991 infördes fonderade arbetsmarknadspensioner genom kollektivavtalet
och pensionsavgifterna har ökat från 0,9 procent av lönen 1990 till 12 procent 2012
(Due & Madsen 2012). Norge följde Sverige i fotspåren och genomförde det som kan
kallas en snäll variant av den svenska reformen 2011. Finländarna har reformerat
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sitt offentliga pensionssystem gradvis sedan 1991 (Kangas & Saloniemi 2013) och
i september 2014 kom man överens om en pensionsreform som ska träda i kraft
från 2017 (www.etk.fi/en/service/home/770 Island, läst 23/10 2014). Reformen av det
isländska pensionssystemet påbörjades av regeringenalliansen mellan den socialdemokratiska alliansen och Självständighetspartiet 2007 och en ny garantinivå för
minimipension introducerades i september 2008. Trots krisen höjdes miniminivån
med 20 procent i början av 2009, något som hindrade många av dem med lägst pensionsnivå från att falla in i fattigdom. Minimipensionen har höjts ytterligare efter 2011
(Ólafsdóttir & Ólafssón 2014:33).
Det är ett gemensamt drag för alla pensionsreformer att de har försökt bidra till
att stärka välfärdsstatens bärkraft dels genom att påverka de äldre arbetstagarna
att stanna längre i sina jobb, dels genom att göra det lönsammare att arbeta flera år.
Och även om det har varit dragkamper och förhandlingar om reformernas inriktning under reformprocessen
har det funnits en politisk enighet om de slutliga reformerna. Det har ansetts som absolut nödvändigt att öka
sysselsättningen bland äldre för att säkra den framtida

Även om det har varit dragkamper
och förhandlingar om reformernas
inriktning under reformprocessen har
det funnits en politisk enighet om de
slutliga reformerna.

välfärdsstatens bärkraft.
Skattereformer
De nordiska skattesystemen har dessutom omorganiserats flera gånger sedan 1990.
Från 1987 (Danmark) och 1993 (Finland) genomförde alla länderna skattereformer
där skattesatserna reducerades och skatteunderlaget utvidgades. Efter 2000 har inga
stora skattereformer genomförts men skattelättnader för beskattning av arbete har
införts. Under perioden 2000–2010 sjönk den genomsnittliga skattesatsen i Norden
utom på Island med 5 procent. Avsikten med dessa reformer har varit att stimulera
arbetskraftsdeltagande i stället för mottagande av ersättning (Christensen 2013).

Välfärdsreformernas politiska fundament
Det har i huvudsak funnits en konsensus om huvudinriktningen för välfärdspolitiken i alla de nordiska länderna och välfärdsreformerna har genomförts med en förhållandevis bred politisk enighet. Under krävande ekonomiska tider har till exempel
socialförsäkringarna stramats åt oavsett regeringens färg. Högerpartierna i Norden
har lagt den radikala välfärdskritiken från 80-talet åt sidan och slutit upp bakom
grundprinciperna i den nordiska välfärdsstatsmodellen och bakom de välfärdsstatliga systemen. Detsamma gäller för de nya högerpopulistiska partierna som till stor
del slår vakt om de nationella välfärdssystemen – dock ofta med en önskan om att
de i mindre grad ska kunna användas av invandrare.
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Det har funnits en enighet om att satsa på den så kallade »arbetslinjen«, det vill säga
att politiken till största möjliga mån ska stimulera till en ökad sysselsättning och
motverka utestängning från arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta har det till
exempel funnits i stort sett politisk enighet om familjepolitiken (det ska vara möjligt
att kombinera arbete och familjeförpliktelser) och
De politiska skiljelinjerna har förmodligen
starkast framträtt under diskussionerna
om hur hård man kan vara i nyporna mot
de som står utanför arbetsmarknaden.

pensionsreformerna (som ska stimulera äldre att
stanna i arbete längre).
De politiska skiljelinjerna har förmodligen starkast framträtt under diskussionerna om hur hård
man kan vara i nyporna mot de som står utanför

arbetsmarknaden. Ska arbetskraftsaktiviteten ökas genom kompetensutveckling och/
eller genom att minska ersättningsnivåerna inom socialförsäkringssystemen, eller är
det mer effektivt att använda åtgärder som stimulerar arbetsgivarsidan? I denna fråga
har det funnits tendenser till indelning på den politiska höger/vänsteraxeln i flera av
länderna. Tron på incitament är fortfarande starkare på högersidan än på vänstersidan. Aktiveringslinjen i socialpolitiken har varit krävande för flera socialdemokratiska partier (Vartiainen 2014) och det var till exempel svårt för den rödgröna regeringen
i Norge att komma överens om skapande av bland annat den nya förtidspensionen.
Välfärdsreformerna har alltså styrts av både ideologi och konjunkturer. Lågkonjunkturer har sparkat fart på diskussioner om indragning och omstrukturering av
ersättningssystemen och det har antagligen varit lättare att genomföra förändringar
än det skulle varit under mer stabila ekonomiska perioder. Samtidigt har skapandet
av reformerna påverkats av ideologiska strömningar. Arbete och aktivering har betonats starkare, det har skett en förskjutning från passiva till aktiva förmåner och
rättighetsperspektivet har fått ge vika för perspektiv om eget ansvar och plikt.
Arbetsmarknadens parter har spelat en viktig roll för införandet av många av
reformerna. Ibland har parternas inflytande uttryckts genom förhandlingar och
dragkamper inför de politiska besluten, som till exempel i samband med den norska
pensionsreformen (Hippe et al. 2013). Andra gånger har parterna haft inflytande på
den politiska utformningen genom deltagande i utskott som har lagt grunden för reformerna, som till exempel representanter i det danska Zeuthen-utskottet (Pedersen
& Andersen 2014). Det har också funnits tendenser till att parterna har fått mindre
direkt inflytande över utformningen av politiken genom att det i mindre grad öppnas
för trepartsförhandlingar och i större grad blir mer experturval och kommissioner.

Resultaten av de senaste 25 årens välfärdsreformer
För det första är välfärdsåtagandet i de nordiska staterna fortfarande omfattande och
har under perioder byggts ut ytterligare. Sedan 1990 har de sociala utgifternas an-
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del av BNP stigit i Danmark, Finland och Island medan de har sjunkit i Sverige och
hållit sig oförändrade i Norge (Berglund & Esser 2014:98). Mätt i köpkraftsjusterade
dollar per invånare är utgiftsökningen åren 1990–2010
substantiell för alla länderna.5 De nordiska länderna
använder också en högre andel av BNP till utbildning
och fortbildning än de andra europeiska länderna och
långt mer än för 25 år sedan. Trots en del åtstramnin-

Trots en del åtstramningar i de sociala
förmånerna är det sociala skyddsnätet fortfarande generöst i ett jämför
ande perspektiv.

gar i de sociala förmånerna är det sociala skyddsnätet
fortfarande generöst i ett jämförande perspektiv (Scruggs 2008 och figur 9.1 ovan).
För det andra finns det tecken på reducerade välfärdsinsatser på några områden. För Sveriges del har nedskärningar i de sociala trygghetssystemen inneburit att
ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen nu är ungefär i nivå med genomsnittet i OECD. Även kompensationsnivån för sjukförsäkringen har reducerats i ungefär
samma takt som OECD-snittet (Ferrarini et al. 2012). Minskningar i kompensationsnivåer för enskilda system har även gjorts i Finland (Kangas & Saloniemi 2013).
För det tredje har det uppstått större ekonomiska klyftor i flera nordiska länder.
Detta har skett parallellt med välfärdsreformerna, men det är större ojämlikhet i
marknadsintäkter, inte nedskärningar i välfärdsförmåner, som är den viktigaste förklaringen till den ökade ojämlikheten. Analyser från OECD visar dock att särskilt i
Finland och i Sverige blev den omfördelande effekten för de sociala överföringarna
reducerad från mitten av 1990-talet till mitten av 2000-talet. I Danmark skedde också en liten reduktion. De norska överföringarna hade dock en större omfördelande
effekt vid mitten av 2000 talet än vid mitten av 1990-talet (OECD 2011: figur 6.9).
För det fjärde har andelen med låg inkomst ökat i flera av länderna (Fløtten et
al. 2014). Det varierar i vilken grad som myndigheterna talar om låg inkomst som
fattigdom, men i offentligheten har fattigdom blivit ett viktigt socialpolitiskt tema
sedan 1990 (Fløtten, Pedersen & Lødemel 2010; Ekspertudvalg mod fattigdom 2013).
Förekomsten av låg inkomst eller fattigdom hänger främst samman med en svag anknytning till arbetsmarknaden och enskilda invandrargrupper löper en särskilt stor
fattigdomsrisk. I flera av länderna kan man visa ett samband mellan fattigdom och
minskad generositet i någon välfärdstjänst (antingen på grund av nedskärningar
eller på grund av bristande indexreglering) (Kangas & Saloniemi 2013; NOU 2010: 11;
Ekspertudvalg mod fattigdom 2013; Berglund & Esser 2014).
För det femte har målgruppen för välfärds- och aktiveringspolitiken utvidgats
(Pedersen & Andersen 2014). Efter 90-talskrisen riktade sig aktiveringsåtgärderna
främst mot dem som förlorat jobbet som följd av lågkonjunkturen. Efter 90-talet
omfattades även socialbidragstagare, personer som riskerade att bli förtidspensi5

Se t.ex. http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_REF (OECDs social expenditure database).
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onärer och personer med olika hälsoproblem eller sociala problem samt invandrare
av aktiveringspolitiken. Därmed blir allt fler marginaliserade grupper målgrupp för
aktiveringsåtgärder och kopplingarna mellan sysselsättning och socialpolitik har
blivit tydligare och mer omstridda.
För det sjätte finns det en stark oro för den andel som står (helt eller delvis) utanför
arbetsmarknaden i Norden och som försörjs av offentliga tjänster. Kopplingen mellan
sysselsättnings- och socialpolitiken har emellertid varit relativt framgångsrik med
tanke på att sysselsättningsandelen har varit kontinuerligt hög i Norden, dock med
en viss nedgång efter krisen. Tar man hänsyn till befolkningstillväxten har inte heller
andelen som försörjs av staten växt kraftigt under perioden. I Sverige har till och med
både andel och antal som försörjs av staten gått ned sedan tidigt 90-tal och 2012 var
andelen lägre än någonsin tidigare (Berglund & Esser 2014:147). Om man tittar tillbaka ända till 60-talet kännetecknas utvecklingen i Norden av att andelen som försörjer
sig av eget arbete är ganska konstant medan andelen som försörjs av familjen nästan
helt har »överförts« till offentlig försörjning (Kvist & Pedersen 2014: figur 1).
För det sjunde har de nordiska välfärdsstaterna ett brett politiskt stöd. Detta har
otvivelaktigt ett samband med det starka stödet för välfärdsstaten i befolkningen.
Attitydundersökningar har visat att de nordiska befolkningarna stöder centrala välfärdsstatliga institutioner och system (se till exempel Svallfors 2003; Svallfors red.
2012; Jæger 2012; Fløtten et al. 2013), och på vissa området har stödet till och med ökat.
För övrigt finns det två faktorer som är viktiga att notera: Det ena är att dagens
utformning av välfärdsstatens system inte är helig för befolkningen. Undersökningar från Norge visar ett klart stöd för reformer bland stora delar av befolkningen,
till exempel knutet till en omorganisation av systemet för sjukpenning (Fløtten &
Hippe 2013). Det andra är att omorganisationer i välfärdsstatens
Dagens utformning av välfärdsstatens system är inte
helig för befolkningen.

system kan medföra att befolkningens förtroende för välfärdsstaten försvagas. Nya studier från Danmark visar att andelen
som upplever framtiden som otrygg har ökat betydligt det sista
decenniet, något som indikerar att välfärdsstaten inte fullt ut

klarar att skapa den trygghet den har som ambition (Olsen, Andersen, Ploug, Andersen & Sabiers 2014).

Kritiska faktorer
De nordiska välfärdsstaterna har framhållits som några av de mest framgångsrika
i världen. I detta kapitel har vi sett att välfärdsstaterna fortfarande i huvudsak är
generösa och omfattande och att stödet för välfärdspolitiken är högt. Dock står de
nordiska länderna inför en räcka dilemman knutna till att hantera demografiska
och ekonomiska förändringar.
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 Finansieringen av den offentliga välfärden förutsätter en hög sysselsättning
och andelen som försörjs av staten på en varaktig basis måste vara så låg som
möjligt. Det är till exempel ett uttalat mål att reducera omfattningen av förtidspensioneringar. Problemet är att reducera antalet förtidspensionärer och
samtidigt få sysselsättningen bland äldre att öka, samt att lyckas med bägge
dessa ambitioner i situationer med en hög arbetskraftsinvandring.
 Välfärdssystemet måste understödja målen om ett ökat arbetskraftsdeltagande och samtidigt hantera välfärdspolitikens inneboende dilemman mellan
arbetsinkluderande och fördelning/trygghetspolitiska mål. Stora nedskärningar i ersättningsnivåer medför att de som inte kan jobba får reducerade levnadsvillkor medan mycket generösa försäkringssystem kan ha en negativ effekt
på arbetskraftsutbudet. Därför gäller det att hitta en god balans mellan ersättningsnivåer och minimilöner. Minskade löner i de lägst betalda jobben kan skapa press på ersättningsnivåer och framtvinga nedskärningar av bidrag. Detta
illustrerar tydligt kopplingen mellan arbetsmarknads- och välfärdspolitik.
 Den nordiska välfärdsmodellens bärkraft är beroende av att det inte växer
fram en ny underklass på arbetsmarknaden – arbetande fattiga – som i ökande
grad blir beroende av välfärdsförmåner för att få det att gå ihop. Det är en utmaning att effekterna av de olika inkluderingsåtgärderna är så pass begränsade, och det kommer att vara svårt att inkludera dem som står längst från
arbetsmarknaden eftersom konkurrensen från arbetskraftsinvandringen ökar
och lägstalönerna sjunker.
 De nordiska länderna sliter i olika grad med ett låginkomstproblem och med
ökande ojämlikhet. Låginkomstproblem är starkt knutna till invandrarbakgrund och marginalisering på arbetsmarknaden. Inkomstklyftor påverkas först
och främst av skillnader i marknadsinkomst med även av fördelning av kapitalinkomst. Om inte låga inkomster och ojämlikhet hålls i schack brister ett av
de grundläggande målen i den nordiska modellen och det kan ha en destabiliserande effekt på alla modellens verktyg.
 Framtidens välfärdspolitik måste ha legitimitet i ett multietniskt samhälle.
Legitimitet och stöd kommer bland annat att vara beroende av hur man lyckas
med att avväga fördelnings- och incitamentöverväganden (balansen mellan
rättigheter och skyldigheter), om välfärdstjänsterna möter befolkningens behov
så att de skapar trygghet och om förhållandet mellan skatten och vad man får
tillbaka från välfärdsstaten upplevs som rimligt.
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10 Jakt på nya lösningar
för offentliga tjänster

2001 var den offentliga sektorn sedd som helhet (utgifter för bidrag och
tjänster) störst i Sverige, medan Danmark nu har övertagit förstaplatsen
när offentliga utgifter mäts som andel av BNP. Sverige är det enda land som
har haft en minskning i offentliga utgifter som andel av BNP och representerar därmed klart ett trendbrott efter en lång period av tillväxt i den offentliga sektorn. En stor
del av de offentliga utgifterna går till produktion av tjänster. Jämfört med andra länder har de nordiska länderna en omfattande offentlig tjänstesektor, både mätt i andel
av BNP och i andel av samlad sysselsättning (Mosesdóttir & Fløtten 2014). På grund av
en åldrande befolkning förväntas de sociala tjänsterna att öka sin andel av BNP fram
till 2030, mest i Finland och Norge och minst i Sverige och Danmark.
De offentliga tjänsterna, från infrastruktur till skola, omsorg och hälsa, är centrala
politiska verktyg i alla de nordiska länderna. Lika tillgång till utbildning, omsorgs- och
hälsotjänster reducerar sociala skillnader. Enskilda studier dokumenterar dessutom
en utjämnande effekt av tjänsteproduktion. Väl fungerande offentliga tjänster lägger
i sin tur grunden för stöd för att välfärden ska finansieras genom skatter och avgifter
för alla (Fløtten et al. 2014).
I forskningen betraktas också flera av de offentliga tjänsterna som sociala investeringar. Utbildning, eller barnomsorg för den delen, lägger grunden för att den enskilda
ska lyckas på arbetsmarknaden. Sociala trygghetssystem kan dessutom bidra till en
större vilja att ta risker på arbetsmarknaden. Därmed kan välfärdsstatssystemen vara
ett verktyg för att förbättra ekonomins effekter genom att öka utbudet av arbetskraft
och öka arbetsmobilitet. Ett annat särdrag för offentlig tjänsteproduktion är att denna
är föremål för demokratisk samhällsstyrning och politisk
De senaste årtiondena har präglats
av reformer av de offentliga tjänsterna i alla nordiska länder.

kontroll. Detta sätter andra ramar för ledarskap, delaktighet och samverkan än i traditionell marknadsproduktion
och det ger politiska dilemman och förvaltningsutmaningar. De senaste årtiondena har präglats av reformer av de

offentliga tjänsterna i alla nordiska länder. Förvaltningsutmaningar inom den offentliga tjänsteproduktionen har lett till en politisk jakt på nya lösningar. Reformbehovet
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förstärktes av strama offentliga budgetar efter 90-talskrisen. Dessutom har efterfrågan på tjänsterna ökat och den tekniska och medicinska utvecklingen har gjort att allt
fler behov kan täckas. Sammanlagt har detta skapat en påfrestning på de offentliga
tjänsterna. Denna påfrestning har förstärkts av en mer välbärgad och kunnig befolkning som har högre förväntningar på tjänsternas kvalitet och flera möjligheter att
göra individuella val mellan tjänsteleverantörer – både mellan offentliga och privata
leverantörer och inom offentliga tjänster. Det är därför inte överraskande att den offentliga tjänsteproduktionen har varit utsatt för fortlöpande omstruktureringar, reformer och politiska konflikter i de nordiska länderna och i en rad andra länder de
sista två decennierna.

De offentliga nyttotjänsterna
Alla nordiska länder har under olika regeringar etablerat marknadslösningar inom
vad engelsmännen kallar »utilities« och vad man på »nordiska« skulle kunna kalla
nyttotjänster. Detta är klassiska offentliga tjänster som post, el, telekommunikation
och transport. Från att vara monopol har dessa uppgifter i den offentliga sektorn till
stor del omformats till marknadslösningar där användaren kan betala direkt och där
de tidigare statliga aktörerna har konverterats till kommersiella aktörer. De tidigare
televerken, postföretagen, tågföretagen och elproducenterna har blivit »bolagiserade«. Vid vissa tillfällen fortsätter staten att vara ägare och andra gånger är staten
delägare eller har helt sålt av dem. De tidigare statliga organen som Telenor och Teliasonera är idag internationella aktörer på en global marknad. Detsamma kan sägas
om Vattenfall AB och norska Statskrafts expansion på den europeiska marknaden.
De nordiska länderna var i en europeisk kontext tidigt ute med att omreglera
nyttotjänsterna. Den norska energilagen från 1990 och upphävandet av det svenska
postmonopolet (1993) är ett par exempel på detta. Redan 1988 blev Statens Järnvägar (SJ) uppdelat i Banverket och Affärsverket Statens Järnvägar. I Sverige startade
därmed avregleringen av järnvägen mycket tidigare än i resten av Europa. Kravet
från EU om räkenskapsmässig åtskillnad mellan infrastruktur och transporttjänster kom tre år efter det att Sverige hade infört sådana organisatoriska gränser.
Senare skulle Sverige ligga långt före EU när det gällde avreglering av godstransport och persontransport med tåg (Jordfald 2013). Delvis skedde konverteringen till
marknadslösningar av dessa nyttotjänster både under borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Inga försök gjordes heller att skifta tillbaka dessa bolag vid senare politiska skiften.
Det politiska stödet för konvertering till marknadslösningar kan förmodligen förklaras med att tekniska förändringar gjorde att en rad av de tidigare monopoltjänsterna kunde omsättas på en marknad eftersom man kunde etablera en fungerande
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OFFENTLIGA KÄRNOMRÅDEN: Äldreomsorg är ett av välfärdsstatens kärnområden. Om omsorgen
bör utföras privat är ett återkommande politiskt stridstema. Här från ett danskt vårdhem.
FOTO: Tomas Bertelsen/Scanpix Denmark

prissättning genom konkurrens från flera aktörer. Medan det inom post, tele och el
har valts en gemensam nordisk marknadslösning är variationen större inom järnvägen. Finland och Norge har valt en mer avvaktande strategi medan Sverige har
legat i framkant när det gäller konkurrensen på spåren. Debatten om hur långt man
ska gå in för konkurrensutsättning följer i viss mån skillnader i synen på behovet av
fullständigt eller delvis statligt ägda företag i dessa sektorer.
Etableringen av de nya marknaderna för nyttotjänster har som en sidoeffekt medfört ett visst utanförskap från arbetsmarknaden. Detta har varit ett resultat av själva
omläggningen (Trygstad 2006) och har över tid bidragit till att sysselsättningen har
skiftat från den offentliga till den privata sektorn. Denna utveckling har haft betydelse för intressen och identitet för anställda. Detta har även medfört förändringar
av avtals- och förhandlingsvillkor. Motparten är inte längre staten utan olika privata
ägare och arbetsgivarorganisationer.

Välfärdsstatens kärna: omsorg, hälsa och skola
Den andra stora förändringsprocessen inom de offentliga tjänsterna hittar man i omorganiseringen av de offentliga välfärdstjänsterna. På detta område har det funnits
stora variationer i användningen av verktyg både mellan och inom länder. Likväl kan
man säga att marknadsprinciper har använts alltmer inom välfärdsstatens kärnområden (Meagher & Szebehely 2013). Redan 1992 gavs svenska landsting en generell möjlighet att köpa välfärdstjänster från privata vårdföretag (Bergstrøm & Esser 2014:34).
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Det är viktigt att understryka att användningen av mar
knadsmekanismer och
marknadsanalogier på välfärdsstatens kärnområden fungerar på ett annat sätt än
genom att etablera privatfinansierade marknader där kunder och användare betalar
direkt för tjänsterna och där priserna sätts på en öppen marknad. En sådan modell
var ambitionen i den liberalt orienterade kritiken av välfärdsstaten i början av 90-talet. Då argumenterades det
för att reducera det skattefinansierade ansvaret så att den
enskilda i större grad själv kunde köpa privata välfärdstjänster. Det som faktiskt har skett sedan 1990 är att prin-

Det som faktiskt har skett sedan
1990 är att principen för skattefinansiering för offentliga budgetar
har legat kvar för skola, hälsa och
omsorg.

cipen för skattefinansiering för offentliga budgetar har
legat kvar för skola, hälsa och omsorg.
Nordisk politik har präglats av ett ökande inslag marknadstänkande i utförandet
av tjänsteproduktionen. För det första har den interna förvaltningen av sjukhus, skolor och omsorg till en allt större grad präglats av marknadsprinciper – i Norge har
detta bland annat kallats »privatisering från insidan« (Ramsdal & Skorstad 2004). För
det andra har det skett en ökning av leveranser från privata aktörer till den offentliga välfärdsproduktionen i Norden. Privata tjänsteleveranser sker dels genom att
användaren väljer mellan olika privata leverantörer (kundvalsmodellen) eller att de
privata aktörerna är underleverantörer (entreprenadmodellen) och tjänsterna köps
in av offentliga myndigheter. Således har marknadsmekanismer fått en distinkt roll
i välfärdsproduktionen.
Motiveringen till att låta bli att upprätta traditionella marknader är dels för att
man vill kunna överföra köpkraft mellan generationer och sociala grupper genom
att hålla finansieringen offentlig, dels för att man vill säkra att det finns ett utbud
av tjänster genom politisk förvaltning, och dels för att det inte är helt lätt att omsätta välfärdstjänster på en traditionell marknad. Problemen med att etablera rena
marknadslösningar är antingen att kunden inte alltid har all information (till exempel om egen sjukdom, behandlings- eller undervisningsbehov) eller för att det kan
vara andra former av asymmetri mellan leverantör och kund, till exempel genom att
kunden inte har tillräcklig kunskap om vad leverantörerna egentligen erbjuder. Därmed går konvertering till marknadslösningar för välfärd hand i hand med politisk
förvaltning och ökad offentlig tillsyn och kontroll.
Det finns, som påpekats, klara politiska mål knutna till att säkra utbudet av välfärdstjänster. Att inte alla har mobiltelefoner är inte ett politiskt problem men om
inte alla får utbildning eller medicinsk behandling är det ett grundläggande problem.
Många av de skandaler och politiska konflikter som har utspelat sig i de nordiska
länderna runt privat välfärdsproduktion har därmed inte bara orsakats av fusk och
spekulationer men även av att det finns underliggande strukturella och tekniska
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utmaningar med att organisera välfärdsproduktion på marknaden. Å andra sidan
finns det också systemutmaningar knutna till att producera välfärd i traditionella,
politiskt styrda monopolverksamheter. Organisationen av välfärdsstatens tjänsteproduktion innebär därmed nästan oavsett val av verktyg en komplicerad förvaltningsutmaning i de nordiska samhällsmodellerna.
Figur 10.1 Befolkningens uppfattning om dagens hälsovård och skola. Skala 0–10 – Mycket bra till
mycket dålig. (Egna beräkningar, värden 0,1,2,3= Dålig 4,5,6 = Medel 7,8,9 och 10 = Bra)
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Förvaltnings- och organisationsreformer
De nordiska länderna använder en hög andel av BNP och av de totala offentliga utgifterna till offentliga tjänster. Det bör understrykas att man måste skilja på resursinsats, där Norden ofta ligger högt på grund av höga lönekostnader, och nivån på
själva tjänsterna som produceras. Det är med andra ord inte givet att höga utgifter
innebär att tjänstekvaliteten är bättre i Norden än i andra länder.
Produktionens effektivitet är ett annat mått än resursinsats. Det är inte möjligt att
ge en entydig, forskningsbaserad bild av hur effektiva de nordiska offentliga tjänsterna är i alla sektorer, men mycket tyder på att effektiviteten i de nordiska hälsotjän-
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sterna är relativt god. Till exempel illustreras detta genom att alla de nordiska länderna förutom Finland har kortare längd på sjukhusvistelser än OECD- genomsnittet
(Mósesdóttir & Fløtten 2014).
Varken resurser eller effektivitet är nödvändigtvis korrelerade med tillfredsställelse och förtroende för offentliga tjänst
er. Även här är det svårt att presentera en entydig bild men
det finns indikationer på att nordiska medborgare är relativt
tillfredsställda med den offentliga välfärdsproduktionen. Ett

Varken resurser eller effek
tivitet är nödvändigtvis
korrelerade med tillfredsställelse och förtroende för
offentliga tjänster.

exempel kan vi hitta i de omfattande europeiska attitydundersökningarna där tillfredsställelse med hälsovård och skola mäts i flera länder
(European Social Studies ESS). Om Tyskland och England tas med som referenspunkter är graden av tillfredsställelse i de nordiska länderna genomgående större. Ett
undantag är tillfredsställelsen med hälsoutbudet på Island. Ser man på variationen
mellan de nordiska länderna är det slående att svenskarna är mindre tillfredsställda
med situationen i skolan än invånarna i de andra länderna. Finnarna är däremot
mycket tillfredsställda med situationen i skolan. Om vi tittar på hälsosektorerna
är svenskar och norrmän mest missnöjda. Över 10 procent av svenskarna anser att
tillståndet i sjukvården är mycket dåligt (figur 10.1).
Nya offentliga tjänsteområden etablerades sällan under perioden 1990–2014. Ett
undantag är till viss del familjepolitiken, där Norge kom i gång sent med att etablera
en full täckning för barnomsorg. Det viktigaste inslaget under perioden efter 1990
har varit att välfärdsstatens kärnområden har blivit föremål för nya organisationsoch förvaltningsmodeller. Gemensamt för dessa reformer är större självständighet
för de enskilda verksamheterna med fokus på målstyrning och professionell förvaltning. De stora reformerna av offentliga tjänster har varit ett försök att skapa
en offentlig sektor vars förvaltning och organisation är mer lik den privata sektorn.
Reformerna har präglats av följande:
 Den politiska förvaltningen är till en större grad övergripande och man har
försökt organisera själva produktionen på armslängds avstånd från de politiska besluten, till exempel genom att organisera sjukhus som egna företag med
egna styrelser.
 Den politiska förvaltningen utövas genom målstyrning där politiker i större
grad uppträder som ägare än som arbetsgivare och där organisationen av driften fastställs av styrelse och ledning.
 Chefer i offentliga verksamheter utövar ledning genom målstyrning, delegering, användning av incitamenten och ekonomiska belöningar för att realisera
mätbara resultat.
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Dessa analogier till den privata sektorn för förvaltning och ledarskap omtalas ofta
som »New public management, NPM« i forskningslitteratur och i politisk debatt. Å
ena sidan har denna omläggning medverkat till resultat i form av effektivisering och
ökad produktion bland annat för sjukhus även om bilDet är svårt att identifiera en klar
höger/vänsteraxel i den politiska
striden runt omorganisationen av
offentlig tjänsteproduktion.

den inte är entydig. Bland annat har det inneburit olika
resultat när det gäller effektivitet i kommunsektorn
(Gautun et al. 2013). Å andra sidan har omläggningen
ofta kombinerats med stramare ekonomiska ramar.
Omläggning och geografisk centralisering av skola,

hälsovård och annat har inte överraskande medfört politiskt missnöje och konflikter.
Det är svårt att identifiera en klar höger/vänsteraxel i den politiska striden runt
omorganisationen av offentlig tjänsteproduktion. Grundat på studierna i NordMod-projektet kan man säga att det har funnits ett brett politiskt stöd för tester och
införande av nya förvaltnings- och organisationsprinciper. Däremot kan prioriteringen mellan anslag till välfärdsuppgifter och till skattelättnader i större grad följa ett
känt höger- vänstermönster för konflikter även om bilden inte heller här är entydig.
En slutsats från landsstudierna i NordMod-projektet och från forskning om offentlig tjänsteproduktion är att det har växt fram en nordisk förvaltnings- och ledningsutmaning. Detta är särskilt allvarligt eftersom de nordiska länderna har en
stor tjänstesektor och har genomfört omfattande förändringsprocesser. Denna nordiska utmaning består av flera element.
 Stor press uppifrån: Den politiska styrningen är ofta i realiteten inte alls övergripande utan tvärt emot präglad av väldigt många och ofta detaljerade politiska förvaltningssignaler och mål. Styrelsens roll trängs undan och ledningen
får inte operativ handlingsfrihet eller möjlighet att utforma ett reellt samarbete med de anställda och deras organisationer.
 Växande press och missnöje nerifrån: Yrken som läkare, sjuksköterskor och
lärare har en stark yrkesidentitet, hög kompetens och närhet till elever och
patienter. Detaljerad målstyrning av en ofta ekonomiskt motiverad ledning
kommer i konflikt med yrkesfriheten, bestämmanderätten och lärandet för
dessa personer som är välfärdstjänsternas första försvarslinje.
 Möjligheten att återföra prioriteringskonflikter till en ny politisk prövning
innebär krävande rambestämmelser för förvaltning, ledning och samarbete.
Anställda i offentliga verksamheter kan försöka att dra konflikten tillbaka till
politiken, inte minst genom att kräva större ekonomiska ramar och så att säga
alliera sig med brukare snarare än ägaren av verksamheten.
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Ideella och kommersiella privata leverantörer
Under perioden efter 1990 har även användning av privata leverantörer varit ett kompletterande politiskt verktyg för den offentliga välfärdsproduktionen. Det har växt
fram marknadsbaserade leverantörer inom skola, hälsa och välfärd. Detta benämns
ofta som privatisering. Det är viktigt att understryka att det inte rör sig om en traditionell privatisering där det offentliga ansvaret tas bort utan att det offentliga finansierar privata leveranser. I en nordisk kontext finns det stora nationella variationer i
användningen av privata aktörer och marknadslösningar i välfärdspolitiken.
För det första är det skillnad mellan länderna. Sverige har gått längst i att använda sig av privata lösningar
i välfärden. Även i Danmark har privata leveranser haft
en stor och ökande betydelse särskilt inom omsorg och
skola. Danmark har däremot ett större inslag av icke-kom-

Sverige har gått längst i att använda sig av privata lösningar i
välfärden medan omfattningen är
minst på Island och i Norge.

mersiella ideella aktörer, till exempel inom skolan, där en
stor del av friskolorna har en religiös grund. Kommersialiseringen har gått längst i
Sverige och i Finland. Det finns dock viktiga skillnader mellan Sverige och Finland
eftersom det finns få kommersiella skolor i Finland.
För det andra är de politiska drivkrafterna bakom denna trend inte helt entydiga.
Det är likväl rimligt att dra slutsatsen att borgerliga regeringar och kommunstyrelser ser ut att ha varit pådrivande i den utveckling som skett. Den danska strukturreformen (2006) bidrog till att bana väg för en ökad marknadsanpassning. Det
finns dessutom en tydlig höger- vänsteraxel i Sverige (Berglund & Esser 2014) och i
Finland (Kangas & Vartiainen 2013). Till en viss grad kan man också hitta detta i norsk
kommunpolitik (Hippe & Berge et al. 2014). Å andra sidan har det politiska skiftet åt
vänster inte till någon större grad medfört en återgång av utvecklingen, även om man
från den norska sidan kan se att privatiseringen stoppades upp en aning nationellt och
lokalt när maktförhållandena ändrades mot vänster (Hippe et al. 2013).
I Danmark är omfattningen av privata leverantörer relativt hög, särskilt inom socialtjänsten, men här har de politiska konfliktnivåerna varit lägre än i Sverige och
Norge. Detta kan vara kopplat till att frivilliga och ideella aktörer har en större betydelse som leverantörer. Detta är även situationen på Island (Ólafsdóttir & Ólafssón
2014). De finska erfarenheterna tyder på att det kan finnas ett konkurrensförhållande
mellan kommersiella och frivilliga aktörer. I Finland kan man se en försvagning av
det ideella och frivilliga arbetet i välfärdssektorn (Kangas & Vartiainen 2013). Bilden
av de politiska konfliktlinjerna i Norden kompliceras också när man ser att i flera av
länderna går storstäder och större kommuner längre i privatiseringen än små städer
och kommuner, något som bara delvis hänger samman med att större kommuner politiskt sett ofta ligger mot höger.
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För det tredje är det lämpligt att skilja mellan de olika områdena skola, sociala tjänster och hälsa för att få insikt i skillnaderna i Norden. Särskilt inom skolområdet
är skillnaden stor mellan länderna och det är Sverige som tydligast har ändrat förvaltningsmodell i skolpolitiken. Från åren 1993–2011 har antalet anställda i privata
skolor gått från 5 till 23 procent av alla anställda i sektorn, Nästan hälften av grundoch gymnasieskolorna var fristående 2009 (Berglund & Esser 2014:131–133) och hela
90 procent av dessa grundar sig på förtjänst. I de andra nordiska länderna är skolan
till en långt större grad ett rent offentligt ansvar, även om Danmark har en lång
tradition av privata grundskolor med rötter som sträcker sig tillbaka till grundt
vigianska skolor. Även i omsorgssektorn har det skett en betydande ökning. Finland
och Sverige har haft den klart största ökningen kommersiella tjänster och var femte
boende på vårdhem i Sverige bor nu på kommersiellt drivna vårdhem (Mósesdóttir
& Fløtten 2014). För närvarande har användarval i hemtjänsten med val mellan offentliga och privata aktörer tagit fart i Sverige, Danmark och Finland (Mósesdóttir
& Fløtten 2014).
För det fjärde måste bedömningen av den ökade användningen av privata leverantörer i välfärdssektorn ses mot bakgrund av vilka resultat detta har gett för kostnadseffektivitet, tjänstekvalitet och fördelningen av tillgången till tjänsterna. Det är
inte möjligt att entydigt dra slutsatsen att de nordiska konkurrensformerna har gett
de vinster som många förväntade sig. Detta beror delvis på att det saknas analyser
men även på att det har varit mycket varierande och osäkra slutsatser i de studier
och analyser som gjorts. NordMod-rapporten om utmaningar för välfärdsstaten har
gått igenom litteraturen på detta område och har funnit att man inte entydigt kan
dra slutsatsen att privata alternativ driver ner kostnaderna (Mósesdóttir & Fløtten
2014). Detta är i sig själv intressant. Det kan till exempel bero på att eventuell effektivisering och eventuellt minskade kostnader motsvaras av ökade resurser för inköp,
anbud, kontroll och tillsyn. Typiskt sett har det varit en naturlig reaktion i de länder
där skandaler och efterföljande mediedebatter har dykt upp att föreslå starkare kvalitetskrav och mer offentlig tillsyn.
Inte heller när det gäller resultaten för tjänstekvalitet av konkurrens och ökad
användning av privata aktörer är bilden entydig och det är inte möjligt att dra en klar
slutsats om formeln för att säkra kvalitetsförbättring. Några studier dokumenterar
att privata lösningar har bidragit till större valfrihet som ofta uppfattas som positivt
av brukare. I Sverige, som har gått längst på skolområdet, har det ännu inte varit
möjligt att etablera en entydig forskningsbaserad slutsats om kvalitetseffekterna av
de privata skolorna. Samtidigt har det inte heller varit möjligt att koppla Sveriges
nedgång i PISA-undersökningarna direkt till ökningen av privatskolor.
Till vilken grad en ökad användning av privata leverantörer påverkar anställdas
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löne- och arbetsvillkor varierar mellan länderna, bland annat beroende på i vilken
grad leverantörerna omfattas av kollektivavtalen. I Norge har de stora skillnaderna
mellan offentligt och privat anställdas tjänstepensionssystem skapat en särskild problemställning eftersom anställda riskerar att få sämre pensionsrättigheter vid ett
skifte till den privata sektorn.
I flera av länderna finns det tecken på att det skapas större skillnader och mer
segregering mellan grupper både socialt och geografiskt vid användning av konkurrens och privata leverantörer. Detta har dokumenterats särskilt när det gäller svenska skolor (Berglund & Esser 2014).

Kritiska faktorer
80-talets diskussioner om överbelastade välfärdsstater och behovet att dra tillbaka
det offentliga ansvaret har ersatts av en jakt på alternativa strategier för att reformera förvaltning och organisation av offentliga tjänster i stat, regioner och kommuner. Detta skifte från kritik av statens omfattning till ett fokus på en omorganisation
av den offentliga tjänsteproduktionen har tagit de nordiska välfärdsstaterna till en
ny fas som avlöser efterkrigstidens etablerings- och uppbyggnadsfas.
 För det första har denna period förstärkt den traditionella debatten och konflikten om hur hög skattenivån kan och bör vara (Christensen 2013). Debatten
om skattenivån och därmed nivån för den offentliga sektorn förstärks av att
en högre levnadsålder i framtiden kommer att öka finansieringsbehovet för
de offentliga tjänsterna. Det är viktigt att understryka att denna utmaning är
oberoende av om det offentliga köper in tjänster från privata leverantörer eller
själv producerar tjänsterna. En växande medelklass ska finansiera tjänsterna
samtidigt som förändringar i befolkningssammansättningen bidrar till att
öka utgifterna. Arbetskraftsreserverna som ska täcka det växande behovet av
sysselsatta i välfärdstjänsterna är svårare att mobilisera än förut (Vartiainen
2014). Om inte skatterna ska höjas blir frågan snabbt om mer av tjänsteproduktionen kan överlåtas till marknaden och betalas direkt av den enskilda.
Pensionsreformer som på olika vis har präglat alla nordiska länder var just
ett försök att begränsa framtida skattehöjningar genom att överlåta mer av
pensionssparandet till tjänstepensionerna på arbetsmarknaden.
 För det andra har utvecklingen i de nordiska länderna tydligt visat att det finns
ett behov av att utveckla modeller för övergripande politisk styrning av mer
fristående offentliga verksamheter. Samtidigt står de nordiska ledarskaps- och
samarbetsmodellerna inför betydande utmaningar i mötet med starka yrken,
yrkesidentiteter och hög kompetensnivå inom de offentliga välfärdstjänsterna.
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Nordiskt tillhandahållande av tjänster har växt fram under en process där det
har varit mycket inlärning och kopiering mellan länderna. Till exempel har
norsk skolpolitik historiskt sett tagit efter utvecklingen i Sverige. De nordiska
länderna får även inspiration och lär av varandra när det gäller invandringsoch aktiveringspolitik. Med sina många gemensamma drag och liknande
utmaningar i de offentliga välfärdssektorerna kan länderna till en allt större
grad sjösätta experiment med organisationsmodeller för att utveckla en mer
lärande och innovativ offentlig sektor. Med starka fackföreningar i den offentliga sektorn i alla de nordiska länderna är det viktigt att dra in parterna direkt i
det nationella och nordiska utvecklingsarbetet.
 För det tredje har konkurrensen och användningen av privata leverantörer varit ett viktigt verktyg för att utveckla det offentliga tjänstetillhandahållandet
i Norden. Medan resultaten för el, tele och transport har varit markanta och
reformerna verkar ha ett brett politiskt stöd har de omfattande reformerna av
välfärdsstatens tjänster gett långt mindre tydliga resultat. Att man efter 25
år till en sådan liten del kan hitta klar dokumentation av olika effektivitets,
kvalitets- och fördelningseffekter är ett viktigt fynd. Användningen av privata
leverantörer och kommersiella aktörer i välfärdsstatens kärnproduktion har
än så länge gett osäkra effektivitetsverkningar samtidigt som den skapar nya
utmaningar knutna till segregering å ena sidan och individuell valfrihet å den
andra sidan.
 För det fjärde kan det verka som att ideella organisationer konkurrerar med
kommersiella aktörer i den privata välfärdsproduktionen. Detta gör det nödvändigt att inhämta en bättre kunskap om vilken roll olika privata aktörer
och civilsamhället kan spela i välfärdsproduktionen samtidigt som detta
väcker politiska frågor om hur det är önskvärt att anpassa välfärdssamhället
framöver.
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11 De nya nordiska mångfaldssamhällena

En stor ökning av invandringen har lett till stora demografiska förändringar
i Norden. Medan det 1990 var runt 750 000 invandrare i Norden är antalet
nu över 3 miljoner (figur 11.1). Under samma period har befolkningen växt
från runt 23 till 26 miljoner invånare och andelen invandrare har därmed ökat från
ungefär 3 till 13 procent.
Det finns stora variationer inom Norden både när det gäller hur stor den invandrade
befolkningen var 1990 och ökningen av invandringen de följande 25 åren. Sverige har
haft den största invandringen under hela perioden medan invandringen till Finland
har varit minst. Den invandrade befolkningen har inte heller samma sammansättning
i länderna. Invandringen till Island är till en stor del arbetskraftsinvandring. I Finland
kommer de största invandrargrupperna från grannländerna och familjeåterförening
är den dominerande orsaken till invandring. I de tre andra länderna återspeglar invandrargruppernas sammansättning att det i många år har varit en betydande invandring av flyktingar. Vidare medför tidigare års arbetskraftsinvandring i dag en stor
invandring i form av familjeåterförening. Efter utvidgningen av EU 2004 har arbetskraftsinvandringen varit hög och arbetskraftsinvandrare från östeuropeiska länder
kan i dag hittas bland de fem största invandrargrupperna i hela Norden.
Det är och har varit en central målsättning att invandrare ska integreras i samhälls- och arbetsliv och det diskuteras ofta vilka utmaningar invandringen medför
i förbindelse med detta. Vilka utmaningar man står inför beror på vilka invandrargrupper det handlar om, vilka grunder de har för att invandra och vad de har med
sig i bagaget när det gäller kompetens, trauma och hälsoproblem.
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Figur 11.1 Antal invandrare och ättlingar (Norge och Danmark) och utlandsfödda (Finland, Island och
Sverige) i de nordiska länderna under åren 1990 och 2014 (se källhänvisningar för exakt år i varje land).
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Källa: Danmark 1990 och 2014: Utdrag från Danmarks Statistiks statistikdatabas (Tabell Folk2), 1/10 2014. Invandrare
och ättlingar.
Källa: Norge 1990 och 2014: Utdrag från Statistisk sentralbyråns statistikdatabas (Tabell 05183), 1/10 2014. Invandrare
och ättlingar.
Källa: Sverige slutet av 1990-talet och 2013: Nordisk statistikbank (tabellen Population 1 January by reporting country,
time, birthplace, sex and age) for 1990. Statistikdatabasen från SCB (tabellen Utrikes födda i riket efter födelseland,
ålder och kön. År 2000 – 2013) för 2013. Endast utlandsfödda.
Källa: Finland 1990 och 2011: Statistics Finland’s PX-Web databas (tabellen CITI02 Country of birth according to age and
sex by region 1990 – 2013). Endast utlandsfödda.
Källa: Island (2013): The Nordic Statbank (www.Norden.org).

Tabell 11.1 De fem största invandrargrupperna i de nordiska länderna 2014
Störst

näst störst

tredje störst

fjärde störst

femte störst

Norge (2014)

Polen

Sverige

Litauen

Somalia

Tyskland

Sverige (2013)

Finland

Irak

Polen

Jugoslavien

Iran

Danmark (2014)

Turkiet

Polen

Tyskland

Irak

Libanon

Finland (2012)

Före detta

Estland

Sverige

Ryssland

Somalia

Litauen

Filippinerna

Tyskland

Thailand

Sovjetunionen
Island (2013)

Polen

Källa: samma källa som figur 1.
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Olika integrationssystem
De nordiska länderna har vissa skillnader i sin politik för att integrera flyktingar/
asylsökande och familjeförenade personer (Djuve & Grødem, red. 2014:95):
 Mainstreaming av välfärdstjänster är huvudregeln i Norden och invandrarnas behov av tjänster och stöd ska omfattas av de allmänna systemen inom
utbildning, arbetsmarknad och välfärd. Medan nya invandrare till exempel
själva väljer var de ska bo i Sverige fördelas de mellan kommunerna i de andra
länderna.
 Länderna fokuserar på olika saker när det gäller krav på anpassning till majoritetssamhället, något som till exempel syns i reglerna för att kunna få med
borgarskap.
 Norge, Sverige och Danmark har utvecklat heldagsintroduktionsprogram för
nyanlända, men programmens inriktningar skiljer sig till en viss del åt (vad
som omfattas, varaktighet, stödnivå och sanktioner om man inte deltar).
 De politiska debatterna om invandring skiljer sig också åt inom Norden,
särskilt mellan Sverige och Danmark. Debatten i Sverige har präglats av antagandet att situationen kommer att »normalisera sig« och att de problem invandrare har kan kopplas till diskriminerande attityder bland svenskar. I den
danska debatten har det lagts stor vikt på att ställa krav på invandrarna så att
de själva tar ansvar för att tackla de problem som uppstår.

Skillnaderna i sysselsättning och levnadsvillkor
Undersökningar om levnadsvillkor och andra studier drar gång på gång slutsatsen
att levnadsvillkoren för invandrare på många områden är väsentligt sämre än för
majoritetsbefolkningen (Blom & Henriksen 2008; Karlsson & Tibajev 2014). En viktig
skillnad är andelen sysselsatta, även om siffror från de nordiska länderna ger en
tvetydig bild på detta område. Precis som för majoritetsbefolkningen är sysselsättningsgraden bland invandrare från länder utanför EU högre i Norge, Danmark och
på Island än i EU totalt (Kvist & Pedersen 2014). Denna indikator är dock mycket brett
definierad och omfattar invandrare med vitt skilda bakgrunder. Djuve & Grødem
(2014) har därför jämfört sysselsättningsgraden mellan invandrare och majoritetsbefolkning efter vilket land eller region en person har invandrat ifrån. Denna sammanställning visar att många av de stora invandrargrupperna har en sysselsättningsandel som är hälften, eller långt mindre, än de nationella genomsnittstalen.
Och medan Norden generellt sett har en hög grad av jämställdhet mellan könen på
arbetsmarknaden är situationen helt annorlunda i en del av invandrargrupperna.
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GATUBILDER: Oron i Stockholmsförorten Husby 2013 underströk allvaret i det svenska samhällets
strävanden för integration och social utjämning inför en växande invandrargrupp.
FOTO: Ints Kalnins/Reuters

För grupper från vissa länder är den kvinnliga sysselsättningen under 30 procent.1
Den gemensamma nordiska erfarenheten är att det är svårt att hitta effektiva åtgärder för att integrera lågutbildade arbetare från icke-västliga länder på de nordiska arbetsmarknaderna. Integreringsåtgärder som genomförts har mycket begränsade effekter (Djuve & Grødem red. 2014; Kvist & Pedersen 2014).
Förutom, eller som följd av, låg sysselsättning är hushållsinkomsterna lägre och
risken för en ihållande låg inkomst är större för invandrarbefolkningen än den
övriga befolkningen. Några av grupperna har också markant sämre hälsa än majoritetsbefolkningen (Bråthen et al. 2007; Socialstyrelsen 2009), och medan många
invandrarflickor klarar sig bra i det nordiska utbildningssystemet är bortfallet från
utbildning stort för en del invandrarpojkar (Pettersen & Østby 2013).
Skillnaderna i levnadsvillkor ses som ett uttryck för att integrationspolitiken
inte fungerar bra nog. Dessutom är det på flera vis utmanande för den nordiska
1 Detta gäller till exempel kvinnor med bakgrund från Somalia, Irak och Libanon i Danmark och kvinnor från
Somalia i Norge (Emerek & Jørgensen 2013; Djuve 2014).
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modellen om några grupper systematiskt hamnar efter när det gäller flera lev
nadsvillkorsområden.
För det första är modellen beroende av hög sysselsättning. När så många som
möjligt säkrar sin egen inkomst genom jobb reduceras utgifterna till ersättningar
och finansieringen av välfärden stärks. Lågt arbetskraftsdeltagande i delar av den
växande invandrarbefolkningen försvagar därmed bärkraften. För det andra medför en hög sysselsättningsnivå både bland kvinnor och bland män att hushållens
medianinkomst är hög. I hushåll där det endast är en person eller kanske ingen
som arbetar blir därmed risken för låg inkomst stor. Detta bryter mot jämlikhetsidealen i de nordiska länderna och ökar riskerna för etnisk segregation. När majoritetsbefolkningen genomgående har hög sysselsättning och god familjeekonomi
medan en del invandrargrupper sliter med låg inkomst och instabil sysselsättning
förstärks tendenserna till etniskt segregerade bostadsområden. Detta ger en grogrund för social oro som man till exempel har sett i några svenska förorter. För
det tredje är deltagande på arbetsmarknaden en källa till inlärning och inflytande, bland annat genom facklig organisering, och invandrare som står utanför arbetsmarknaden saknar tillgång till denna kanal för demokratiskt deltagande och
inflytande. För det fjärde, ju sämre man lyckas med integrationspolitiken desto
större risk är det att skepsis till invandringen ökar i majoritetsbefolkningen.

Arbetskraftsinvandring och påfrestningar på den nordiska modellen
Då huvudutmaningen för integrationen av en del invandrargrupper är den låga
sysselsättningen kunde man tro att de senaste årtiondens ökade arbetskraftsinvandring till Norden har gett entydig vinning. Norge har haft störst arbetskraftsinvandring från Central- och Östeuropa (se figur 7.4 ovan) och arbetskraftsinvandrare
stod för över två tredjedelar av den kraftiga ökningen av
sysselsättning åren 2004–2010 (NOU 2013: 13; Friberg et al.
2012:156). Arbetskraftsinvandringen har på detta vis haft
positiva samhällsekonomiska effekter eftersom den har bi-

Även arbetskraftsinvandrare
löper större risk för sociala problem än majoritetsbefolkningen.

dragit med efterfrågad arbetskraft och ökat välstånd och
skatteintäkter.
Det är dock inte så att arbetskraftsinvandrare helt undslipper de sociala problem
som en del andra invandrargrupper upplever. Även arbetskraftsinvandrare löper större risk för sociala problem än majoritetsbefolkningen. De lider större risk för att bli
arbetslösa och de har sämre löne- och arbetsvillkor (Djuve & Grødem, red. 2014:97).
Arbetskraftsinvandringens konsekvenser för den nordiska modellen hänger först
och främst samman med hur den påverkar ekonomin och sättet arbetsmarknaden
fungerar. Rekrytering av arbetskraftsinvandrare är oftast mest förekommande i
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branscher med låga kvalifikationskrav, manuellt arbete, låg organisationsgrad och
dåliga löne- och arbetsvillkor. Detta kan leda till att systemet för lönebildning försvagas, produktivitetstillväxten reduceras och lönegolvet bryter samman och att
löne- och intäktsskillnaderna ökar. Forskning från Norge visar att ökad invandring
har en mätbar effekt på lönenivåer (Bratsberg & Rauum 2013). Följden av detta kan i
sin tur vara större inkomstskillnader. En annan konsekvens är att en ökad konkurrens om jobben med lägst lön kan öka risken för att svaga grupper stängs ute från de
nordiska arbetsmarknaderna (Friberg 2013; Ugebrevet A4 15-10-2014).

Kritiska faktorer
Bristande integration på de nordiska arbetsmarknaderna för icke-västliga invandrare å ena sidan och dåliga löne- och arbetsvillkor bland många arbetskraftsinvandrare å den andra rubbar flera av den nordiska modellens grundläggande egenskaper.
Den största outnyttjade arbetskraftspotentialen i Norden kommer de kommande
årtiondena finnas i invandrarbefolkningen. Om en stor andel med invandrarbakgrund inte arbetar utan försörjs av välfärdsstaten är detta ett slöseri med mänskliga
resurser, en ekonomisk belastning på samhället och ett hinder för integrationen in i
de nordiska samhällena.
 För att sysselsättningen bland invandrare generellt och invandrarkvinnorna
speciellt ska öka måste integrationsåtgärderna bli bättre. Åtgärderna
måste även ge en reell kompetenshöjning så att invandrare får en realistisk
möjlighet att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden och bort från
arbetsmarknadens gränszon av tillfälliga och ofta dåligt betalda jobb till
de mer välreglerade delarna, så att de inte systematiskt hamnar i jobb med
sämre löne- och arbetsvillkor än majoritetsbefolkningen. Detta är viktigt för
att förhindra etnisk segregerade arbets- och bostadsmarknader, motverka
framväxten av en ny underklass och säkra modellens ekonomiska bärkraft.
 Arbetsmarknads- och välfärdspolitiken måste ses i sitt sammanhang.
Å ena sidan måste välfärdspolitiska åtgärder mot dem som står utanför
arbetsmarknaden i största möjliga grad riktas in på att öka det långsiktiga
deltagandet på arbetsmarknaden. Å andra sidan är det viktigt att löne- och
arbetsvillkoren i de sämst betalda jobben – där invandrare ofta befinner sig –
hålls på en nivå som gör det attraktivt att delta på arbetsmarknaden.
 En stor arbetskraftsinvandring medför vissa särskilda utmaningar för den
nordiska modellen eftersom arbetskraftsinvandrare i viss grad undviker
ordinära mekanismer för lönebildning. Detta medför problem med social
dumpning och en påfrestning på nationella lönenivåer. Detta kan representera
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både direkta och indirekta hot mot den nordiska modellen: direkta genom att
den nordiska modellen kännetecknas just av en komprimerad lönestruktur och
indirekta genom att låg lön i den nedre delen av lönespektrumet kommer
att underminera incitamenten att arbeta för andra grupper av lågavlönade
invandrare och infödda.
 Strategier för att förbättra integrationspolitiken är avgörande för att undgå
segregation och en stark ökning av ojämlikhet då invandrare systematiskt
råkar mer illa ut än majoritetsbefolkningen. En sådan snedvridning är i sig
själv oönskad och det är dessutom på sikt osäkert vad en sådan utveckling kan
betyda för stödet för välfärdssystemen.
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12 Den nordiska
befolkningens levnadsvillkor

Tidigare i rapporten har vi visat hur institutioner i den nordiska modellen
har förändrats under de senaste 25 åren och hur de verktyg som är viktiga
för att realisera ländernas centrala målsättningar har anpassats efter samhällen
som ständigt förändras. För att få en fullständig bild av vad som skett under de senaste 25 åren måste den institutionella beskrivningen fyllas ut med en beskrivning
av de faktiska förändringarna av befolkningens levnadsvillkor.
I Norden har forskningen om levnadsvillkor varit ett centralt redskap för att kunna värdera vilken effekt den förda politiken har på folks liv. Om man ska kunna värdera om samhällena uppnår sina politiska målsättningar kan man inte uteslutande
se på de ekonomiska makroindikatorerna, man måste också se på de faktiska levnadsvillkoren. I detta kapitel presenteras därför utvecklingen av några centrala välfärdsindikatorer för den nordiska befolkningen. Erik Allardt skrev 1975 boken »Att
ha, att älska, att vara: om välfärd i Norden« där han argumenterar för att välfärd kan
förstås som tillfredställelse av behov knutna till materiella levnadsvillkor (att ha),
sociala relationer och interaktioner (att älska) och personlig utveckling (att vara).
Allardt understryker att om man ska kunna värdera befolkningens levnadsvillkor
måste man utgå från idén om vad som utgör »det goda samhället« (Rothstein 2013). I
de nordiska länderna har det funnits tydliga idéer om just detta och vissa värden har
stått (och står) starkare än andra. De flesta är till exempel överens om att det goda
samhället kräver att människor kan förverkliga sina förmågor, att de ekonomiska
skillnaderna inte är för stora, att det finns jämställdhet mellan könen och etniska
grupper, att alla har möjlighet att delta i samhälls- och arbetslivet och att alla kan
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hävda sina intressen genom demokratiska kanaler. Nu ska vi illustrera utvecklingen
av den nordiska befolkningens levnadsvillkor. För att ha referenspunkter utanför
Norden visas också utvecklingen i Tyskland och Storbritannien i de flesta bilderna.
Dessa länder har valts för att de är stora, dominerande ekonomier i Europa samt för
att de har en annan välfärdsmodell och en annan arbetsmarknadstradition än de
nordiska länderna.

Nordborna har blivit rikare, särskilt norrmännen
Den första dimensionen i Erik Allardts typologi om levnadsvillkor och den första
pelaren i den nordiska modellen, är de ekonomiska förhållandena – att ha. Det finns
inga tvivel om att den ekonomiska utvecklingen i Norden från 1990 har varit god
samt att samhällena har klarat att generera ekonomisk tillväxt (figur 12.1). Utvecklingen i BNP per capita justerad för köpkraftsskillnader och mätt i fasta priser,
visar en tillväxt på mellan 27 och 46 procent från 1990 till 2013. Tillväxten har varit
starkast i Norge och Sverige och svagast i Danmark. 2013 har danskarna »tagit igen«
på svenskarna. Det är dock inte bara i Norden den ekonomiska utvecklingen har varit god under perioden. Tillväxten i Storbritannien har varit lika stark som tillväxten
i Norge (om än från en annan utgångsnivå) medan Tyskland hade lika högt BNP per
capita som Sverige och Danmark 2013 (figur 12.1).
Figur 12.1 BNP per capita, PPP (fasta priser – dollar 2011). 1990–2013
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Med rikedom följer materiellt välstånd – och fritid
Med ekonomisk tillväxt har det materiella välståndet ökat. Den genomsnittliga förbrukningen per hushåll har ökat kraftigt och under 2010 var de nordiska konsumtionsnivåerna högre än i både Tyskland och Storbritannien. Bland de europeiska länderna var det endast Luxemburg som hade en högre konsumtionsnivå än Danmark
och Norge (Eurostats databas, siffrorna visas inte här).
Figur 12.2 Genomsnittlig förbrukning per konsumtionsenhet i köpkraftsjusterade euro. 1994–2010.
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Källa: Eurostats databas, tabell hbs_exp_t111
Siffror för Island, och för Norge 1994 och 1999 finns inte tillgängliga

I de nordiska länderna skedde en konsumtionstillväxt efter finanskrisen medan den
tyska konsumtionstillväxten stagnerade under krisåren och trenden var negativ för
Storbritannien. Det måste nämnas att mätningen på genomsnittlig konsumtion säger lite om hur konsumtionen finansierades. En av orsakerna till finanskrisen 2008
var just lånefinansierad konsumtion. Dessutom spelar nationella skillnader i relationen mellan konsumtion och sparande in i konsumtionsutvecklingen.
Ett annat sätt att illustrera välståndsökningen är att titta på tillgången till
levnadsförmåner som anses som grundläggande i rika länder. En sådan fördel är
möjligheten att resa på en veckas semester varje år (figur 12.3). I alla länderna är
detta något som flertalet har råd med, men andelen som har råd är högre i Norden
än i Tyskland och Storbritannien. Andelen britter som inte har råd med årliga semesterresor är till exempel fem gånger högre än andelen norrmän som inte har råd
med detta. Det finns också vissa skillnader inom Norden. Andelen finländare som
inte har råd med en veckas semester utanför hemmet är tre gånger så hög som an-
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delen norrmän. En annan skillnad är att medan andelen som har råd med semester
var stabil i Norge och ökade i Finland efter finanskrisen, minskade den något på
Island och i Danmark (och i Storbritannien). Detta illustrerar hur krisen har haft
olika konsekvenser för den enskilda individens levnadsförhållande beroende på hur
hårt länderna drabbades.
Figur 12.3 Andel i befolkningen som har råd att resa på en veckas semester om året. 2004-2012
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En annan essentiell livsförmån är möjligheten att köpa en PC (figur 12.4). Detta är
något allt fler nordbor har haft råd med och i dag har nästan alla denna möjlighet.
Även i Tyskland och i Storbritannien har de flesta råd med en PC men i dessa länder
har andelen sjunkit marginellt efter finanskrisen. Även om procentandelarna som
inte har råd att köpa en PC är små illustreras ändå skillnaderna mellan Norden och
Tyskland/Storbritannien om man räknar om till antal: 3,5 procent av Tysklands befolkning innebär till exempel 3 miljoner människor medan 2 procent av den finska
befolkningen utgör drygt 100 000 personer.
Fritid räknas också som en central livsförmån och parallellt med välståndsökningen har folk fått mer fritid. I sex av de sju länder som jämförts här har den genomsnittliga arbetstiden per sysselsatt minskat sedan 1990. Minskningen har varit mest
markant på Island och i Tyskland, medan Sverige är det enda land där arbetstagarna
i genomsnitt jobbade (marginellt) fler timmar under 2013 än 1990 (figur 12.5). Under en period med god ekonomisk tillväxt är det inte överraskande att folk har valt
att ta ut en viss del av den ekonomiska tillväxten i mer fritid. Både samhället och
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den enskilda har haft råd med detta. Men om den ekonomiska tillväxten försvagas
eller stagnerar kommer prioriteringen mellan välstånd och fritid att bli tuffare (se
Holmøy och Strøm 2014).
Figur 12.4 Andel i befolkningen som har råd att köpa en pc. 2004–2012.
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Figur 12.5 Genomsnittligt antal timmar arbetade per arbetstagare.
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Ökning av välstånd men också en ökning av ojämlikheten
Ekonomisk tillväxt och välstånd har inte förhindrat att vissa har fallit efter i välståndsutvecklingen. Inkomstklyftorna1 i de nordiska länderna är fortfarande bland de
lägsta i världen (OECD 2011) men sedan 1990 har de ökat markant i flera av länderna.
Ökningen har varit störst i Sverige, Danmark och Finland och minst i Norge och på
Island(figur 12.6).2
Andelen med låg inkomst har också haft olika utveckling i de nordiska länderna
(figur 12.7). Andelen har ökat i Danmark och Sverige under perioden medan situationen är ungefär den samma 2013 som den var 2004 i de andra länderna.3 Utvecklingen på Island måste tolkas mot bakgrund av den generella inkomstutvecklingen efter krisen. Medianinkomsten har gått ner och därmed har inte heller andelen
med låg inkomst ökat. Samtidigt har profilen för det isländska krispaketet bidragit
till att de med den lägsta inkomsten skärmades av och att reallönesänkningen för
de grupper med lägst inkomst därmed var mindre omfattande än grupperna med
högst inkomst (Ólafsdóttir & Ólafssón 2014:93). Mätt i fasta priser har andelen med
låg inkomst på Island ökat efter krisen.
Figur 12.6 Utveckling av inkomstskillnader (ginikoefficient). 1990–2012.
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Källor: Beräkningar från de enskilda ländernas statistiska centralbyråer. Se Fløtten et al. 2014 för en närmare beskrivning av källorna.
1 Inkomst är summan av löner, överföringar, social trygghet, kapital och andra finansiella inkomster.
2 Siffrorna för Island i figur 12.5 är bara för perioden 2002–2012 medan andra källor visar att den isländska ginikoefficienten steg från 0,21 1993 till 0,30 2008 för att därefter sjunka till 0,24 2012 (Ólafsdóttir & Ólafssón 2014:91). De
isländska klyftorna är därmed inte dramatiskt mycket högre 2012 än de var 1993.
3 Analysen från Norge visar emellertid att andelen barn som bor i familjer med låg inkomst har ökat betydligt de
senaste årtiondena och att denna ökning uteslutande har kommit i familjer med icke-västlig invandringsbakgrund
(Epland & Kirkeberg 2014).
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Problemet med låg inkomst är större i Tyskland och Storbritannien än i Norden men
de senaste årtiondena har utvecklingen gått åt två olika håll i dessa två länder. Andelen har ökat i Tyskland medan den har minskat i Storbritannien. Utvecklingen i
Storbritannien måste på samma sätt som utvecklingen på Island förstås mot bakgrund av de båda finanskriserna och de politiska åtgärder som har genomförts under det senaste decenniet för att minska omfattningen av barnfattigdom.
Figur 12.7 Utveckling av låg inkomst när gränsen är satt till 50 procent av medianinkomsten.
Beräknat på underlag av disponibel hushållsinkomst ekvivalent med EU:s skala 2004-2012. Procent
2004

2013

UK

Tyskland

12

10

8

6

4

2

0
Island

Finland

Norge

Danmark

Sverige

Källa: Eurostats databas, tabell ilc_li02

Mätningen av låg inkomst ger inte en fullständig bild av den materiella situationen
i hushållen. Detta kan ses i figur 12.8, för även om inkomstskillnaderna ökar och
även om Danmark och Sverige har fått en något högre andel låginkomsttagare i
befolkningen 2012 än de hade 2003 är det förhållandevis få som rapporterar att de
har stora problem med att få finanserna att gå ihop (figur 12.8). I Finland, Norge
och Sverige har andelen varit på svagt nedåtgående under 00-talet. I Danmark har
andelen ökat och det har varit en kraftig ökning på Island de sista åren, något som
är mycket förståeligt med tanke på hur hårt Island drabbades av finanskrisen. Andelen med ekonomiska problem stiger också stadigt i Storbritannien och är stabil i
Tyskland. Det finns heller ingen tydlig korrelation mellan utvecklingen av ojämlikhet, utveckling av låginkomsttagare och utvecklingen av subjektiva upplevelser av
ekonomisk knapphet.
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Figur 12.8 Andelen hushåll som har svårt att få finanserna att gå ihop 2004–2013.*
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Källa: Eurostats databas, tabell ilc-mdec09

Tillväxt och rikedom skapas för de flesta på arbetsmarknaden
Tidigare i denna rapport har det presenterats siffror för sysselsättningsnivå och sysselsättningsutveckling i Norden och dessa siffror upprepas inte här. Det räcker att
komma i håg att sysselsättningen är högre i Norden än i de flesta andra länder också
bland kvinnor, äldre och invandrare samt att sysselsättningsutvecklingen har varit
positiv. Välståndet skapas i huvudsak på arbetsmarknaden. Den höga sysselsättningen i Norden är därför den viktigaste förklaringen till det goda välståndet och till att
omfattningen av låginkomsttagare är jämförelsevis liten.
Den främsta orsak en till inkomstskillnaderna är skillnader i marknadsinkomsterna men lönebildningssystem, skattesystem och sociala överföringarna bidrar
till att hålla inkomstskillnaderna i schack i Norden. De ökande klyftorna i flera nordiska länder hänger emellertid huvudsakligen ihop med ökade skillnader i arbetsinkomst, vilket visar att jämlikheten inte är säkrad en gång för alla. Dessutom påverkas klyftorna av fördelningen av kapitalinkomster. De senaste åren har det kommit
en rad studier som visar att den rikaste delen av befolkningen får en allt större del
av kakan (Atkinson 2005; Atkinson & Piketty 2007; Atkinson & Aaberge 2008; Hacker
& Pierson 2010; Piketty 2014).
Denna situation kännetecknar även de nordiska länderna. Utvecklingen har varit
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tydligast på Island där den rikaste procentens andel av samhällets totala inkomster
steg från 4 procent 1992 till nästan 20 procent 2006. Efter den ekonomiska krisen
sjönk andelen inom loppet av några få år till 6–7 procent (Ólafsdóttir & Ólafssón
2014:93). Utvecklingen i Norge har också varit markant, där har den rikaste procentens andel av samhällets totala inkomster nästan fördubblats (från drygt 4 procent
till knappt 8 procent från 1990 till 2013). 4 Danmark befinner sig i den andra extremen, här har den rikaste procentens andel endast ökat med en procentenhet (figur
12.9). I alla de nordiska länderna (inklusive Island) äger den rikaste procenten en
mindre andel av den totala inkomsten än i Storbritannien.5
Figur 12.9 Den rikaste procentens andel av samhällets totala inkomster. 1990–2010.
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Källa: World Top Income Database, hämtat från: http://topincomes.parisschoolofeconomics.eu/

En mer uppdelad arbetsmarknad?
De ökande klyftorna för marknadsinkomster kan ses som ett uttryck för att det finns
problem på arbetsmarknaden. I Norden finns en oro för att utvecklingen går i riktning mot en mer tvådelad arbetsmarknad där vissa har trygga jobb av hög kvalitet
med stor autonomi och bra lön medan andra har osäkra jobb med få befordringsmöjligheter, låg inkomst, otrygga arbetsförhållanden och obekväma arbetstider.
4 De extrema fluktuationerna i Norge under mitten 00-talet kan förklaras med hjälp av skattereformen 2006 vilket
gjorde det mindre lönsamt att ta ut utdelning. Detta medförde att många tog ut stora utdelningar åren precis innan
reformen trädde i kraft.
5 Det finns inga fullständiga tidsserier för Tyskland i databasen.

126

Del 2: Situationsanalys

Kriser, konsolidering och fornyelse 1990-2014

Invandring av lågkvalificerad arbetskraft har medfört en ökning av denna typ av
arbeten som förutom att vara ett problem i sig också bidrar till de ökade klyftorna.
I alla NordMods landrapporter pekas det för övrigt på att det också finns problem
i arbetsmarknadens gränszoner. Några grupper faller mer eller mindre ut från arbetsmarknaden och får aldrig ett tryggt fotfäste där. Ungdomar som inte fullföljer
gymnasiet är särskilt sårbara. I alla länderna är problemet med bortfall större bland
pojkar än bland flickor och problemen är särskilt stora i några invandrargrupper.
Att andelen unga med psykisk ohälsa ökar kan både vara ett resultat av och en
orsak till bortfallet, men oavsett är situationen med många unga utanför arbetsmarknaden negativ för den enskilda, ett slöseri med resurser och en källa till ytterligare ökningar av klyftorna och en utmaning för välfärdsstatens bärkraft.

Tillit
En hög grad av tillit ses som en indikation på ett samhälle som har en hög bindningskraft (social cohesion) och sambandet mellan de nordiska samhällenas sätt
att fungera och graden av tillit i samhällena understryks ofta. Å ena sidan är detta
ett argument för att de nordiska välfärdsstaterna skapar tillit (Rothstein & Uslaner
2005) å andra sidan argumenteras det om att de nordiska välfärdsstaterna är ett resultat av det redan höga tilliten hos befolkningen (Bergh & Bjørnskov 2011).

Figur 12.10 Andelen som har ett stort förtroende för landets nationalförsamling (8, 9 eller 10 på en
skala från 1 till 10)
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Källa: Egna körningar, Europan Social Survey, Round 1 Data (2002). Data file edition 6.3 and Round 6 Data (2012). Data
file edition 2.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data.
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Både tilliten till olika sociala institutioner (polis, parlament, politiker, politiska institutioner) och tilliten till enskilda individer används som indikatorer på graden av tillit i ett land. De nordiska länderna kännetecknas av att tilliten till andra människor
och till politiska institutioner är hög, men Island skiljer sig från de andra nordiska
länderna när det gäller tillit till de politiska institutionerna (figur 12.10). Detta har
förmodligen ett starkt samband med Islands erfarenheter i samband med finanskrisen. Tidigt på 00-talet var nämligen islänningarnas tillit till nationalförsamlingen
på samma nivå som de övriga nordiska länderna (figur 12.10). Tillit till nationalförsamlingarna har för övrigt sjunkit i flera av länderna efter finanskrisen, något som
visar att förtroendenivåerna inte heller kan tas för givna.

Tillfredsställelse med livet
Den sista indikatorn för levnadsvillkor som vi har valt att plocka fram är den generella tillfredsställelsen med livet. Detta är en indikator som inte nödvändigtvis
hänger samman med rikedom eller välstånd utan är ett individuellt uttryck för folks
allmänna upplevelse av sin egen situation.
Figur 12.11 Andelen som är mycket nöjda med livet (9 eller 10) 2002 (2004 för Island) och 2012.
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Källa: Egna körningar, Europan Social Survey, Round 1 Data (2002). Data file edition 6.3 and Round 6 Data (2012). Data
file edition 2.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data.

I Norden och i Storbritannien och Tyskland är folk genomgående mer nöjda med sina
liv 2012 än de var 2002. Undantaget här är Island där befolkningen har blivit klart
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mindre tillfredsställd med livet under årtiondet. Med undantag för Danmark är de
för övrigt små skillnader mellan den nordiska befolkningens grad av tillfredsställelse med livet och den brittiska och den tyska befolkningen (figur 12.11).

Goda levnadsvillkor – större skillnader
Genomgången av variablerna för levnadsvillkoren visar att det finns stora variationer i befolkningens levnadsvillkor och hur de har utvecklat sig över tid. För många
av indikatorerna är situationen bättre i de flesta nordiska länder än i jämförselseländerna Tyskland och Storbritannien. Välståndet är till exempel i huvudsak större, de
materiella levnadsvillkoren bättre, sysselsättningen är högre och förtroendet är högre. För flera av dessa indikatorer finns det emellertid klara skillnader inom Norden.
Det finns dessutom tecken på större skillnader i levnadsvillkor mellan de nordiska
länderna efter krisen.
På flera områden är det inte heller så att situationen för den nordiska befolkningen utmärker sig i en positiv riktning och vid några tillfällen är utvecklingen till
och med negativ, något som ger orsak till oro. Utvecklingen av inkomstskillnaderna
är uppenbart ett sådant område och utvecklingen för låginkomsttagare likaså. De
ökande inkomstskillnaderna berättar till exempel att skillnaderna i tillgång till arbete har ökat, att systemet för lönebildning inte har klarat att hålla tillbaka skillnaderna i marknadsinkomster och att skattesystemen inte hindrar att de rikaste tar en
allt större del av samhällskakan. Tendensen att några grupper sliter med att få ett
stabilt fotfäste på arbetsmarknaden – något som bland annat gäller enskilda invandrargrupper, unga med psykisk ohälsa och unga som faller bort från utbildningssystemet – är också en utmaning och berättar att de nordiska modellerna har ett arbete
framför sig med att skapa en reell, inkluderande arbetsmarknad.
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Modellens framtida
utmaningar
På väg mot 2030 måste vi förvänta oss att länderna
kommer att fortsätta stå inför starka yttre och inre
förändringskrafter som kommer att kräva nya politiska
reformer och institutionell anpassning.
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13 Mot 2030

De senaste 25 åren har de nordiska länderna stått inför starka inre och yttre förändringskrafter. Det är slående vilka omfattande anpassningar och
reformer aktörerna i de nordiska länderna har lyckats komma överens om
och som de har lyckats genomföra under den turbulenta perioden från 1990 till 2014.
På väg mot 2030 måste vi förvänta oss att länderna kommer att fortsätta stå inför
starka yttre och inre förändringskrafter som kommer att kräva nya politiska reformer och institutionell anpassning.
Många av dessa förändringskrafter känner vi väl till – till exempel växande globalisering, befolkningens åldrande, ytterligare urbanisering och ytterligare ökning av
invandringen. Också i de nordiska länderna måste man förvänta sig att konsekvensen
av klimatförändringarna blir tydligare med fler personer som kommer att vilja emigrera mot norr från länder som drabbas hårdast av global uppvärmning. Mer extremväder i norr och omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer att
kräva radikala, nationella reformer och anpassningar. EU-länderna kom i oktober 2014
överens om ett reduktionsmål på 40 procent för utsläpp för 2030, något som kommer
att kräva en ökad förändringstakt framöver. Andra förändringskrafter, till exempel
nya finansiella kriser, är fortfarande okända men realistiska att räkna med.
De kritiska frågorna för de nordiska modellernas överlevnadsförmåga är om
myndigheter, organisationer och företag kommer att ha kapacitet att anpassa sina
strategier till sådana inre och yttre förändringar. Det är inte bara en fråga om politiska beslut och politisk genomförandeförmåga, utan även om att aktörerna har
de nödvändiga institutionella resurserna och verktygen samt förmågan att förnya
sina strategier och återskapa resultat som motsvarar centrala nordiska mål om full
sysselsättning, små klyftor, jämlikhet och bärkraftig miljö.

Tre historiska kapitel
För att sätta perioden mot 2030 i ett historiskt perspektiv kan vi förenklat säga att
de nordiska modellerna är på väg in i ett nytt kapitel som av allt att döma kommer
att skilja sig väsentligt åt från de föregående kapitlen. Vid ingången till 1900-talet
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stod de nordiska länderna inför en situation där ny produktionsteknik och utvidgade
marknader medförde att de institutioner man hade inte var byggda för de sociala
krafter som utlöstes. Medan industriarbetarklassen i städerna snabbt växte fanns
det inte system för att ta vara på alla dem som drabbades av arbetsolyckor, sjukdom
eller arbetslöshet. Det politiska svaret på detta var de nordiska modellernas grundläggande byggstenar: klasskompromisser, reglering av arbetsmarknaden genom kollektivavtal och de första socialförsäkringssystemen, som tillsammans lade grunden
till högre social trygghet och ökat värdeskapande (Dølvik 2013a).
Under återuppbyggnaden efter andra världskriget påbörjade de nordiska länderna
ett nytt kapitel, då det vi känner igen som dagens välfärdsstater byggdes upp. Reformtakten var hög. Omfattande pensions- och socialförsäkringssystem etablerades parallellt med en kraftig utbyggnad av de offentliga välfärdstjänsterna och utvecklingen av
trepartssamarbetet för att säkra samordning av lönebildning och ekonomisk politik.
För att förklara denna uppbyggnadsperiod är det i forskningslitteraturen vanligt att
hänvisa till teorier om mobilisering av maktresurser (Korpi 1981, 1986, 2006)1 där ett
högt väljarstöd åt vänster och starka organisationer på arbetsmarknaden framhävs
som avgörande anledningar till att de nordiska länderna utvecklade helt andra lösningar än kontinentaleuropeiska länder och USA (Esping-Andersen 1990). Få perioder kan
mäta sig med denna uppbyggnadsperiod när det gäller utjämning och förbättring av
livskvaliteten och levnadsvillkoren för det breda befolkningslagret.
I situationsanalysen har vi argumenterat för att ett nytt kapitel i historien om
de nordiska modellerna skrevs efter kriserna under 80–90-talet. Under denna period bidrog samspelet mellan yttre förändringar och kriser, befolkningsförändringar
och skiften i socioekonomiska förhållanden till att pressa fram politiska reformer
av både institutioner och politiska verktyg. Efter svängningarna under 80-talet gick
Norden från uppbyggnad till ombyggnad. Typiskt nog har författarna av NordModprojektets landrapporter valt ungefär samma titel för att karaktärisera detta kapitel
i utvecklingen – reformernas tidsperiod. Återupplivandet av partsförhållanden och
mekanismer för samordning av lönebildning bidrog – tillsammans med omläggning
snarare än nedmontering av välfärdssystem – till att prägla 90-talets moderniseringskapitel. Därmed blir de tidigare sociala resultaten i stor grad bibehållna eller
förbättrade, bland annat som bättre levnadsförhållanden och fortsatt små klyftor.2
Efter 00-talet kommer det nya politiska och ekonomiska svängningar och det blir
större variation i politiska strategier mellan länderna. Samtidigt som traditionella
1 Under senare år har det kommit tilläggsteorier som också lägger vikt vid att arbetsgivarna hade intresse för
uppbyggnaden av ett välfungerande välfärdssystem (Swenson 1991; Hall & Soskice 2001), men speciellt i de nordiska
omständigheterna är det svårt att förklara arbetsgivarnas strategier utan hänsyn till den maktfaktor som den
växande arbetarrörelsen representerar.
2 Island, där klyftorna ökade kraftigt efter den finansiella avregleringen under 90-talet, representerar ett undantag
här.
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åtgärder ofta är otillräckliga för att lösa nya typer av sociala problem visar situationsanalysen utvecklingstrender som indikerar ökade spänningar i flera av modellens grundpelare. Författarna av den svenska landrapporten diskuterar till exempel
om den svenska folkhemsmodellen kan sägas vara intakt. De drar bland annat upp
minskade förmånsnivåer i socialförsäkringarna, en försvagad fackförening och ihållande hög arbetslöshet som faktorer som kan störa modellen (Berglund & Esser 2014).
Efter finanskrisen är de samlade arbetslöshetsnivåerna i Norden högre än i länder
som Tyskland och Storbritannien.
Trots detta har de senaste 25 åren som helhet kännetecknats av en stor kapacitet
att förnya och anpassa verktygen och grundpelarna för de nordiska modellerna. Modellen är fortfarande intakt och 80–90-talets dystra spådomar har motbevisats. Denna förmåga till anpassning har gett resultat som gör att de nordiska länderna har
fortsatt figurera i toppen av de flesta internationella rankningar och att de utmärker
sig från andra grupper av länder – om än i mindre grad än tidigare.

Ett nytt kapitel eller en epilog?
Framåt mot 2030 är frågan om lärdomarna från de föregående kapitlen kan användas till ett nytt kapitel om den
nordiska modellen, eller om det snarare blir en epilog. Har
aktörerna i de nordiska modellerna förmågan att förnya

Har aktörerna i de nordiska modellerna förmågan att förnya inte
bara sina institutioner utan också
de sociala resultaten?

inte bara sina institutioner utan också de sociala resultaten? Kan beprövade strategier, institutioner och verktyg åter mobiliseras för att
lösa nya utmaningar, till exempel utmaningen om en mer klimatvänlig ekonomi eller
kommer de snarare att framstå som hinder för förnyelse? Är centrala institutioner i
dag så försvagade av ålder att de inte längre har spänsten och styrkan att tackla de
krav som kommer att uppstå i mötet med en ökad yttre ekonomisk och klimatpolitisk
påfrestning eller kommer de att klara att förnya sig själva och sina agendor?
I denna sista del av rapporten visar vi först vilken stor spännvidd det kan bli för utvecklingen i Norden fram till 2030, illustrerad genom utvalda indikatorer, beroende på
om utvecklingen följer trenden under den föregående perioden för Norden som helhet
eller trenden för de nordiska länder som har lyckats bäst eller sämst med dessa indikatorer. Därefter diskuterar vi vad det innebär att upprätthålla eller föra vidare den
nordiska modellen. Sedan beskriver vi några centrala yttre och inre förändringsfaktorer som alltid kommer att påverka villkoren för ländernas utveckling och diskuterar
vilka samhällspolitiska utmaningar dessa kan skapa med tanke på de existerande
problemen som beskrivs i situationsanalysen och avsnittet om utfallsutrymmet framåt mot 2030. Avslutningsvis diskuterar vi vilka särskilda utmaningar detta skapar
för arbetarrörelsen.
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Utfallsrummet mot 2030
Utvecklingen framåt mot 2030 kan ta många riktningar beroende på yttre påverkan
och vilka strategier aktörerna väljer för att påverka den. Vi kommer inte att försöka
göra förutsägelser eller skapa scenarier för hur de nordiska länderna kan se ut 2030.
För att illustrera spännvidden för vad utfallet kan bli har vi istället valt att extrapolera de senare årens utveckling efter några få centrala indikatorer. Dessa indikatorer
är sysselsättning, organisationsgrad på arbetstagarsidan och inkomstfördelning. För
att kunna göra dessa beräkningar har vi skapat ett gemensamt land, Norden, som
består av de fem nordiska länderna kombinerade enligt relativ befolkningsstorlek.
För att kunna se framåt är det först viktigt att kasta en snabb blick bakåt.
Figur 13.1 Utveckling för nordisk befolkning, arbetsstyrka, sysselsättning och fackorganisering
1990– 2013. Antal personer 15–64 år. Källa: OECD Labour force statistics.
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I Norden har befolkningen i arbetsför ålder (15–64 år) ökat från 15 miljoner 1990 till 16,8
miljoner 2013. Ökningen var starkast under perioden 2005–2009. Arbetskraften, det vill
säga alla som erbjuder sin arbetskraft på arbets-marknaden (sysselsatta och arbetslösa)
har förändrats betydligt mindre.
Arbetskraftens andel av befolkningen (15–64 år) var högst 1990 (81 procent) och
lägst 1994 (77 procent). 2013 utgjorde arbetskraften 79 procent av alla i yrkesaktiv
ålder (13,2 miljoner). Sysselsättningen föll kraftigt under krisåren 1990–93 men ökade efter detta från 10,6 till 12,5 miljoner 2008. Ökningen var kraftigast 2004–2008 då
arbetskraftsinvandringen från EU sköt fart, efterföljt av en kraftig minskning under

136

Del 3: Mot 2030

Modellens framtida utmaningar

finanskrisen och en svag ökning från 2010.
Sysselsättningen på 12,3 miljoner 2013 var 190 000 lägre än 2008 och 1,7 miljoner
högre än 1990. Eftersom befolkningen 15–64 år ökade mycket mer än så sjönk sysselsättningsgraden från 78 procent 1990 till knappt 74 procent 2013.
Antalet fackanslutna var 7,7 millioner 1990, det vill säga 66 procent av den totala
sysselsättningen (inklusive egenföretagare). Den nordiska fackföreningsrörelsens
medlemsantal har legat ganska platt från 1995 med en svag nedgång på 00-talet och
var 2012 nästan en halv miljon lägre än 1990. Den totala andelen bland alla sysselsatta sjönk därmed till 60 procent, det vill säga en nedgång på nästan 10 procent (6
procentenheter).
NordMod-rapporten om befolkningsförändringar och de nordiska välfärdsstaterna (Fløtten et al. 2013) presenterade en prognos om befolkningen och arbetskraften3
Analyserna visade att:
 Nordens befolkning ökar från ungefär 26 miljoner till ungefär 29 miljoner
människor.
 Antalet personer över 80 år nästan fördubblas från 1,2 miljoner 2010 till 2,1
miljoner 2030.


Antalet personer i yrkesaktiv ålder (15–64 år) ökar betydligt mindre – drygt
300 000 till 2030 – så att andelen av befolkningen i yrkesaktiv ålder kommer att
gå ner. I Danmark och Finland kommer också antalet i yrkesaktiv ålder sjunka
mot 2030.

Bärkraften för de nordiska modellerna är beroende av förmågan att upprätthålla en hög
sysselsättning och en produktiv, välorganiserad arbetsmarknad, som i sin tur har varit
beroende av starka kollektiva parter med kapacitet att samordna lönebildningen. Ett
viktigt resultat av hög sysselsättning och en samordnad lönebildning är små löne- och
inkomstskillnader. Som indikatorer för att illustrera utfallsutrymmet mot 2030 har vi
därför valt:
 Sysselsättningsgrad
 Organisationsgrad på arbetstagarsidan
 Ekonomiska klyftor
För att skapa ett utfallsutrymme har det för indikatorerna producerats tre utvecklingsbanor. Utgångspunkten är en prognos av förloppet under perioden 1990– 2013, det vill
säga en ren trendframskrivning (Norden Trend). Runt bastrenden har det konstruerats
ett förlopp som är byggt runt den bästa utvecklingen i en eller flera av de nordiska län3 Siffrorna bygger på studierna: The 2012 Ageing report. Economic and budgetary projections for the 27 member
states (2010–2060). European Economy 2:2012. Brussels: European Union. Och EU (2012). The 2012 Ageing report.
Underlying Assumptions and Projections Methodologies. European Economy 4/2011. Brüssel: European Union. De
nordiska ländernas finansdepartement har bidragit med de nationella siffrorna i studien.
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derna (Norden Hög) och ett motsvarande sämre förlopp byggt på utvecklingen av ländernas svagaste resultat (Norden Låg).
Sysselsättningsgrad
I Norden har, som tidigare nämnts, andelarna av befolkningen i arbetsför ålder som
faktiskt är i arbete – sysselsättningsgraden – sjunkit från 78 procent 1990 till en
bottennotering på 70 procent 1993 till 73,7 procent 2013. Sysselsättningsgraden i
Tyskland var 2013 73,3 procent och i Storbritannien 71,3 procent.
Den framtida sysselsättningsgraden beror på en rad förhållande: konjunktur, till
växt, ekonomisk politik, teknisk utveckling, produktivitetstillväxt, industriell sammansättning och förändringar i arbetsstyrkans storlek, sammansättning och kompetensprofil är några av de villkor som spelar in. Hur kommer sysselsättningsgraden
att se ut i Norden 2030 om den följer utvecklingsförloppet i:
 Norden Hög: Genomsnittet för den isländska och norska sysselsättningsgraden
under perioden 2000–2013.
 Norden Trend: Förändringstakten i Nordens samlade sysselsättningsgrad
under perioden 2000–2013.
 Norden Låg: Genomsnittet för den finska sysselsättningsgraden under
perioden 2000–2013
Figur 13.2 Tre utfall för nordisk sysselsättning 2030. Nettoförändringar i sysselsättning/antal jobb
från 2013.
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Alternativet Norden Hög ger en sysselsättningsgrad på 79,5 procent 2030. Om man
för vidare den nordiska trenden 2000–2013 kommer sysselsättningsgraden sjunka
till 72,2 procent 2030, medan Norden Låg innebär en sysselsättning på 68 procent.
De demografiska prognoserna4 ger som tidigare nämnts ingen särskild ökning av
antalet yrkesaktiva (15–64 år) i Norden. Men hur många fler eller färre sysselsatta
kommer dessa tre förlopp att ge 2030?
För att komma upp till Norden Hög, vilket motsvarar den genomsnittliga sysselsättningsgraden på Island och i Norge under 2000-talet måste sysselsättningen öka
med 1,3 miljoner fram till 2030. Denna siffra är lägre än Nordens sysselsättningstillväxt under 1995–2013 (1,6 millioner), men den gången hade man en kraftig ökning
av befolkningen i yrkesaktiv ålder. Från 2010 och fram till 2013 har det endast skett
en ökning på 190 000 i Norden.
I Norden Trend, som använder utvecklingen under perioden 2000–2013 som underlag, kommer sysselsättningen bara att öka med 70 000 fram till 2030 och sysselsättningsgraden kommer därmed att falla. Detta är uppenbarligen en problematisk
utveckling. För att säkra tillräcklig arbetskraft till omsorg för den ökande andelen
mycket gamla och tillräcklig ekonomisk tillväxt för att finansiera de ökande pensions- och omsorgsutgifterna kommer man att behöva en markant ökning i sysselsättningsgrad och produktivitet.
I Norden Låg kommer sysselsättningen att falla med hela 650 000 personer. Med
tanke på utmaningarna kopplade till den åldrande befolkningen skulle ett sådant
förlopp innebära en stagnerad tillväxt och ett stagnerat välstånd som troligen kommer att pressa fram betydliga åtstramningar för de nordiska välfärdsstaterna.
Organisationsgrad på arbetstagarsidan
2012 fanns det sammanlagt 7,3 miljoner fackanslutna personer i Norden, 420 000 färre än 1990. Eftersom sysselsättningen ökade med nästan 1,7 miljoner betyder det att
organisationsgraden bland löntagare har sjunkit. Organisationsgradens nivå och utveckling varierar betydligt mellan de nordiska länderna. Precis som för sysselsättningen har tre alternativ räknats fram, där ett har hämtats utanför Norden (Tyskland).
 Norden Hög: Genomsnittet för finsk och svensk organisationsgrad under perioden 1990-2010.
 Norden Trend: Ett vidareförande av utvecklingen i Nordens samlade organisationsgrad för perioden 2000–2010.
4 The 2012 Ageing report. Economic and budgetary projections for the 27 member states (2010–2060). European
Economy 2:2012. Brussels: European Union. Och EU (2012). The 2012 Ageing report. Underlying Assumptions and
Projections Methodologies. European Economy 4/2011. Bryssel: European Union.
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 Norden Låg: Samma årliga nedgång av Nordens organisationsgrad som i Tyskland 1991–2007.
Norden Trend, som är en fortsättning av det senaste decenniets utveckling, skulle
leda till en facklig organisationsgrad på 53 procent under 2030 – ungefär där Norge
låg under 2010. I Norden Låg skulle organisationsgraden 2030 vara 46 procent. Norden Hög skulle däremot leda till en organisationsgrad på över 76 procent. Med tanke
på prognoserna om arbetsstyrkan som indikerar att antalet löntagare kommer att
ligga på runt 11,3 miljoner 2030 kommer dessa tre alternativ kontinuerligt leda till
förändringar i fackorganisationernas medlemsantal som visas i figur 14.3.
Figur 13.3 Tre utfall för arbetstagarorganisering 2030. Anslutning eller bortfall sett i förhållande till
antal medlemmar 2012.
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I Norden Trend kommer fackföreningsrörelsen förlora 1,3 miljoner medlemmar
och tillsammans ha 6 miljoner medlemmar 2030. Då LO-förbunden har haft de
största medlemsbortfallen sedan 1990 kommer ett sådant förlopp innebära stora
förändringar i styrkeförhållandena mellan huvudorganisationerna. För att komma
tillbaka till den svenska och finska genomsnittsnivån 1990–2010 – »Norden Hög«
– måste den nordiska fackföreningsrörelsen öka antalet medlemmar med 1,3 miljoner i tillägg till de 7,3 miljonerna man hade 2012. Detta är nettotillväxten. Eftersom
den årliga omsättningen är betydlig5 och bortfallet av äldre medlemmar kommer
5 Enligt organisationsavdelningen för norska LO är deras nyrekrytering ca 65 000 per år, och om man utesluter
dödsfall så är bortfallet runt 46 000 (muntlig information från chef Ståle Dokken 20.10.2018
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att öka mot 2030 kommer en sådan ökning kräva organisering av flera miljoner nya
arbetstagare.
Får man samma årliga nedgång i organisationsgraden som Tyskland 1991–2007
sjunker medlemsantalet med 2,1 miljoner. I Norden Låg kommer den nordiska fackföreningsrörelse då stå kvar med 5,2 miljoner medlemmar. Dessa räkneexempel
indikerar att det kommer att kräva kraftiga rekryteringsinsatser för att stabilisera
organisationsgraden och medlemsantalet på dagens nivå.
Ekonomiska klyftor
Vanligtvis används ginikoefficienten för att beräkna skillnader i inkomst och förmögenhet i en befolkning. Koefficienten anges som ett värde från 0 till 1 där 0 indikerar
att alla invånare har precis lika stor inkomst eller förmögenhet medan värdet 1 indikerar att en person äger all inkomst och förmögenhet. Kort sagt, ju högre ekonomiska skillnader, desto högre ginikoefficient.
Figur 13.4 Ginikoefficient för Norden och Tyskland 1990–2011. Disponibel inkomst efter skatt och
fördelning (OECD).
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Som tidigare nämnts visar OECD-data att skillnaderna i disponibel inkomst (efter
skatt och fördelning) ökade i alla6 de nordiska länderna från 1990 till 2011 (sista till
gängliga siffror). Den största ökningen skedde i Sverige från 0,21 1990 till 0,27 2011.
6 Island har inte inkluderats eftersom det inte finns några siffror innan 2005 i OECD:s databas. Norden sätts samman med nationella gini, viktat efter befolkningens storlek. Utifrån befolkningsantalet utgör Sverige 37–38 procent
av nordisk gini, medan Finland, Danmark och Norge utgör 19–22 procent.
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Den minsta ökningen skedde i Danmark från 0,23 1990 till 0,25 2011. I hela Norden
totalt ökade ginikoefficienten från 0,22 1990 till 0,26 2011, det vill säga något mer än
Tysklands ökning från 0,26 1990 till 0,29 2011. Som figur 13.4 visar hade Norden lika
stora ekonomiska klyftor 2011 som Tyskland hade 2000.
För hela Norden mottog de 10 procent med de högsta disponibla inkomsterna 24,2
procent av de totala inkomsterna 1990 7. 2009 mottog de 10 procent med de högsta
inkomsterna 28,2 procent av de samlade disponibla inkomsterna. Ett annat sätt att
se utvecklingen av ekonomiska skillnader är förhållandet mellan de högsta och de
lägsta inkomsterna. I Norden hade de högsta 10 procenten 1990 i genomsnitt 2,7
gånger så hög inkomst som de lägsta 10 procenten av inkomstfördelningen. 2009
hade den procentuella skillnaden ökat till 3,5 (The World Top Incomes Database,
egna beräkningar).
Som för de andra indikatorerna har tre olika utfall beräknats:
 Norden Hög: Norden fortsätter efter en förändringstakt enligt svensk gini
1990–2011
 Norden Trend: Norden fortsätter efter en förändringstakt enligt nordisk gini
1990–2011
 Norden Låg: En reduktion av klyftor till genomsnittet för dansk gini 2000–2011
Figur 13.5 Gini för Norden 2011 och Norden Låg, Norden Trend och Norden Hög 2030.
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Om trenden för inkomstskillnader från 1990–2011 fortsätter (Norden Trend) kommer Norden 2030 ha en gini på 0,30. Om utvecklingen följer den svenska banan (Norden Hög) kommer Norden 2030 ha en gini på 0,32. Om man klarar att vända skillna7 The World Top Incomes Database. Norden siffor som Gini viktat efter befolkningens storlek.
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derna till genomsnittet av det danska gini under 2000-talet, Norden Låg, kommer det
nordiska gini att vara 0,24 2030.
För att sätta dessa siffror i kontext kommer Norden Hög-alternativet innebära
att Norden får ekonomiska klyftor som ungefär motsvarar de man idag finner i Italien. Italien hade 2009 en gini på 0,32. I Italien innehade de 10 procenten med högst
inkomst 33,9 procent av de samlade disponibla inkomsterna. Norden Trend skulle
innebära större ekonomiska klyftor än de Tyskland hade 2011 – och omvänt samma
klyftor som i Frankrike. 2009 innehade de 10 procent med högst inkomst i Frankrike 32,7 procent av de samlade disponibla inkomsterna. I Norden hade de högsta
10 procenten 1990 i genomsnitt 4,4 gånger så mycket som de lägsta 10 procenten
av inkomstfördelningen. Norden Låg har beräknats i enlighet med att skillnaderna
sjunker till dansk nivå under 2000-talet.
Dessa enkla prognoser om förloppet i Norden säger inget om i vilken riktning
utvecklingen faktiskt kommer att röra sig mot 2030. De indikerar likväl att om de
föregående årtiondens utveckling fortsätter kan Norden gemensamt ha ungefär lika
stora klyftor och lägre sysselsättning än vad Tyskland har idag. De understryker
även att det krävs ett kraftfullt grepp för att kunna lyfta upp hela Norden till den
nivå där de nordiska länderna som har fått bäst poäng på indikatorerna fram till i
dag befinner sig. I worst case-alternativet, om de ekonomiska klyftorna fortsätter att
öka som i Sverige och sysselsättningen faller till en finsk nivå, kommer Norden 2030
att skilja sig mycket lite från dagens europeiska genomsnittsnivå förutom när det
gäller fackorganisering.
Räkneexemplen visar vilken stor spännvidd det finns när det gäller den möjliga
utvecklingen för Norden och att man kan se ett förlopp där särdragen för den nordiska modellen förfaller.

Vad kommer det att innebära att föra vidare den nordiska modellen?
Det finns i dag en bred politisk enighet om att det är önskvärt att bevara den nordiska modellen, men vad kommer detta att innebära när samhället är i ständig
förändring? I en samhällsvetenskapliga mening är en modell ett verktyg för att analysera och förstå vad något är – eller hur det fungerar. I en ideologisk eller politisk
mening är en modell en bild av hur något bör vara eller ett ideal att sträva efter.
Båda betydelserna av begreppet modell har varit centrala i både samhällsforskning
och samhällsdebatt. Uttrycket nordisk modell används först och främst i NordMod-projektet som ett analytiskt verktyg för att förstå sambandet mellan målen för
samhällsutvecklingen, de institutioner som har byggts, de olika aktörer som fattar
beslut och vilka konkreta verktyg de har haft till sitt förfogande för att bidra till de
sociala resultat vi kan mäta i levnadsvillkor och välståndsutveckling.
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I NordMod-projektet är uppdragsgivarna på jakt efter ett nytt kapitel i den nordiska berättelsen som för vidare de bästa av de etablerade särdragen och det sociala
utfallet. Det är ett uttryck för en stark önskan att vidareutveckla modellen. Men
vilka är kriterierna för att upprätthålla modellen när de samhälleliga förutsättningarna förändras? De nordiska länderna kommer förmodligen att vara välmående
och blomstrande samhällen även om de får större ekonomisk ojämlikhet, ökande
skillnader för folks arbets- och levnadsvillkor eller en större löneklyfta mellan män
och kvinnor. Enskilda kommer också rent ideologiskt se större skillnader som ett
önskvärt mål i sig. Andra kan argumentera för att det är en nödvändighet i en globaliserad ekonomi eller ett pris man måste betala för att säkerställa fortsatt hög sysselsättning, som ETLA-rapporten till Nordisk Ministerråd antyder (Calmfors 2014;
Valkonen &Vihriäla 2014). Så även om de historiskt dokumenterade sambanden mellan jämlikhet och effektivitet är relativt otvetydiga kan man argumentera för att de
nordiska länderna måste släppa efter på tidigare ambitioner. Framtiden för de nordiska modellerna och vad det innebär att upprätthålla dem är alltså inte en teknisk
eller mekanisk frågeställning utan handlar också om politiska mål och genomförandet av politiska strategier. Det finns många möjliga vägar mot 2030.
Utmaningen uppdragsgivarna gav forskargruppen i NordMod-projektet var att inhämta kunskap som kunde ligga till grund för en debatt om hur grunddragen i den
nordiska modellen, och stödet för denna, kan bestå. Om man har som mål att vidareföra en modell måste man konkret diskutera vad i modellerna som är avgörande
att bevara. Är det modellens institutioner eller dess resultat och är alla institutioner
och resultat lika viktiga? Och när har de nordiska länderna förändrats så mycket att
de inte längre kan sägas infria kriterierna för att representera en nordisk modell?
Kan de värderas oberoende av vilka problem de möter eller vilka resultat andra jämförbara länder uppnår i motsvarade situationer?
Om man tittar noga på de nordiska länderna kommer man, som illustrerats ovan,
hitta nationella skillnader för ett antal dimensioner. Arbetslösheten varierar, det gör
även skolresultaten från PISA, organisationsgraden, de ekonomiska klyftorna mm.
Detta är bara några exempel på nationella skillnader och dessa skillnader kan förklaras med variationer i ekonomi, institutioner, politik och en rad andra förhållanden.
Till exempel kan olikheterna i organisationsgrad inte ses oberoende av systemen för
a-kassa och organisationen av pensionssystemen på arbetsmarknaden. Skillnader i
sysselsättning och arbetslöshet hänger samman med näringsstruktur, internationella konjunkturer, skillnader mellan ramarna för ekonomisk politik och invandring
och så vidare, medan klyftorna bland annat påverkas av utvecklingen av skattepolitiken, sysselsättningen, lönebildningen och fördelningen. Sådana nordiska variationer mellan land och över tid understryker att kriterierna för att vara en nordisk

144

Del 3: Mot 2030

Modellens framtida utmaningar

modell inte enbart kan knytas till resultaten.
Vi har i NordMod-projektet pekat på att om man ska jämföra den nordiska samhällsmodellen med andra nationella modeller är det samspelet mellan modellens
huvudaspekter som måste beaktas. Man måste se på helheten av mål och värderingar (som jämlikhet, arbete för alla, jämställdhet, sammanhållning) institutioner
och beslutssystem (som kollektiv organisering, utbildningssystem och sociala trygghetssystem) verktyg och åtgärder (som lagar och avtal, utbildningsåtgärder, arbetsmarknadspolitik) och resultat och sociala utfall (som utveckling och fördelning av
levnadsvillkor)) (Dølvik 2013a:13).
Figur 13.6 Illustration av sambandet mellan mål, institutioner, verktyg och resultat.

När politiska aktörer från andra länder vill lära sig av den nordiska modellen är det
ofta dennas resultat som efterfrågas. Men resultaten kan inte ses oberoende från
modellens institutionella uppbyggnad. Det är till exempel den samordnade lönebildningen som har skapat en mer sammanpressad lönestruktur och därmed bidragit
till mindre klyftor mellan inkomsterna än i andra länder. Detta förutsätter breda
organisationer både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Den höga sysselsättningen bland kvinnor hänger samman med utbyggnaden av breda offentliga välfärdstjänster och utbildningsmöjligheter. De goda ramvillkoren för näringslivet har bland
annat att göra med relativt låga skatte- och avgiftsbördor för företag (och därför relativt höga för arbetstagare och för brukare) tillsammans med en hög utbildningsnivå,
god infrastruktur, liberal reglering av produktmarknaden och täta kopplingar mellan produktivitet och löneutveckling. Den höga sysselsättningen beror på ett konkurrensdugligt näringsliv, en ekonomisk politik som stabiliserar efterfrågan och en
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social infrastruktur som gör det möjligt för flesta möjliga att arbeta.
För att karaktärisera dessa relationer har vi i NordMod-projektet argumenterat
för att följande gemensamma drag har varit särskilt viktiga för utvecklingen av den
nordiska modellen:
 En helhetssyn på samordning mellan aktörerna på arbetsmarknaden, välfärdsstaten och den ekonomiska politiken.
 Denna samordning har varit beroende av jämbördiga maktförhållanden och
konstruktivt konfliktpartnerskap.
 Detta konfliktpartnerskap har i sin tur skapat underlag för prioritering av omfattande investeringar i mänskliga resurser (Dølvik 2013a).
En viktig slutsats från situationsanalysen är att det inte är möjligt att reproducera det fördelningsmässiga resultatet om institutionerna, aktörerna och de politiska
verktygen som säkerställer utjämning blir försvagade. Att föra modellen vidare är
därför en politisk fråga både när det gäller prioriteringar av målen för samhällsutvecklingen (resultaten) och när det gäller de institutionella villkoren för och aktörernas
förmåga att utforma tillräckliga svar på de samhälleliga utmaningar man står inför.
Om man vill föra modellen vidare är det dessutom inte tillräckligt att bevara
institutioner och verktyg, aktörerna måste också ha förmågan att förnya dem så att
de levererar resultat som står i proportion till målen. Hur det ska se ut för att målen
inte längre kan sägas vara uppfyllda är också en politisk frågeställning och kan inte
värderas oberoende av konjunkturen, förändringar av yttre omständigheter och vilket resultat andra jämförbara länder uppnår. Om utvecklingen fortsätter framåt mot
2030 som den har gjort det senaste årtiondet kommer dock Norden som helhet att ha
en lägre sysselsättningsgrad och högre inkomstskillnader
2030 än vad Tyskland har i dag. Förutom att detta, utifrån
dagens mätstock, inte kommer att kvalificera för beteckningen nordisk modell, kan man anta att starka driv-

För att stoppa eller vända denna
utveckling krävs en stark politisk
vilja och kraftfulla åtgärder.

krafter kommer att dra i riktningen av ökade klyftor under
åren framöver. För att stoppa eller vända denna utveckling
krävs en stark politisk vilja och kraftfulla åtgärder.

Yttre och inre förändringskrafter
Perioden mot 2030 kommer att ställa stora krav på behovet att bemästra ökande
komplexitet som följd av befolkningsmässiga, klimatrelaterade eller ekonomiska
förändringar och säkert också chocker och kriser..
Figur 13.7 illustrerar några av de viktiga trender – eller förändringskrafter – som
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under åren framöver kommer att fortsätta att påverka samhällsutvecklingen i Norden. Detta är välkända faktorer som länderna var för sig har begränsade möjligheter att påverka och som de – förutom genom internationellt samarbete – huvudsakligen måste tackla verkningarna av genom nationella strategier. Bortsett från att
klimatförändringar kommer att få ökad betydelse och att nödvändiga åtgärder för
att begränsa dem förhoppningsvis kommer att få internationellt genomslag under
åren fram över, är inga av dessa förändringskrafter nya. Och de rymmer både möjligheter och problem som de nordiska länderna har erfarenhet av att tackla. Till
exempel är organisationen av de små, öppna nordiska ekonomierna inriktad på att
hantera svängningarna i den internationella ekonomin – och de nordiska länderna
har under de senaste 25 åren framstått som globaliseringens vinnare (Ketel 2010;
Barth & Moene 2013).
Figur 13.7 Oberoende trender som kommer att påverka de nordiska länderna mot 2030.

Hög förändringshastighet och komplexitet gynnar som regel länder med stabila institutioner, hög kompetensnivå och brett deltagande i utvecklingen av nya lösningar,
men kräver att man gör sin hemläxa och vidareutvecklar repertoaren av nationella
strategier och verktyg.
De långsiktiga förändringarna i omgivningen påverkar först och främst de nordiska länderna genom ekonomi och arbetsmarknad men de påverkar även handlingsutrymmet i politiken.
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Stark internationell konkurrens
För det första finns det anledning att förvänta sig en fortsatt stark internationell
konkurrens och rörlighet för kapital, produktionsfaktorer och arbetskraft mellan regioner med stora skillnader. Detta kan också skapa grunden för en förstärkt skattekonkurrens – som man har sett med företagsbeskattningen i Norden under de senaste åren – och press för att vrida skatterna mot egendom och andra orörliga värden
(Calmfors 2014). Detta är välkända utmaningar men i samverkan med ökad robotisering av produktion kan man inte utesluta en utökad utflyttning och automatisering
av arbetskraften (Brynjolfsson & McAfee 2011). Sett i jämförelse med de föregående
25 åren – då Kina, Ryssland och Indien blev en del av den globala ekonomin – är det
inte osannolikt att takten för globaliseringen dämpas under de kommande 15 åren.
Mot bakgrund av den förlängda krisen i eurozonen och utsikten för låg tillväxt för
den internationella ekonomin är det också rimligt att utgå ifrån att de nordiska ekonomierna kommer att få en svagare internationell draghjälp under åren framöver än
de fått de senaste årtiondena.
Ett stort osäkerhetsmoment är om Kina kommer att fortsätta att öka efterfrågan
på nordiska varor i samma takt som tidigare – och om Kinas och BRIC-ländernas
klättring på värdestegen först och främst kommer att ge det nordiska näringslivet
en ökad marknad eller en ökad konkurrens (Freeman 2013; Dølvik 2013b). Det andra
stora osäkerhetsmomentet är om klimatförändringarna kommer att påverka internationell och nordisk ekonomi. Omläggningen till en grön ekonomi kan ge nya stora
tillväxtmöjligheter för dem som klarar att ställa om produktionen och dra växlar
på en ökad efterfrågan efter klimatvänliga produkter (The New Climate Economy
Report 2014) 8 , men kan också få mycket negativa konsekvenser för ekonomier som är
inlåsta i koldioxidberoende produktionsformer. På lång sikt kan omställningen därför bli långt mer krävande i Norge än i de andra nordiska länderna – där ekonomins
motorer är mindre beroende av olja och gas.

Ökad migration
För det andra kan ökad migration påverka villkoren för att föra vidare den nordiska
modellen. Klimatkrisen, regionala konflikter och stora globala klyftor för lönenivåer
och levnadsvillkor är faktorer som dikterar att ökningen i internationell migration
inte kommer att avta. Mer realistiskt är att det motsatta sker och att de nordiska
länderna, ju mer de lyckas utveckla inkluderande välfärdssamhällen, kommer att
framstå som mycket attraktiva destinationer för allt fler personer. Ökad migration
kan underlätta förutsättningarna för att lösa framtida uppgifter i samhället – genom
att avhjälpa stagnation i arbetskraftsutbudet – men kan också förstärka påfrestnin8 http://newclimateeconomy.report/
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gen på arbetsmarknads- och välfärdssystem om man inte får ett stabilt lönegolv på
plats och lyckas bättre med integrationspolitiken (NOU 2011:7; Djuve och Grødem,
red. 2014; Andersen et al. 2014).

Mindre nationellt handlingsutrymme
Det tredje sättet globalisering och europeisk integration kan påverka de nordiska
ländernas förmåga till att hantera framtida problem är genom att ändra handlingsutrymmet för den nationella politiken. Detta går åt båda hållen. Å ena sidan är
övernationell reglering en nödvändighet för att lösa internationella kollektiva handlingsproblem och utveckla politikens räckvidd och för att nationalstaten ska kunna
hantera gränsöverskridande problem. Utan internationella klimatavtal som ökar
priset på CO2-utsläpp vore det svårt för den enskilda nationalstaten att få igenom
de nödvändiga omläggningarna i ekonomi och näringsliv. Å andra sidan kommer sådana avtal alltid att innebära en självbindning som inskränker handlingsutrymmet
för delar av den nationella politiken. Denna tvåsidighet är välkänd från de nordiska
ländernas deltagande i det europeiska samarbetet – inte minst i den ekonomiska
politiken – och ställer ökade krav på ländernas strategier för alliansbyggande och
påverkan på ett internationellt plan

Kriser och chocker
Vid sidan om dessa internationella utvecklingstrender måste man räkna med att
även perioden mot 2030 kommer att bjuda på oförutsedda kriser och chocker både
internationellt och nationellt. Man kan till exempel inte utesluta att den internationella finansieringen av ekonomin, fortsatt lågräntepolitik och tryck av pengar för
att stimulera ny tillväxt och nya investeringar samt en vidare ökning av hushållens
skulder kan leda till nya härdsmältor av det finansiella systemet (Freeman 2013;
Wolf 2014). Man kan inte heller utesluta att geopolitiska konflikter i Europas närområde förstärkta av den globala uppvärmningen kan utlösa väsentligt större migrationsvågor än man antagit.
Man kan ännu inte säga på vilket vis ovannämnda förändringsdrag konkret kommer att påverka de nordiska ländernas förutsättningar för att föra vidare sina modeller och hur starka effekter detta kommer att få. Vad man likväl kan säga är att ju mindre det internationella samhället lyckas att hantera dessa gemensamma utmaningar,
desto svårare blir det för varje enskilt land att tackla sina egna problem – och tvärtom.
Oberoende av den internationella utvecklingen måste de nordiska länderna under åren framöver också hantera konsekvenserna av de långsiktiga inhemska förändringskrafterna vi har lyft fram i NordMod-projektet. Ett par av de mest konsekvens
tunga förändringarna som kommer att kräva nya lösningar är:
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 Befolkningen blir äldre. Detta kommer att kräva fler resurser och mer arbetskraft till äldreomsorg samtidigt som tillväxten av arbetskraften stagnerar.
 Ökad urbanisering. Allt fler kommer att leva i städer och detta kommer att
kräva stora investeringar i infrastruktur, bostäder, transporter, offentliga tjänster, osv. – samt bättre samordning i det offentliga förvaltningssystemet.
 Befolkningen blir mer varierande. Ökningen av invandrarbefolkning kommer
att ställa ökade krav på integrations-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik
för att kombinera liten social ojämlikhet med större skillnader i kultur och
livsformer.
 Klimatförändringarna kommer inte bara att kräva nya internationella regler
och nationella ekonomiska omläggningar utan kan även på sikt kräva viktiga
anpassningar för bosättningsmönster, förbrukning, infrastruktur och livsstil
som måste inledas de kommande årtiondena.
 Den tekniska utvecklingen som bland annat är knuten till digitalisering, biooch genteknik och ökad automatisering och robotisering både i varuproduktion
och i många manuella tjänster kommer att förstärka behovet av innovation
och kompetensen för att ta nya redskap och metoder i bruk.
Mötet mellan dagens problem och utvecklingstrender som beskrivs i situationsanalysen och de långsiktiga yttre och inre förändringskrafterna som beskrivs här kommer inte bara att förstärka existerande samhälleliga utmaningar utan även skapa
nya. Utifrån situationsanalysen i del II har vi i rutan nedan pekat ut tio av dagens
viktigaste socialpolitiska utmaningar.
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10 SAMHÄLLSUTMANINGAR
1

Att upprätthålla det ekonomiska fundamentet. Hög sysselsättning,
tillväxt och finansiering av kollektiva nyttigheter kräver ett konkurrenskraftigt näringsliv där myndigheterna och parterna bidrar till att
stärka produktiviteten, omläggningsförmågan, innovationstakten och
tekniktillämpningen i företagen.

2

Att säkra en ordnad och välfungerande arbetsmarknad. Detta är en
förutsättning för att återfå full sysselsättning, ge alla möjligheten att
delta och dra nytta av samhällets mänskliga resurser. För att förhindra
ökade klyftor krävs effektiva åtgärder för att inkludera fler, hindra
utanförskap och motverka ökade ojämlikheter i löne- och arbetsvillkor.

3

Att stärka arbetsmarknads- och avtalsregimer. Förmågan till om
läggning, samordning av lönebildningen och till att förhindra ökade
klyftor är beroende av samarbetet mellan starka organiserade parter.
Detta kräver åtgärder för att stoppa nedgången av fackorganisering
och försvagning av avtalen och partssamarbetet i utsatta branscher.

4

Att stoppa förskjutningen mot ett nytt ståndssamhälle. Detta kräver
grepp för att motverka ökade skillnader i arbete och utbildning,
stärka skattesystemets fördelningseffekt, förbättra utbildningsoch aktiveringssidan av socialpolitiken och säkra anständiga
levnadsvillkor för dem som inte kan försörja sig genom eget arbete.

5

Att förbättra de offentliga välfärdssystemen. Trängre ekonomiskt
handlingsutrymme för nya reformer kommer att innebära svåra
avvägningar mellan goda ändamål. Bättre kvalitet, social trygghet
och träffsäkerhet är nödvändigt för att säkra bred uppslutning och
skattebetalningsvilja.

6

Att skapa bättre förvaltning, ledning och samarbete i offentligt
tjänstetillhandahållande. Demografiska förändringar, nya be
handlingsmöjligheter och stigande förväntningar skapar ökad
efterfrågan. Detta kräver omorganisering, användning av ny teknik
och utveckling av förvaltnings- och styrelseformer som alltmer
bygger på den anställdes professionella bedömning och engagemang.
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7

Att stärka samhällets förmåga att bemästra mångfald. Målsättningar
om utjämning och bättre integration på arbetet, i utbildningar och i
civilsamhället kan komma i konflikt med målsättningar om tolerans
mot variation i livsval och livsmönster. Olika grupper kan behöva
behandlas på olika vis för att få samma möjligheter. Detta kan utmana
balansen mellan rättighet och plikt.

8

Att öka investeringarna i kompetens. För att motverka bortfall från
arbete och utbildning, förbättra skolresultat och stärka integrationen
behövs en ökad satsning på yrkesutbildning och livslångt lärande.
Detta är också viktigt för att stärka samhällets omställningsförmåga.

9

Att påskynda övergången till ett utsläppssnålt samhälle.
Omläggningen mot en grönare ekonomi är krävande, men öppnar
också nya ekonomiska möjligheter. Detta förutsätter åtgärder som
stärker näringslivet och befolkningens förmåga till att anpassa sig till
ett utsläppssnålt samhälle.

10 Att utveckla gemensamma nordiska strategier på europeiska
och globala arenor. Oberoende av anknytningen till EU är en mer
samordnad, nordisk pådrivande roll viktig för att utvidga politikens
handlingsutrymme nationellt och stärka dennas räckvidd och
genomslagskraft internationellt.

Nya reformagendor
Om Norden ska fortsätta att utmärka sig när det gäller förmågan att kombinera
jämlikhet och tillväxt kommer behoven för politiska reformer och institutionell anpassning att öka de kommande åren. Med nya ambitiösa mål för klimat och integration visar listan på utmaningar behov av reformer och omställning på många
områden. Gemensamt för utmaningarna är att de berör samtliga grundpelare i den
nordiska modellen. De kommer att ställa stora krav på aktörernas förmåga att förnya institutioner och verktyg i den ekonomiska politiken, miljöpolitiken och arbetsmarknads- och välfärdspolitiken. Det gäller »att vara sann mot målen men trolös
mot verktygen« som den socialdemokratiska finansministern i Norge, Per Kleppe,
utt ryckte det (Kleppe 2003).
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Stärka grundpelarna
Situationsanalysen visar att det finns tecken på sprickbildning i flera av modellens
grundpelare och att det periodvis har knakat i fogarna när det gäller samverkan
mellan dem. Detta har återspeglats i högre arbetslöshet, ökande ojämlikhet, stagnerande sysselsättningsgrad och ökade bördor på välfärdssystemet. Om försvagningen
av fackföreningsrörelsen och partssamarbetet fortsätter kan detta inte bara rucka
på stabiliteten för lönebildningen och arbetsmarknadspelaren, utan kan också reducera förmågan till omläggning, värdeskapande och fördelning på den enskilda
arbetsplatsen och på en samhällsnivå.
De nordiska ländernas resultat har varit beroende av de politiska partiernas
förmåga att kompromissa och samordna mellan politikområden. Om samord-ningen sviktar och instabiliteten ökar kan även förtroendet för politiker och myndigheter raskt svikta – som man har sett på Island. Förändrade partipolitiska styrkeförhållanden, splittring och framväxt av starka högerpopulistiska partier kan också
rubba förvaltningsförmågan och göra det svårt att bedriva långsiktiga strategier.
Återskapa resultaten
Listan av utmaningar kan ge grund för oro om de nordiska länderna kommer att
klara att föra vidare de samhälleliga resultat som legat till grund för begreppet den
nordiska modellen. Med högre arbetslöshet, stagnerad sysselsättningsnivå och ökad
ojämlikhet har det blivit mindre skillnader i förmågan att kombinera jämlikhet och
effektivitet mellan Norden och jämförbara europeiska länder under de senaste 25
åren. Om länderna inte klarar att vända denna utveckling kommer många av de nordiska särdragen att allt efterhand utplånas, som analysen om utfallsummet visade.
Dock är det en god utgångspunkt att erkänna utmaningarna och inse att föränd
ringar är fortsatt nödvändiga. Ett gemensamt drag för många av de yttre och inre
förändringskrafterna är att de utmanar centrala mål och kan förstärka pressen på
grundläggande institutioner i de nordiska länderna. För arbetarrörelsen, som vill
upprätthålla höga ambitioner om arbete för alla, jämlikhet och social trygghet, representerar denna utveckling en särskild utmaning eftersom den också kan rubba
på själva maktunderlaget för arbetarrörelsens samhällsinflytande. I enlighet med
uppdragsgivaren SAMAK:s önskan om ett kunskapsbaserat inslag till medlemsorganisationernas diskussioner om förnyelse av strategier och organisering, vill vi i
det avslutande kapitlet framhäva sex utmaningar som är särskilt kritiska för den
nordiska arbetarrörelsen.
.
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Utmaning 1:

Att skapa

De nordiska ländernas höga välstånds- och sysselsättningsnivå, deras omfattande
välfärdstjänster och små skillnader i levnadsvillkor förutsätter högt värdeskapande,
hög produktivitet och förändringsförmåga. Under de kommande åren kommer de
nordiska länderna stå inför en tredubbel omstruktureringsutmaning: globaliseringen och utsikten för lägre internationell tillväxt kommer att ställa stora krav på
konkurrensduglighet och omläggningar i näringslivet, åldrandet av befolkningen
kommer att kräva omprioritering av resurser och ökad effektivitet i den offentliga
sektorn, och transformationen till ett mer klimatvänligt samhälle kommer att kräva
en omläggning av produktion, förbrukning och livsformer. Allt detta sammantaget
kommer att sätta de nordiska ländernas förmåga att kombinera effektivitet och jämlikhet samt förnyelse och social stabilitet på prov.
Sambandet mellan effektivitet och jämlikhet – skapa och dela – har varit centralt
i arbetarrörelsen, men har också varit en källa till kontroverser och svåra avvägningar. Även om till och med IMF nu slår fast att »lower net inequality seems to
drive faster and more durable growth« (Ostry et al. 2014:4), är det inte alla omfördelningsåtgärder som bidrar till ökad tillväxt – eller vice versa. Ambitionen med att driva fram nya, innovativa samhällslösningar går inte alltid sömlöst ihop med skyddet
av intjänade förmåner och rättigheter. Fördelningen av kostnader för åtgärder som
tjänar gemenskapen på lång sikt kommer inte nödvändigtvis motsvara fördelningen
av vinst på kortare sikt. Beslutssystem byggda på ett brett deltagande, bred samordning och breda kompromisser mellan starka, organiserade intressen kan därför vara
tidskrävande.
De nordiska ländernas fördelar bygger inte på att de är i framkant när det gäller
teknisk innovation – på det området är ofta liberala marknadsekonomier bättre –
men på förmågan till organisering, lärande, genomförande och ett brett deltagande
i processförbättringar och vardagliga innovationer (Hall & Soskice 2001; Fagerberg
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& Fosaas 2014). Liknande realiseringar har legat till grund för konfliktpartnerskapet
på arbetsmarknaden och samarbete om produktivitet och förnyelse i företagen – den
nordiska mikromodellen. Det är därför ingen tillfällighet att det nordiska näringslivet ligger högt på europeiska rankningar över innovationsaktivitet och radikal
produktinnovation, eller att länderna använder mer av sin BNP på FoU än de flesta
andra länder (Fagerberg & Fosaas 2014). De nordiska länderna har varit snabba med
att använda ny teknik på bred basis – detta illustreras genom digitaliserade offentliga tjänster och en utbredd uppkoppling mot internet – och internationella företag
använder ofta de nordiska marknaderna som testområden av framtida produkter.
Med en jämn inkomstfördelning, hög utbildningsnivå och stränga miljökrav är nordiska
användare krävande kunder och nordiska
företag har varit bra på att använda nya tekniska lösningar i traditionell produktion.
Efter kriserna under 80–90-talet gjorde de
nordiska länderna stora anpassningar av in-

Kombinationen av övergången till en ekonomi
med låga koldioxidutsläpp, stora förändringar
i befolkningskompositionen och utsikten till en
lägre internationell tillväxt och en hårdare global konkurrens kommer att förstärka behovet
för innovation och nyskapande på alla delar av
arbetsmarknaden.

stitutionerna för ekonomi, politik, lönebildning, pension och välfärd.
Som en följd av förändringar av de internationella och nationella ramvillkoren
kommer pressen för ekonomiska och sociala omläggningar inte att bli mindre under
de kommande åren. Kombinationen av övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, stora förändringar i befolkningskompositionen och utsikten till en lägre
internationell tillväxt och en hårdare global konkurrens kommer att förstärka behovet av innovation och nyskapande på alla delar av arbetsmarknaden. Detta är inte
något nytt i den privata sektorn där parterna är vana vid att det inte går att klaga på
marknadens dom inför det politiska systemet.
I den offentliga sektorn där budgetarna med få undantag har växt och där politikerna definierar ramarna fungerar det annorlunda. På väg in i en tid med en växande äldre befolkning och växande förväntningar på bättre tjänster och medicinska
behandlingar – där reformer inte kan finansieras av en ökning av arbetsstyrkan
från efterföljande generationer – kommer kraven på effektivitet och omprioriteringar inom de offentliga verksamheterna att skärpas. När nya offentliga åtgärder och
reformer i ökande grad måste täckas genom omfördelning av resurser kommer politikerna, cheferna och fackföreningarna i sektorn möta ökande förändringspress
och strid mellan olika myndigheter. För arbetarrörelsen, där fackföreningar skyddar
arbetstagarnas intressen och partipolitiker måste tillvarata intressena för olika användargrupper – intressen som inte alltid sammanfaller – väcker sådana spänningar
särskilda utmaningar (Vartiainen 2014). Detta kan också öppna nya möjligheter. De
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sista årtiondenas erfarenheter av marknadsanpassade förvaltningsreformer för offentliga tjänster är mycket blandade och kan tyda på att det är dags att ta fram system som alltmer bygger på medarbetarnas professionella kompetens, egenbestämmande och användarkontakt (Tesfaye 2013).
Övergången till en mer klimatvänlig ekonomi och samhällsorganisation kommer
inte bara att kräva omläggningar av produktion och förbrukning utan också ändrade levnadsvanor och bostads- och transportmönster. Som utgångspunkt finns
anledning att anta att de nordiska länderna är bättre rustade än de flesta att genomföra övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp på ett effektivt, socialt
acceptabelt och politiskt legitimt vis. Men detta förutsätter att politikerna – i samverkan med breda organiserade intressen – klarar att utforma nya regler, nya prisoch avgiftssystem och nya system för fördelning som gör det ekonomiskt rationellt
och praktiskt möjligt för företag, arbetstagare och användare att lägga om till mer
klimatvänliga produktions- och levnadsformer.
För att sätta det gemensamma intresset före egenintresset (Hernes 1982) på vägen mot ett grönare samhälle behövs inte bara ett förändrat ekonomiskt motivationssystem, till exempel avgifter på koldioxidutsläpp. Det krävs också ordning och
infrastruktur som ger folk reella möjligheter till omställning, klimatvänliga transporter och byte av arbete och bostad om nödvändigt. Omställningen till en ekonomi
med låga koldioxidutsläpp kommer att utmana näringslivs- och arbetsmarknadsorganisationernas förmåga att bygga broar mellan olika medlemsgruppers intressen. Eftersom organisationerna på arbetsmarknaden i första hand är byggda för att
skydda de nuvarande medlemmarnas intressen och i mindre utsträckning har varit
tvungna att ta hänsyn till intressen för framtida generationers medlemmar kommer
klimatutmaningen bli ett stort prov på organisationernas förmåga till omläggning
och förnyelse.
Med en bred kompetensbas, ett avancerat näringsliv, hög produktivitet, starka
institutioner och välutvecklade system för medverkande på arbetsmarknaden bör
de nordiska länderna stå bättre rustade att hantera förändringspressen än de flesta
andra länder. Historiskt sett är det särskilt i kris- och uppbrottstider som de nordiska
samhällena har demonstrerat sin förnyelseförmåga – som man såg under 1930-talet
och under återhämtningen efter 90-talskrisen. En kritisk faktor kommer att vara
om traditionstunga institutioner med en inarbetad repertoar av verktyg för att lösa
kända problem kommer att framstå som en del av problemet, eller om de – som vid
tidigare vägskäl – kommer att kunna förnya sin agenda och mobilisera sina resurser
för att bli en del av svaret på morgondagens okända problem.
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PROBLEMET
Behovet av ökat värdeskapande, omsorg för fler äldre och en grönare ekonomi kommer
att ställa stora krav på de nordiska samhällenas omställnings- och förnyelseförmåga.

Kritiska faktorer
Förnya regler och skatte- och avgiftssystem för att främja klimatvänlig för
brukning och klimatvänligt värdeskapande (t.ex. klimatkvoter, CO2-priser osv.).
Utveckla mer slagkraftiga, samordnade strategier för forskning, utveckling och
innovationspolitik.
Återuppliva det lokala partssamarbetet och mobilisera organisationerna
på arbetsmarknaden för att stärka företagens förmåga till nyskapande och
omläggning. I den offentliga sektorn kommer detta att sätta fackföreningarnas
förmåga att bygga broar mellan användarintressen, motsättningsfulla
arbetstagarintressen och en bredare samhällshänsyn på prov.
Utveckla mekanismer för att kanalisera det växande pensionskapitalet till
samhällsbyggande investeringar och underlätta för att parterna ska kunna
byta kortsiktig moderation mot långsiktiga investeringar och ägandeskap.
Reformera skattesystemet (t.ex. egendomsskatt, ränteavdrag m m.) för
att vrida kapitalströmmarna från finans- och fastighetsinvesteringar till
investeringar i realekonomin.
Utveckla infrastruktur och storstadspolitik för klimatvänlig urbanisering
som underlättar mer integrerade bostads, arbets- och transportmarknader.
Underlätta för nya levnads- och bostadsformer bland annat för äldre.
Stärk invånarnas förmåga till att tackla klimatomläggningarna med bättre
system för omställning, transport, mobilitet/flytt, (lågkostnads)byggande,
digitalt (distans)arbete, miljövänliga förbrukningsval osv.
Stimulera nyskapande, risktagande och innovation nedifrån – till exempel
genom entreprenörsprogram, livskonton, utbildnings- och förändringsstipendier osv.
Använda det offentligas roll som ekonomins största ägare och inköpare till
att mer målinriktat främja teknisk förnyelse, omläggning och en grönare
ekonomi.
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Utmaning 2:

Att jobba
För arbetarrörelsen är arbetet huvudkällan till värdeskapande och det viktigaste underlaget för folks deltagande, självrespekt och inflytande i samhället. Kampen för
rätt till arbete för alla har varit en av drivkrafterna i utvecklingen av den nordiska
modellen. Ju fler som får möjlighet att arbeta, betala skatt och livnära sig på sin egen
lön, desto starkare blir välfärdsstatens förmåga att jämna ut klyftorna och ta vara
på dem som av hälsoskäl inte kan arbeta. Utbyggnaden av välfärdsstaten bidrog till
en revolution i fördelningen av arbete i Norden och 1990 var kvinnornas sysselsättningsgrad nästan lika hög som männens.
Men under de senaste 25 åren har ökningen av sysselsättningsgraden planat ut och
under senare år har det – med undantag för de äldre – funnits tendenser till nedgång
i flera av länderna. Samtidigt har de ekonomiska kriserna som inledde och avslutade
perioden bidragit till en markant ökning av den nordiska arbetslösheten. Norden
utmärker sig fortfarande från andra regioner i Europa med hög sysselsättning, bättre arbetsmiljö, mindre löneskillnader och färre personer utanför arbetsmarknaden,
men sedan 1990 har det skett stora förändringar av de nordiska arbetsmarknadernas
verktyg och för arbetsstyrkans komposition. Strukturella förändringar i näringslivsoch företagsmönster, arbetsorganisation och anställningsvillkor har tillsammans
med hög arbetskraftsinvandring och låglönekonkurrens efter EU-utvidgningen varit sammankopplade med avtagande produktivitetstillväxt och mer atypiskt arbete.
Det har blivit större skillnader i lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö och skiljelinjen
mellan kärnan och periferin på arbetsmarknaden har blivit skarpare. Denna dualisering bidrar till att fler sliter med att få ett stabilt fotfäste på arbetsmarknaden,
särskilt bland ungdomar, grupper med bristande skolgång och det ökade antalet invandrare. Bland dem som står utanför arbetsmarknaden i Norden är det en relativt
hög andel som mottar hälsorelaterade bidrag. Även bland de yngre är det flera som
har fallit bort på grund av problem med psykisk ohälsa de senaste åren.
Dessa utvecklingstrender betyder att arbetarrörelsens kamp för full sysselsättning inte har vunnits en gång för alla utan måste vinnas på nytt under de kommande
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åren. Detta kommer att bli krävande. För arbetarrörelsen – där många medlemmar
befinner sig i relativt trygga jobb – är detta »jobb nummer ett«. För att skapa en mer
inkluderade arbetsmarknad där »alla ska med« är makroekonomiska verktyg, samordnade avtal och en god anställningstrygghet nödvändiEn inkluderande arbetsmarknad
där alla grupper kan bidra fram
till pensionsåldern är inte något
som kan beslutas om i politiska
församlingar..

ga men inte tillräckliga verktyg. För att påverka arbets
givarnas rekrytering, stärka arbetssökandens kompetens,
förbättra arbetsmiljön, säkra en likvärdig konkurrens om
jobben och motverka utanförskap krävs långsiktiga sociala investeringar och ett spektrum av tidskrävande, målin-

riktade åtgärder. En inkluderande arbetsmarknad där alla grupper kan bidra fram
till pensionsåldern är inte något som kan beslutas om i politiska församlingar. Detta förutsätter beslut i företagen och dialoger och processer mellan många aktörer.
Goda partsförhållande och lokala åtgärder kan inte ersättas av lagar som överlåter
ansvaret på arbetsgivare och den enskildas valfrihet, det vill säga tillgång och efterfrågan på marknaden.

PROBLEMET
Hög sysselsättning och låg arbetslöshet är avgörande för den enskildes valmöjligheter, för samhällets värdeskapande och för finansiering av välfärden.

Hur ska man klara att ...
skapa tillräcklig efterfrågan av arbetskraft för att bekämpa arbetslöshet
och skaffa sysselsättningsmöjligheter också till de som står långt bak
i kön av arbetssökande? Detta kräver en ekonomisk politik som säkrar
stabil tillväxt, en samordnad lönebildning och nära samordning med
utbildnings-, arbetsmarknads- och välfärdspolitiken.
upprätthålla ett högt arbetskraftsdeltagande även om befolkningen åldras,
åldersgruppen 25–64 stagnerar och befolkningstillväxten sker i grupper
som har kännetecknats av låg kompetens och lågt arbetskraftsdeltagande?
Vad kan myndigheterna, arbetsgivarna och parterna göra för att inkludera
flera och öka arbetskraftsdeltagandet?
underlätta för ett ökat arbetskraftsdeltagande bland seniorer (60+),
invandrarbefolkningen och deltidsarbetande kvinnor? Det finns stora
nordiska skillnader i genomsnittlig årsarbetstid och pensionsålder. Vilka
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åtgärder kan myndigheter, parter och arbetsgivare sjösätta för att fler äldre
ska kunna stanna längre i arbete och fler kvinnor ska kunna gå från deltid
till heltid?
förbättra produktiviteten när sysselsättningsandelen av arbetsintensiva
tjänster med låg produktivitetstillväxt ökar? Detta förutsätter bättre
arbetsorganisering. Vad krävs för att man ska kunna vitalisera det lokala
partssamarbetet för produktivitet, innovation och kompetensutveckling?
stärka jobbmöjligheterna och yrkeskompetensen bland de personer som
faller bort från skolan och arbetsmarknaden? Förutom tidigt ingripande
i skolorna, mer skräddarsydda strategier för yrkesutbildning och
vidareutbildning för att möta förändrade kvalifikationskrav, kräver detta
ett nära samarbete mellan myndigheterna, arbetsgivarna och parterna
i syfte att skapa jobb och åtgärder som kan öka sysselsättningen bland
grupper som sliter med att få fotfäste på arbetsmarknaden på grund av låg
kompetens, hälsoproblem eller annat.
utveckla system för flexibilitet som ökar möjligheterna att kombinera
arbete, familj och fritid? Flexibilitet som tillvaratar både arbetstagares och
arbetsgivares behov förutsätter dialog och avtal mellan jämbördiga parter.
Hur utvecklar man regler för arbetstrygghet och arbetstid som sporrar
förhandlad flexibilitet och motverkar segmentering på arbetsmarknaden?
reducera inkomstskillnader och gör det mer attraktivt att arbeta? Detta
kräver bland annat ett robustare lönegolv, bättre arbetsvillkor och
mer förutsägbara anställningsvillkor för grupper i arbetsmarknadens
gränszoner som sliter med instabila jobb, låg lön, dålig arbetsmiljö och risk
för utanförskap. Kan mer träffsäkra skatteincitament och arbetsvillkor
bidra till att bygga broar ut ifrån osäkerhets- och låglönefällor?
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Utmaning 3:

Att organisera
De senaste åren har andelen fackligt anslutna i den privata sektorn sjunkit. Avtalssystemet och de lokala partsförhållandena har försvagats i många branscher. Utöver
att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv har den nordiska avtalsmodellen för
arbetarrörelsen varit själva hävstången för att övervinna klasskillnader, jämna ut
maktförhållanden och reducera sociala klyftor. Genom kollektiv organisering, samordning av lönebildningen och lokalt partssamarbete har arbetare kunnat räta på
ryggen, ta del i viktiga beslut och vinna inflytande och respekt i samhället. »Det
viktigaste är att arbetare inte längre måste stå med mössan i handen« svarade Einar
Gerhardsen då han skulle redogöra för vad hans jobb som förtroendevald och statsminister hade bidragit till. I NordMod-projektet har vi understrukit att uppbyggnaden av starka arbetstagarorganisationer och avtalssystem också har lagt grunden
för ett dynamiskt »konfliktpartnerskap« med arbetsgivarna som har stärkt förmågan till omläggning och gett stora vinster för båda sidorna.
Jämfört med utvecklingen i andra västliga länder har den nordiska arbetsmarknadsmodellen stått sig väl under de senaste 25 åren. Likväl har modellen pres
sats och det finns tecken på förfall på flera plan. Sjunkande facklig organisationsgrad, särskilt i den privata tjänstesektorn, försvagning av avtalssystemet i utsatta
branscher och vittrandet av partssamarbetet på många företag har lett till att en del
arbetstagare åter igen måste »stå med mössan i handen« och erbjuda sin arbetskraft.
Ökad arbetskraftsinvandring, outsourcing, låglönekonkurrens och arbetslöshet efter krisen har förstärkt sådana tendenser och tecknar konturen av
en mer skiktad arbetsmarknad där seriösa företag
utmanas av konkurrenter som opererar i gråzonen

Med 25 miljoner arbetslösa i Europa, förmodad låg tillväxt och tuffare
konkurrens så kommer pressen på avtalsmodellen knappast att avta under
de kommande åren.

av lagar och regler.
Juridifiering av intressetvister och spänningar i förhållande till EU-ordningen har
gjort det svårare att hitta goda kompromisser både för parterna och för politikerna.
Med 25 miljoner arbetslösa i Europa, förmodad låg tillväxt och tuffare konkurrens
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så kommer pressen på avtalsmodellen knappast att avta under de kommande åren.
Detta skapar utmaningar både för parterna på arbetsmarknaden och för de politiska partierna. För arbetarrörelsen är detta en dubbel utmaning. Förutom att viktiga
redskap i samhällets verktygslåda förlorar sin kraft så kan maktresurserna som har
legat till grund för arbetarrörelsens samhällsinflytande försvinna bort.

PROBLEMET
PROBLEMET
En sjuknade fackorganisering och en försvagning av avtalssystemet och det lokala
partssamarbetet kan leda till större löneskillnader, lägre produktivitet och en reducerad omläggningsförmåga.

Hur ska man klara att...
vända nedgången i fackorganiseringen? Vad krävs för att stärka organisationerna i den privata tjänstesektorn? Finns det ett behov av gemensamma
huvudorganisationer på arbetstagarsidan för att kunna erbjuda ett bättre
medlemsstöd, stärka rekryteringen och reducera bortfallet? Är en mer arbetsmarknadsbaserad välfärdsordning en väg att gå?
motverka tendenserna till kringgående och underminering av avtalssystemet
i utsatta branscher? Hur kan man stärka företagens intresse för att utveckla
avtalssystem och det lokala partssamarbetet när »marknaden« erbjuder rikligt
med billig arbetskraft?
utveckla effektiva strategier för att förstärka lönegolvet på den öppna arbetsmarknaden? Vad behövs för att parterna och myndigheterna ska kunna bli
eniga om sådana strategier?
påverka EU att stärka grundläggande arbetstagarrättigheter på den europeiska arbetsmarknaden? Hur utvidgar man handlingsutrymmet för nationell
reglering av arbetstagarrättigheter och partsförhållande på den öppna arbetsmarknaden?
få staten/politikerna att fullgöra sitt ansvar för vidareutveckling av ett balanserat trepartssamarbete? Hur kan staten bidra med att främja levande organisationer, avtalssystem och lokala partsförhållanden?
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Utmaning 4:

Att dela
Även om de nordiska länderna är bland de länder som har minst klyftor i världen så
ökar klyftorna även här. De senaste åren har inkomstskillnaderna blivit större. De rikaste personernas kapitalinkomster har ökat och fattigdomsproblemen har blivit mer
markanta. Parallellt med denna utveckling har befolkningen blivit mer socialt och
kulturellt varierad och de nordiska länderna har blivit verkliga mångfaldssamhällen.
Den höga sysselsättningen har varit den viktigaste orsaken till att inkomstskillnaderna traditionellt har varit lägre och fattigdomsproblemen mindre i Norden än i andra länder. Vidare har de nordiska systemens lönebildning bidragit till att fördelningen av marknadsinkomst har varit ganska jämn. Jämfört med många andra länder
har dessutom inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män varit relativt små, även
om det på detta område finns betydande skillnader inom Norden. Slutligen har skattesystemet och de sociala överföringarna bidragit till att
jämna ut skillnaderna som skapats på arbetsmarknaden.
Utöver ökade kapital- och löneinkomster i toppen måste
de ökande klyftorna ses i samband med att en del grupper står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden. Den

Den nordiska sysselsättningen
är fortfarande hög men en liten
andel sliter med att hitta fotfäste på arbetsmarknaden

nordiska sysselsättningen är fortfarande hög men en liten
andel sliter med att hitta fotfäste på arbetsmarknaden. I dagens europeiska debatt
har uttrycket »5-75-20-samhället« introducerats som en talbeskrivning av de sociala
skillnaderna. 5 procent av befolkningen utgör den ekonomiska överklassen, en stor
medelklass på 75 procent har god ekonomi, trygga jobb och goda levnadsvillkor,
medan 20 procent riskerar att bli permanent marginaliserade.
Denna indelning är inte en helt träffande beskrivning av nordiska förhållanden.
Det skulle i så fall indikera att alla anställda (cirka 75 procent av befolkningen i
de nordiska länderna) har säkra jobb, men situationen ser inte riktigt ut på det viset. Utöver de som står långvarigt utanför arbetsmarknaden finns det en del som
går in och ut på arbetsmarknaden och in och ut ur gruppen låginkomsttagare. De
som sliter med att hitta fotfäste på arbetsmarknaden är dels personer med måttli-
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ga hälsoproblem, dels personer som saknar den kompetens som arbetsmarknaden
efterfrågar, dels personer med invandrarbakgrund som saknar kompetens och/eller
språkfärdigheter. Det är med andra ord en mycket varierad grupp som ska inkluderas på den nordiska arbetsmarknaden.
Den ökande heterogeniteten skapar problem för företagen, parterna och myndigheternas ambitioner om inkludering. Eftersom sysselsättningen redan är hög säger
det sig själv att det är svårare att sysselsätta de som står utanför arbetsmarknaden
i de nordiska länderna än i länder med lägre sysselsättning. De har inte nödvändigtvis den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar eller så har de inte (eller
antas inte ha) den produktivitet som är nödvändig. En del i denna grupp är det därför
svårt att inkludera på arbetsmarknaden med tanke på lönevillkoren. En ytterligare
dimension är att vissa som sliter med att få fotfäste på arbetsmarknaden har mött
större konkurrens om jobben efter EU:s utvidgning mot öst.
Parallellt med att skillnaderna i den ekonomiska situationen har ökat har det blivit större skillnader i hur folk vill leva sina liv. En viktig orsak till detta är ökad invandring. Under loppet av de senaste 25 åren har andelen invandrare i de nordiska
länderna fyrdubblats – invandrare utgör i dag ungefär 15 procent av den nordiska
befolkningen – och framåt mot 2030 förväntas en fortsatt ökning av invandringen.
En annan orsak är att fler av de äldre som är färdiga med yrkeslivet har en god ekonomi och har många friska och aktiva år framför sig. En tredje är att familje- och
parbildningen har förändrats, med fler ensamstående föräldrar och samkönade familjer. Och en fjärde orsak är att ekonomiska skillnader i sig självt utgör grunden
för olikheter i vilken slags livsstil man vill ha. De nordiska länderna måste därmed
förhindra ökningen av ekonomiska klyftor samtidigt som befolkningen blir mer varierande och det finns större skillnader i hur de vill leva sina liv.
Det finns ett brett politiskt stöd för mångfaldssamhället och en stor acceptans för
att invånarna har olika ambitioner för sitt liv, men den nordiska utjämningspolitiken möter utmaningar. Varken arbetarrörelsen eller myndigheterna kan besluta om
jämlikhet och det är tveksamt om den ökande ojämlikheten kan tämjas med enbart
skatte- eller överföringspolitik. Större ekonomisk ojämlikhet kan inte bara vara negativt för den framtida ekonomiska tillväxten, det kan också ha en negativ effekt
på den höga förtroendenivån i Norden. Frågan är vilka verktyg som kan användas
för att dämpa ökningen av klyftorna. För att motverka ökade löneskillnader behövs
åtgärder för att stärka avtalssystemet, och för att hindra ökningen av klyftorna för
kapitalinkomsten behövs skattereformer. Den nordiska inställningen »gör din plikt
och kräv din rätt« sätter gränser för hur stora variationer för livsambitioner som kan
tillåtas. Konsekvensen av att stå utanför arbetsmarknaden kan till exempel motverkas genom att ha bra ersättning, men om ersättningsnivåerna blir för höga kan
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detta strida mot folks rättviseuppfattning och därmed ha negativa konsekvenser för
förtroendet för välfärdsstaten. Man måste med andra ord lyckas skapa jämlikhet i
ett varierande samhälle utan att förkasta centrala ambitioner som jämställdhet och
social integration

PROBLEMET
Motverka förskjutningen mot ett nytt klassamhälle.

Hur ska man klara att...
säkerställa arbete för alla samtidigt som man upprätthåller anständiga löneoch arbetsvillkor och undviker större klasskillnader på arbetsmarknaden som
uppstår genom framväxten av en »b-arbetsmarknad« och arbetande fattiga?
anpassa skatte- och fördelningspolitiken så att ett mindre antal inte tar en allt
större del av kakan?
balansera kraven på sysselsättning med generositet i de sociala trygghetssystemen, så att de som inte kan arbeta undviker fattigdom?
säkerställa att svaga grupper på de nationella arbetsmarknaderna inte konkurreras ut av (lågavlönade) arbetsmigranter?
stimulera företag och lokala parter att skydda intressena för både de som befinner sig på och de som befinner sig utanför arbetsmarknaden så att permanent utanförskap motverkas?
utveckla bättre verktyg som främjar social mobilitet bort från en låg inkomst
och en marginaliserad situation?
upprätthålla universalism och jämlikhet i en situation då flera av socialförsäkringarna erbjuds på arbetsmarknaden och i avtalssystemet?
sätta ett jämställdhetsmål för den framtida nordiska modellen som å ena sidan respekterar skillnader i hur folk vill leva sina liv och som å andra sidan
säkerställer ekonomisk bärkraft?
säkerställa att olika grupper sluter upp bakom målen och verktygen i fördelningspolitiken? Detta förutsätter att jämlikhetsbegreppet och verktygen
uppfattas som rättvisa i alla grupper och på alla nivåer av befolkningen.
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Utmaning 5:

Att ta vara på
De nordiska välfärdsstaternas målsättning är att ge befolkningen en trygg inkomst
och att erbjuda bra tjänster till äldre, barnfamiljer, sjuka och personer som står
utanför arbetsmarknaden. Genom detta lägger välfärdsstaterna grunden för folks
frihet och underlättar för att människor ska kunna leva ett bra liv under olika stadier i livet och i olika levnadssituationer. Den nordiska välfärdsmodellens ambition
är därmed inte bara att täcka befolkningens grundläggande behov och sörja för en
miniminivå i välfärden men också att bidra till goda levnadsvillkor och en god livskvalitet. De nordiska länderna har i jämförelse med andra länder till stor del lyckats
uppfylla dessa ambitiösa välfärdsmålsättningar. De viktigaste grunderna för denna
framgång är en hög sysselsättning, ett brett skatteunderlag och ett stort stöd bland
befolkningen.
Inför utsikten av en stark befolkningstillväxt och särskilt en ökande andel äldre
blir det kritiskt att bevara dessa fundament. Det betyder att arbetsmarknaden måste
vara ordnad så att flesta möjliga arbetar så länge som möjligt och så att även den
mer marginella delen av arbetsstyrkan kan inkluderas. Samtidigt kan en överdriven
tro på aktiveringspolitikens möjligheter medföra att det som är menat som hjälp
och egenmakt kan uppfattas som stigmatisering och nedbrytning. Detta är särskilt
problematiskt om de man vill hjälpa in i arbete i realiteten står mycket långt utanför
arbetsmarknaden.
Socialförsäkringssystemet måste vara ordnat så att det lönar sig att jobba samtidigt som fördelar och förmåner inte kan vara så låga att de som är beroende av dem
för uppehälle blir fattiga. Det är knappast möjligt att öka sysselsättningen uteslutande genom att pressa nivån för de sociala överföringarna nedåt. En sådan politik kan
resultera i att de som inte har förmåga att komma in på (eller komma tillbaka till)
arbetsmarknaden får sämre försörjningsmöjligheter och att den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att öka. Å andra sidan kommer välfärdsstatens bärkraft att utmanas eftersom sociala förmåner inte stimulerar till arbete.
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Med tanke på befolkningens åldrande står de nordiska staterna inför ett omfattade ansvar för att säkerställa välfärdstjänsterna det närmaste årtiondet. Ju rikare
samhällena blir desto större blir efterfrågan på hälso- och omsorgstjänster, sociala
tjänster, familjetjänster och utbildning. Ju mer heterogena samhällena blir, desto
större blir behovet av att säkerställa att hela befolkningen har tillgång till likvärdiga
tjänster. Bra välfärdstjänster är dessutom nödvändiga för att säkra högre sysselsättning. Om tjänsteutbudet inte är bra nog finns det risk för att personer i yrkesaktiv
ålder lämnar arbetsmarknaden för att ta ansvar för omsorg av barn och/ eller äldre.
De nordiska välfärdstjänsterna erbjuder inte endast tjänster till äldre och sjuka.
Även barn, unga och familjer skyddas genom barn- och utbildningspolitik, hälsopolitik och familjepolitik. Denna sociala investeringspolitik introduceras redan från födseln och ligger till grund för utvecklingen av »humankapital«. Genom sociala investeringar stärks hela
befolkningens möjligheter att realisera sina förmågor.
De skattefinansierade tjänsterna levereras huvudsakligen av

De offentliga tjänsternas
legitimitet är beroende av
att de produceras effektivt och att de har en hög
kvalitet.

offentliga system. De offentliga tjänsternas legitimitet är beroende av att de produceras effektivt och att de har en hög kvalitet. Detta kräver att utbildningssystemet är dimensionerat på så vis att välfärdstjänsterna kan bemannas
med kompetent arbetskraft. I alla de nordiska länderna är delar av välfärdstjänsterna konkurrensutsatta eller marknadsanpassade. Denna utveckling har dels styrts
av ideologi, dels av en önskan att effektivisera och förbättra de offentliga tjänsterna.
Forskningen ger inga entydiga svar om vilket resultat marknadsanpassningen har
gett. Även om det finns ett stort stöd för de offentliga välfärdstjänsterna i Norden ser
delar av befolkningen också positivt på marknadsanpassningen.
När det privata välståndet ökar samtidigt som skillnaderna blir större står välfärdsstaten inför svåra avvägningar. I vilken utsträckning kan behoven hos en rikare och mer krävande befolkning tillmötesgås utan att kompromissa om tjänster
och förmåner till de mest utsatta grupperna? I vilken grad ska länderna vidareutveckla de breda välfärdssystemen för hela befolkningen snarare än stärka riktade
system för de mest utsatta?
En viktig fråga under de kommande åren kommer att vara var gränserna för den
offentliga välfärden ska gå? I Norden finns det en tradition av välfungerande, universella tjänster och förmåner som finansieras via skattsedeln. I ljuset av befolkningsförändringar framöver kommer det att finnas ett behov av omprioriteringar i
de nordiska välfärdsstaterna, och det blir snabbt en diskussion om universalismens
gränser.
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PROBLEMET
Att vidareutveckla välfärdsstaten på ett sådant vis att den skyddar befolkningens
behov av tjänster och förmåner samtidigt som bärkraften bevaras.

Hur ska man klara att...
definiera arbetslinjernas gränser så att de som inte kan eller får jobb på den
produktivitets- och kompetensintensiva nordiska arbetsmarknaden har en
legitim rätt till trygghet utanför arbetsmarknaden?
förnya de offentliga tjänsterna genom att utveckla nya modeller för förvaltning,
ledarskap och samarbete, bland annat genom att utnyttja arbetstagarnas yrkeskunskap och bedömningar. Detta är viktigt för bättre kvalitet och effektivitet.
utveckla modeller för valfrihet och användardelatagande som inte är på bekostnad av ideal om likabehandling?
utveckla omsorgsordningar som underlättar för reell jämställdhet och bekämpar könssegregering på arbetsplatsen?
hitta en god rollfördelning mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer i välfärdssamhället utan att det offentliga avsäger sig det övergripande ansvaret för
folks trygghet och så att principerna för likabehandling förblir oförändrade?
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Utmaning 6:

Att mobilisera
De nordiska modellerna är politiska konstruktioner som växt fram genom politisk
kamp och kompromiss. Under uppbyggnadsperioden under den första delen av nittonhundratalet var radikala centerkrafter och den växande arbetarrörelsen pådrivande
för reformer och institutionsuppbyggnad som bidrog till ökad trygghet och mer rättvis fördelning av livsmöjligheter, rättigheter och skyldigheter. Under efterkrigstidens
tillväxtperiod var arbetarrörelsen i förarsätet i de skandinaviska länderna, i Finland
och på Island vann arbetarrörelsen inflytande genom avtalsförhandlingar och brett
koalitionsbyggande på de politiska arenorna. Oberoende av regeringskonstellationer
hade de starka organisationerna på arbetstagar- och arbetsgivarsidan ett stort inflytande på samhällsutvecklingen. Reformer av arbetsmarknads- och välfärdspolitik
byggde ofta på breda kompromisser mellan parterna på arbetsmarknaden och de ledande partierna i parlamentet och regeringen. Efter 80-talets högervåg och kriserna
i början av 90-talet har partierna i mitten och på högersidan i politiken i ökande grad
slutit upp bakom den nordiska modellen. Samtidigt har det skett stora förändringar
för det politiska landskapet och medlemsunderlaget i fackföreningsrörelsen har försvagats. De socialdemokratiska partierna och vänstersidan har tappat mark, de etablerade konservativa partierna har stagnerat och nya högerpopulistiska partier har vunnit ökat stöd, och i takt med
sjunkande partilojalitet har väljarströmmen snabbt skiftat
mellan partierna. Det betyder att arbetarrörelsen under
åren fram mot 2030 kommer att stå inför ett nytt och mer
oförutsägbart politiskt landskap både till höger och till vänster. Detta skapar utmaningar när det gäller att bygga alli-

Det betyder att arbetarrörelsen
under åren fram mot 2030
kommer att stå inför ett nytt
och mer oförutsägbart politiskt
landskap både till höger och till
vänster.

anser och mobilisera politiskt och organisatoriskt stöd bakom åtgärder för att förnya
de nordiska modellerna.
För arbetarrörelsen har offentligt anställda, kvinnor, och till en viss grad invandrargrupper kompenserat för förlusten av traditionella kärnväljare i arbetarklassen.
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Dock har väljarstödet för de socialdemokratiska partierna försvagats över tid. Nya
partier som riktar in sig på väljare i den växande urbana medelklassen har växt
fram till vänster och i mitten av politiken – många med en starkt grön profil. Med
enskilda undantag har Socialdemokraterna och vänstersidan i Norden haft allt större problem med att vinna de större städerna. I takt med att de traditionella partierna har orienterat sig mot centrum har invandringskritiska och välfärdsstatsvänliga
högerpopulistiska partier gjort betydande inbrytningar bland både traditionella arbetarväljare och konservativa väljargrupper. Dessa partiers väljare lutar snarare åt
vänster när det gäller välfärdspolitiska frågor, är kritiska till invandringspolitiken
och EU, de är överrepresenterade i grupper med låg utbildning i den privata sektorn,
särskilt bland män. Medan den växande medelklassen stödjer »moderna värden«
och är »pro-invandring« vänder sig dessa parter till grupper som är långt mer traditionella och känner större osäkerhet inför konsekvenserna av ökad invandring och
globalisering. Denna realitet är en särskild utmaning för arbetarrörelsen som tappar
röster till partier utanför sin allianssfär. Partier till höger kan i större grad bygga på
aktiva uppgörelser eller passivt stöd från de nya högerpartierna.
Under de årtionden som ligger bakom oss har väljare i allt större grad varit i rörelse. Värdefrågor och enskilda frågor har fått större betydelse för partival. Partiernas
ägandeskap av frågor har snabbt skiftat. Positioner och frågor som uppfattas ha blivit vunna har snabbt visat sig kunna förloras. Som till exempel hur Socialdemokraterna i Sverige i samband med valet 2006 tappade mycket av förtroendet i frågan
om sysselsättning. I flera av länderna har man sett snabba förändringar för vilka
partier som har högst förtroende när det gäller ekonomisk politik, skolpolitik osv. I
den skärpta konkurrensen om mittenväljarna har de flesta partierna begett sig in
mot den politiska mitten och konservativa partier har tagit upp kampen om ägandeskapet av den nordiska modellen.
I detta nya politiska landskap befinner sig de traditionella politiska blocken i upp
lösning och koalitionsmönster är i förändring. Klimatfrågan, invandringen och skepsis mot elitens makt – i EU och hemma – har gett grogrund för nya så kallade »crosscutting cleavages« (korsande konfliktlinjer) (Rokkan 1966). När enfrågepartier eller
högerpopulistiska partier kan erövra parlamentariska vågmästarroller blir alliansförhållandena mer oförutsägbara. Förmågan att bygga livskraftiga koalitioner som
har styrkan att genomföra långsiktiga prioriteringar och att göra svåra val kommer
därför bli viktigare för arbetarrörelsens inflytande på samhällsutvecklingen – både
lokalt och nationellt. Detta gäller också utformningen av politiken på EU/EES-nivå
vilken har fått ett allt större inflytande på det nationella politiska handlingsutrymmet. För den nordiska arbetarrörelsen – där länderna har olika anknytningsformer
och där synen på EU:s vidare utveckling är mycket omstridd – är det en politisk ut-
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maning att utveckla klara visioner, strategier och allianser i arbetet med att påverka
EU:s politik.
Samtidigt som den utvecklar strategier anpassade till ett skiftande politiskt landskap måste arbetarrörelsen anpassa sig till nya förutsättningar för att vinna mark
i kampen om opinionsbildningen. I de flesta politiska partier är medlemsantalet
kraftigt reducerat. Den politiska debatten och opinionsbildning pågår i ökande grad
utanför de politiska partierna i (nya) media, genom tankesmedjor och olika ideella
organisationer. Genom tekniska lösningar och sociala mediDen klassiska partiaktiviteten
med stridigheter mellan block,
grupper och individer blir allt
mindre tilltalande.

er hamnar partierna ofta på sidlinjen när viktiga debatter
och kampanjer seglar upp. Den klassiska partiaktiviteten
med stridigheter mellan block, grupper och individer blir
allt mindre tilltalande. Sociala medier ger individer nya demokratiska möjligheter till direkt deltagande, debatter och

mobilisering i både enskilda frågor och i värdefrågor. Dock kommer det att vara en
central uppgift för arbetarrörelsen att förhindra förfallet av organisationssamhället
och fackföreningsrörelsen som har varit avgörande demokratiska kanaler för kollektivt deltagande och påverkan i de nordiska länderna.
I denna slutrapport har vi pekat på att de nordiska länderna kommer att stå inför
betydande omläggningsutmaningar på väg mot 2030. Dessa utmaningar är hanterbara. Den nordiska modellen är en resurs för att hantera dem, men huruvida länderna kommer att klara att bevara modellen beror på om politikerna och de organiserade
aktörerna kan komma överens om de svåra val som behövs för att förnya den. Med en
mindre traditionell arbetarklass, rörligare väljare och ett mer splittrat partimönster
har byggandet av bredare koalitioner, ofta tvärs över de traditionella blocken, blivit
en förutsättning för att vinna regeringsmakt och
politiskt inflytande. Detta är ett realpolitiskt faktum i alla de nordiska länderna som sätter de socialdemokratiska partierna införa svåra dilemman.
Med en instabil, försvagad vänstersida i de flesta
länder är det inte särskilt realistiskt att Socialdemokraterna ensamma ska kunna leda förnyelsen

Tiotusenkronorsfrågan är alltså: Hur
kan man förena målsättningen om att
erövra nya väljare i medelklassen och
vinna tillbaka väljare från de högerpopulistiska partierna samtidigt som man
måste vinna en ökad uppslutning hos
de växande invandrargrupperna?

av de nordiska samhälls-modellerna framåt mot
2030 utan att ingå blocköverskridande allianser
med de gröna och andra mittpartier. Förmågan att utveckla och prägla sådana allianser förutsätter ett ökat stöd.
Tiotusenkronorsfrågan är alltså: Hur kan man förena målsättningarna om att
erövra nya väljare i medelklassen och att vinna tillbaka väljare från de högerpopulistiska partierna samtidigt som man måste vinna en ökad uppslutning hos de
växande invandrargrupperna?
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PROBLEMET
Skapa ett politiskt stöd både för värdegrunden i den nordiska modellen och behovet
av reformer samtidigt som man utvecklar koalitioner med tillräcklig bredd och kraft
för att förnya modellerna.

Hur ska arbetarrörelsen klara att...
mobilisera grupper som känner osäkerhet inför utvecklingen eller känner
sig ekonomiskt, socialt och politiskt marginaliserade? För att rekrytera
och mobilisera svaga grupper kan arbetarrörelsen utnyttja sina historiska
traditioner. Men hur kan detta förenas med behovet av att vinna stöd i den
växande urbana medelklassen?
stävja högerpopulismen? Arbetarrörelsen är beroende av att vinna tillbaka
kärnväljare som har gått till de nya högerpartierna. Traditionella högerpartier
kan i större grad enbart uppvakta den nya medelklassen, väl medvetna om att
de kan regera med aktivt eller passivt stöd från de nya högerpartierna.
bygga nya och öppnare partiorganisationer? Hur kan partierna mobilisera
på andra arenor än de traditionella partisammanhangen? Kan partierna bli
en arena för att kanalisera nya gruppers intresse för enskilda frågor? Kan
partierna i större grad öppna för nya debatter, bjuda in icke-medlemmar
och nya grupper för att återuppliva politisk debatt och politiskt stöd. Är
tankesmedjor ett supplement eller alternativ för att öppna upp och vitalisera
partierna?
utveckla nya facklig-politiska strategier? Större rörlighet bland väljare
och blocköverskridande alliansbyggande väcker frågor om arbetstagarorganisationerna kan utvidga och förnya sina politiska strategier och politiska
samarbetsrelationer. Kräver detta ett ökat samarbete och nya allianser mellan
arbetstagarorganisationer?
sätta dagordningen? Med en större inriktning på enskilda frågor och nya
värdekonflikter har det blivit svårare att vinna och behålla ägandeskap för
politiska positioner. En kärnutmaning för socialdemokratin och andra breda
folkliga partier är att stärka sin förmåga till att definiera viktiga konflikter
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och värdedebatter, det vill säga att sätta den politiska dagordningen. Hur kan
arbetarrörelsen aktivera nordiska grundvärden – som »rätt och plikt« och
»skapa och dela« – för att definiera nya agendor och koppla dem till klimat- och
miljöutmaningar?
bygga bredare allianser? Samtidigt som de bygger bredare allianser runt
värdegrunden för de nordiska modellerna är det också viktigt för arbetarrörelsen att kunna tydliggöra vilka skillnader i riktning och prioritering detta
betyder i den löpande politiken. Realpolitiken kommer ofta att kräva breda
kompromisser och vid viktiga vägskäl kan storkoalitioner (som i Finland
under finanskrisen eller de sista decenniernas pensionsreformer) krävas.
Det kan också vara nödvändigt att kohandla med de nya högerpartierna om
en del frågor (som vid överenskommelsen om daghem i Norge). En grundförutsättning för den nordiska arbetarrörelsens förmåga för att vinna
politiskt inflytande och lyckas i allianspolitiken är att de kan förnya sina
egna strategier för att vinna stöd till att anpassa den nordiska modellen till
framtidens krav..

175

NordMod2030

Den nordiska modellen mot 2030

1

Modellen står sig stark
Den nordiska modellen har ett brett stöd i befolkningen, omfamnas av alla tongivande partier och organisationer och är en internationell förebild.
MEN: Man kan inte låta sig förblindas av modellens framgång
och förbise att den behöver förnyelse och underhåll. De flesta
internationella framgångsmodeller faller snabbt i kurs.

2

Modellen har gett goda resultat
De nordiska befolkningarnas välstånd och levnadsvillkor är bättre än någonsin tidigare.
MEN: Man kan inte bortse från att klyftorna ökar, att syssesättningsgraden har stagnerat, att många hamnar i utanförskap och
att modellen inte skapar trygghet för alla.

3

Modellens institutioner och verktyg är intakta
Grundpelarna i den ekonomiska politiken, arbetsmarknadsmodellen och välfärdsstaten står ganska stadiga.
MEN: Tendenser till erosion i de centrala bärande bjälkarna och
otillräckliga verktyg för att tackla nya problem kan så tvivel om
bärkraften och anpassningsförmågan.
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4

Modellen står och faller med förmågan till förnyelse
Världen och Norden 2014 är helt annorlunda än 1990. Modellen har
visat en anmärkningsvärd förmåga att klara de stora förändringarna i ekonomin, i befolkningens sammansättning och i dess livsmönster under de senaste 25 åren.
MEN: En bra modell är ingen garanti för att de nordiska samhällena
kommer att lyckas med att hantera de nationella och globala utmaningar de kommer att möta framåt mot 2030. Detta beror inte bara
på de nationella aktörernas förmåga och vilja att hitta fungerande
svar på inhemska problem utan också på deras bidrag till att ut
veckla bärkraftiga, rättvisa lösningar för de globala utmaningarna.

5

Den nordiska modellen som »sekulär statsreligion«
Allt fler »bekänner sig« till den nordiska modellen
MEN: Det finns en ökande strid om modellens kärna, dess grundpelare, dess mekanismer och vad som krävs för att stärka dess
bärkraft och anpassningsförmåga. Parterna på arbetsmarknaden
har inte klarat att rusta Norden för en öppen arbetsmarknad och de
traditionella partierna har problem med att skapa regeringsdugliga
koalitioner som kan möta väljarnas oro för framtiden. Den nordiska
modellen är en politisk konstruktion. Nya utmaningar kan inte lösas
genom att man bekänner sig till en abstrakt modell utan kräver konkreta politiska svar.
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Länderna i Norden har tydliga likheter. Med sina små öppna ekonomier,
välutvecklade välfärdsstater och organiserade arbetsmarknader har de
gett upphov till konceptet ”den nordiska modellen”. NordMod2030 är
ett nordiskt forskningsprojekt som analyserar utvecklingen under de
senaste 25 åren och belyser vilka utmaningar de nordiska länderna står
inför under åren mot 2030. Denna slutrapport sammanfattar insikter
och resultat från projektets 17 delrapporter. Avsikten är att lägga fram
ett kunskapsunderlag för debatterna om hur de nordiska modellerna
ska kunna vidareutvecklas och förnyas.
Projektets uppdragsgivare är SAMAK i samarbete med FEPS.

Inger Segelström, generalsekreterare
Tfn: +46 8 700 26 00 (vx)
Mobil: +46 70 312 40 03
Email: inger.segelstrom@samak.info
www.samak-nordicmodel.org

NORDISKA
MODELLEN MOT 2030
DEN

Ett nytt kapitel?

Toomas Almqvist, politisk handlläggare
Tfn: +46 700 2600 (vx)
Tfn: +46 72 531 79 07
Email: toomas.almqvist@socialdemokraterna.se
www.samak-nordicmodel.org

Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo
www.fafo.noDen

NordMod

2030

SAMAK
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
SE-105 60 Stockholm
Sverige

DEN NORDISKA MODELLEN MOT 2030 Ett nytt kapitel?

NORDISKA
MODELLEN MOT 2030
DEN

Jon Erik Dølvik
Tone Fløtten
Jon M. Hippe
Bård Jordfald

