DEN NORDISKA
MODELLEN
– VAD KRÄVS?
Förslag som kan möta utmaningarna
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den nordiska samhällsmodellen
har varit mycket framgångsrik. Modellen
har byggt på en kombination av ansvarsfull ekonomisk politik, innovationskraft,
välfärd och starka parter på arbetsmarknaden. Detta har skapat samhällen som
kombinerar högt välstånd med hög välfärd
och ett gott liv för det stora flertalet. Under
lång tid var modellen under attack från
nyliberaler och andra krafter som ansåg
att den spelat ut sin roll och aldrig skulle
fungera i globaliseringens tidevarv. Attacker förekommer fortfarande, men de
senaste decenniernas utveckling mot ökad
världshandel, allt större omställningar i
ekonomin och digitala kommunikationer,
som vi bara för en generation sedan inte
ens kunde drömma om, har visat att den
nordiska modellen inte bara har överlevt.
I själva verket har den visat sig vara den
bästa strategin för att nå en globalisering
med mänskligt ansikte.
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Både tillväxt och jämlikhet
Den nordiska modellen har i dag gott om
anhängare. I de nordiska länderna, förstås,
men även i andra delar av världen. Till och
med tidningen The Economist, långt ifrån
någon socialdemokratisk propagandaskrift,
skrev för några år sedan en hyllningsartikel
med en bild på en viking och rubriken: The
Next Supermodel. Tidningen gick igenom
en rad områden där de nordiska länderna
klarat den senaste finanskrisen bättre än de
flesta andra och summerade:

»Om du skulle återfödas
någonstans i världen med
genomsnittlig talang och
genomsnittlig inkomst, då
skulle du gärna bli en viking.«
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The Nordic Countries, the Next Supermodel, The Economist 2013-02-02

Traditionellt har den politiska högern varit
skeptisk till modellens olika komponenter,
men inte ens det är säkert numera. I flera
länder ställer de flesta partier, från höger
till vänster, upp på grunderna i den nordiska modellen. En viktig förklaring, som vi
ska se senare i den här skriften, är att den
nordiska modellen klarat av att kombinera
ekonomisk tillväxt med jämlikhet. Modellen har också klarat av att reformera sig
i tider då stora kriser och förändringar i
omvärlden gjort att dess fundament sett ut
att rubbas.
Det var också en av de viktigaste förklaringarna i den där hyllningsartikeln i The
Economist. Tidningen skrev om avregleringar och privatiseringar av den offentliga
sektorn som en del av modellens flexibilitet.
Genom åren har det gjorts sådana justeringar av modellens olika delar. Ändå har
dess kritiker dömt ut den som omöjlig att
bevara varje gång en kris har uppstått. Men
den har till slut ändå visat sig hålla måttet,
och efter den finanskris som bröt ut 2008
har det blivit väldigt tydligt att de nordiska
länderna, trots alla sina problem, har klarat
sig bättre än många andra jämförbara
länder. Eller som The Economist skrev:
»De nordiska länderna har lyckats undvika
både södra Europas ekonomiska skleros,
och USA:s extrema ojämlikhet.« I själva
verket finns det mycket som talar för att
den nordiska modellen inte kommer att
kollapsa. Att den tvärtom, för den som vill
se ett solidariskt och rättvist samhälle, är
det rimliga politiska svaret på globaliseringens utmaningar.
En utveckling som utmanar
Med detta sagt framstår det förstås som
märkligt på gränsen till paranoia att tala
om behovet av ett ökat krismedvetande
för den nordiska modellens framtid. Alla
verkar ju tycka om den. Den tycks ju fungera väl!
Men precis som för demokrati och
mänskliga rättigheter är det stor skillnad
på högtidstalen och den politiska prakti-

ken. Och det faktum att den är användbar
i globaliseringens tid hindrar inte att det
finns krafter i utvecklingen som hotar
modellen.
För det första handlar det fortfarande om
politiska utmaningar. När The Economist
skriver ut sitt recept för modellens framtid
påminner deras förslag om en nedmonteringsinstruktion. De vill se fortsatta stora
skattesänkningar, som skulle hota välfärdsbenet i den nordiska modellen, och
stora avregleringar på arbetsmarknaden,
som skulle hota ett annat av modellens
fundament. När Moderaterna, det liberalkonservativa partiet i Sverige, förnyade
sin politik inför valet 2006 var ett viktigt
steg att retoriskt omfamna »den svenska
modellen«. Men deras politik innebar i
praktiken gigantiska skattesänkningar på
sammanlagt 140 miljarder och de höjde
kostnaderna för att vara med i facket, vilket
ledde till ett stort medlemsras i de fackliga
organisationerna, som därmed fick en svagare position på arbetsmarknaden.
På det viset utmanas modellen ofta
av konkreta politiska förslag som skulle
undergräva den, även om de som lägger förslagen menar att de ställer upp på
modellen.
Men den nordiska modellen bygger på
att det finns ett brett stöd för modellens
olika delar, och det stödet behöver finnas
både i befolkningen och bland partier och i
organisationer i det civila samhället.
För det andra handlar det om breda samhällsprocesser som gör förändringar och
reformer nödvändiga även för den som vill
bevara modellens grunder.
Därför handlar den här skriften om vad
den nordiska modellen är för något, hur
den uppstått och utvecklats, men också
om de utmaningar den står inför. Samhällets förändringstakt avtar inte och den
nordiska modellen måste anpassas till
den nya verkligheten. Ett allt rörligare och
mer osäkert arbetsliv. Digitalisering och
plattformsekonomi, migration och svagare
organisationer i arbetslivet, både på den
fackliga sidan och bland arbetsgivarna.
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I det läget står vi åter inför ett vägval. Ska
vi ge upp modellen? Montera ned dess
grundläggande fundament och låta marknaden sköta resten? Eller ska vi se model-

lens fördelar och justera den för att låta
den överleva? Alternativen leder till två
helt olika samhällen. Den som vill fundera
på vilka kan ställa sig tre enkla frågor:

Vilket sorts samhälle får vi om vi accepterar en utveckling
där länder och samhällen konkurrerar med varandra om
allt lägre löner och allt sämre arbetsvillkor?
Vilket samhälle får vi om vi gör allt vi kan för att stärka
löntagarnas ställning och hålla ihop samhället så att de
sociala och ekonomiska skillnaderna inte drar iväg?
Vilket av dessa samhällen föredrar du?
Vad krävs för att säkra modellen?
Den som föredrar ett samhälle som håller
ihop socialt och ekonomiskt har också
skäl att fundera över vilka åtgärder som är
nödvändiga för att vi ska kunna utveckla
ett sådant samhälle. Vilka åtgärder behöver vidtas? I den här rapporten lyfts några
sådana tänkbara förslag fram. Det handlar
om förslag på områden som påverkar den
nordiska modellens förutsättningar att
överleva. Mycket förenklat går det att sammanfatta dessa i tre övergripande punkter,
som också ska läsas som uppmaningar till
arbetarrörelsen i de nordiska länderna.

1.

Det krävs ett gigantiskt och permanent
pågående kompetenslyft på arbetsmarknaden. Människor behöver hela tiden möjlighet att lära om och lära nytt. Detta för att
möta den allt snabbare utvecklingen av ny
teknik och digitalisering och tendensen att
allt fler har en osäker ställning på arbetsmarknaden med tillfälliga påhugg, deltider
och osäkra anställningar. Kompetenslyftet
bör utvecklas i samarbete mellan arbetsgivare, fack och det politiska systemet och
vara inriktat på kompetens för ett ekologiskt hållbart samhälle.
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2.

Det krävs omfattande handlingsplaner både nationellt och gentemot EU
mot social dumpning på arbetsmarknaden.
För att hindra att löner och arbetsvillkor
pressas nedåt. Hotet från social dumpning
riskerar att sätta ur spel hela idén om en
organiserad arbetsmarknad där fack och
arbetsgivare gemensamt arbetar för ökad
produktivitet och konkurrens genom kvalité i stället för sämre villkor.

3.

Det krävs att organisationsgraden
på arbetsmarknaden blir högre. Fler
måste vara med i facket och det krävs stora
insatser för att rekrytera fler medlemmar.
Men fler företag måste också vara med i
arbetsgivarorganisationerna, och det måste
finnas ett förtroendefullt samarbete mellan
dessa för att den nordiska modellen ska
överleva.

Den nordiska modellen bygger på att det finns ett brett
stöd för modellens olika delar, både bland befolkningen
och från partier och arbetsmarknadens parter.
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kommer förslagen som presenteras i den här
rapporten från det arbete som g jorts i två tidigare rapporter. Dels
Facket och den nordiska modellens framtid, av Mats Wingborg,
som handlar om facklig organisering och behovet av en fortsatt
hög organisationsgrad. Dels En progressiv arbetslivspolitik – den
nordiska modellens utmaningar av Håkan A Bengtsson, som
handlar om förändringar i det politiska ramverket kring den nordiska modellen. Båda dessa rapporter presenterar en rad förslag på
förändringar. Dessa förslag finns presenterade i punktform i slutet
av den här rapporten. Några av dem vill jag dock nämna redan i
inledningen.
i första hand

En progressiv politik för kompetensutveckling och mot social dumpning bör:

1.

Hitta en balans mellan motstånd och
anpassning. Arbetarrörelsen kan inte ha
som strategi att enbart »stå i vägen« för
utvecklingen, även om det också kan vara
motiverat i många fall, utan måste formulera strategier för att förbli en stark kraft
och organisera människor även i det nya
samhället.

2.

Samordna Nordens politik i EU för
att stärka modellen och hitta en balans
mellan att säkra de nordiska ländernas
rätt att bestämma själva och behovet av att
stärka miniminivåerna i andra EU-länder.

3.

Använd det nationella utrymmet för
att värna en solidarisk välfärd och kollektivavtalen. Reglerna behöver skärpas.

4.

Arbeta för att heltid och tillsvidareanställning ska vara norm.
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5.

Skärp upphandlingspolitiken
med sociala krav (till exempel krav på
kollektivavtal).

6.

Öka kontrollen av att lagar och regler
följs. Samarbeta mer mellan fack, arbetsgivare och myndigheter.

7.

Det krävs fler kompetenslyft och
kompetensutveckling genom hela livet.
Satsningen måste vara större än något vi
sett tidigare på området.

8.

Klargör arbetsgivarroll och
löntagarnas rättigheter i plattformsekonomin.

9.

Starta en politisk och facklig offensiv
om arbetslivets villkor, inte minst ungas
villkor.

För att öka organisationsgraden
behöver den fackliga rörelsen:

1.

Öka sitt krismedvetande. Alla inom
arbetarrörelsen måste bli medvetna om att
”business as usual” inte fungerar. Organisationsgraden sjunker. Utvecklingen måste
hävas, och det händer inte av sig själv.

2.

Förstå varför människor går med. I
vår tid behöver människor ett skäl för att
gå med i facket. Fackliga organisationer
måste övertyga om att det finns goda skäl.

3.

Förklara fackets fördel. En stark fackföreningsrörelse är en förutsättning för den
samhällsmodell vi skapat.

4.

5.

Organisera mera. Arbetet med att
organisera den fackliga rörelsen måste
få högre status internt i arbetarrörelsen,
liksom större resurser.

6.

Informera tidigt. För unga är det inte
självklart att vara med i facket. Tidig information i skolan och arbetslivet behövs.

7.

Lära av varandra och stötta varandra.
Nordisk arbetarrörelse kan lära mycket av
positiva exempel på reformer och insatser
i de andra nordiska länderna, men den
nordiska modellen gynnas också av en
stark global fackföreningsrörelse.

Hjälp varandra nationellt. De fackliga organisationer som har hög organisationsgrad bör hjälpa de som har svårare att
rekrytera och organisera.

i ett projekt som Tankesmedjan Tiden
genomfört på initiativ av samak , samarbetsorganisation för arbetarrörelsen i de nordiska länderna. Den här slutrapporten i serien är en
sammanfattning. Tanken är att den ska vara tillgänglig för alla som
är intresserade av berättelsen om och vara en del av samtalet kring
den nordiska modellen och de utmaningar den står inför. Särskilt
intressant bör rapporten vara för de som är aktiva och engagerade i
arbetarrörelsen.
Rapporten drar några slutsatser om hoten mot modellen, men de
ska i första hand ses som diskussionsunderlag. En sak kan jag med
säkerhet säga, och det sägs bäst genom att parafrasera Mark Twain:
Ryktet om den nordiska modellens död är kraftigt överdriven.
Modellen lever. Men den måste förändras för att förbli vital.
båda rapporterna ingår

Jesper Bengtsson
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DET FRAMGÅNGSRIKA
NORDEN

– i topp på de flesta internationella index
i den politiska debatten fokuserar
politiker, debattörer och forskare ofta på
de problem som finns i ett land. Arbetslösheten är för hög. Resultaten i skolan för
dåliga. Köerna i sjukvården för långa. Allt
detta är förstås viktigt. Den som inte ser
några problem i samhället kan inte heller
förbättra det. För att veta vilken väg som
leder framåt måste man ha en bra kartbild.
Men just därför är det också viktigt att
konstatera att de nordiska länderna på
det hela taget är bra platser att leva på. I
ett internationellt perspektiv till och med
väldigt bra.
Länderna i Norden tillhör de allra rikaste. Mätt i BNP per capita ligger Norge
på åttonde plats, Sverige på 17:e, Island
på 20:e, Danmark på 23:e och Finland
på 29:e.2 Men det som framför allt skiljer
Norden från andra delar av världen är inte
rikedomarna, utan att fördelningen av
dem är bättre. De sociala skillnaderna –
klassklyftorna om man så vill – är mindre. I FN-organet UNDP:s mätningar av
mänsklig utveckling (Human Development
Report) spelar ländernas nivå på jämlikhet
en viktig roll. Norge ligger etta, Danmark
femma, Island nia, Sverige på 14:e plats
och Finland på 23:e.3
Samma sak gäller när man mäter jämställdhet mellan män och kvinnor. Enligt
World Economic Forums rapport Global
Gender Gap 2016 är Island världens mest

jämställda land, tätt följt av Finland, Norge
och Sverige. Danmark sladdar lite på nionde plats men ligger i ett globalt perspektiv ändå i elitklassen.
Och så här fortsätter det, nästan oavsett
vilket mått man väljer att studera. Nordiska
rådet konstaterade nyligen i en rapport att
de nordiska länderna ligger mycket väl till
i internationella rankingar när det gäller
följande områden:4

• lycka och välfärd
• antikorruption och pressfrihet
• jämlikhet
• ekonomisk konkurrenskraft
• innovationskraft
• miljö
Det vi kan se i den sortens index är att de
nordiska länderna har lyckats förena stark
ekonomi med en samhällsmodell som
gynnar omställning, flexibilitet i ekonomin och trygghet för medborgarna. Det
hindrar förstås inte att den mörkare bilden,
den som visar på problem med skolan,
ökade klasskillnader och marginalisering,
också är korrekt. Men de nordiska samhällena har bättre förmåga än de flesta andra
att hantera den sortens problem.
2

Business Insider Nordic, 2017-03-06.
Human Development Report UNDP, 2016.
4
Er Norden best i Verden? Analyse no 2/17, Nordiska rådet.
3
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Vi litar på varandra

Det troliga svaret är att tilliten i de nordiska länderna både har varit en viktig
Ett område som det finns särskilda skäl
förutsättning för den nordiska modellen
att lyfta fram är att de nordiska ländernas
och ett resultat av samma modell. Tilliten i
medborgare under lång tid har uppvisat en
Norden går att spåra långt tillbaka i histohög grad av tillit. Högre än i de flesta andra
rien och utan dessa rötter hade det kanske
länder. Följande tabell belyser tilliten melinte varit möjligt att bygga grundpelarna i
lan människor i några europeiska länder.
den nordiska modellen. Samtidigt har til�liten ökat genom den nordiska modellens
TA B E L L 1: T I L L I T I E U R O PA
fokus på starka organisationer,
dialog och överenskommelL AN D
M E D E LV Ä R D E
L AN D
M E D E LVÄ R D E
Danmark
6,90
Belgien
5,02
ser. »En följd av den nordiska
Finland
6,74
Österrike
4,98
organisationstraditionen är att
Norge
6,62
Litauen
4,94
den bidragit till att skapa tillit
Sverige
6,25
Spanien
4,83
mellan organisationer som i
Nederländerna
6,03
Frankrike
4,61
utgångsläget haft motstridiga
Schweiz
5,72
Tjeckien
4,59
intressen, men som genom förEstland
5,57
Ungern
4,17
handlingar byggt upp hög tillit
Storbritannien
5,37
Slovenien
4,07
till varandra«, skriver forskarna
Irland
5,23
Polen
3,92
i Tillit – det nordiska guldet6.
Israel
5,17
Portugal
3,63
De konstaterar också att
Tyskland
5,17
framväxten av starka organisationer i det civila samhället
Social tillit i de europeiska länderna utifrån European
under perioden kring förra sekelskiftet
Social Survey 2014. Noll motsvarar ingen tillit alls, tio
motsvarar full tillit till andra människor.5
sannolikt också varit starkt bidragande till
den höga tilliten i det moderna Norden.
Den studie som redovisas i tabellen handDe nämner flera olika typer av folkrörelser,
lar om människors tillit till varandra. Men
som idrottsrörelsen, frikyrkorna, de starka
även när det gäller andra former av tillit,
fackliga organisationerna och de – i en
som tillit till andra grupper i samhället elinternationell jämförelse – mycket folkligt
ler tillit till samhällsinstitutionerna, ligger
förankrade politiska partierna.
de nordiska länderna i topp.
Andra skribenter och forskare har pekat
En del brukar peka på att denna nordiska
på sambandet mellan tilliten och den
tillit har djupa historiska rötter. De nordstarka välfärdsstaten. Historikerna Lars
iska samhällena hade redan på medeltiden,
Trägårdh och Henrik Berggren har till
när tingen och landskapslagarna kom till
exempel lyft fram hur utbyggnaden av
och självägande bönder samlades för att
välfärden, som äldrevård, barnomsorg och
komma överens om gemensamma angesocialförsäkringar, skapade starka indivilägenheter, byggt upp ett högt så kallat
der och samtidigt en stark tillit till staten
»socialt kapital«.
bland dessa individer eftersom staten har
Men, som forskarna i skriften Tillit – det
klarat av att leverera denna välfärd. En
nordiska guldet konstaterar, så har tilliten
annan viktig faktor för tilliten har varit
i de nordiska länderna sannolikt varierat
den relativt låga graden av korruption i de
genom historien, och det förklarar inte
nordiska ländernas offentliga system.
nödvändigtvis det senaste seklets höga
tillitsnivåer, eller varför de nordiska
länderna snarast fått ökad tillit i en tid då
många andra länder gått i den rakt motsatta riktningen.
5
6

Tillit – det nordiska guldet, sid 14, Nordiska ministerrådet, 2017.
Tillit – det nordiska guldet, sid 15, Nordiska ministerrådet, 2017.
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Förutsättningarna styr vad som kommer
ut ur modellen
Samband mellan förutsättningarna för och
utfallet av den nordiska modellen går att
spåra till fler områden än tillit, och inte
minst när det gäller synen på jämlikhet.
Forskningen brukar bland annat lyfta fram
det faktum att de nordiska länderna (med
Danmark som undantag) inte hade något
renodlat feodalt system under medeltiden.
Bönderna var i stor utsträckning självägande, och i Danmark fick de liknande
rättigheter efter landboreformerna från
sent 1700-tal och framåt. Den institutionella ojämlikhet som präglade feodalismen
i resten av Europa var inte lika stark i våra

länder, vilket bidrog till en starkare jämlikhetssträvan.
Här finns alltså ett samband där en historisk syn på jämlikhet har gett hög acceptans för starka kollektivavtal och statliga
institutioner. Det faktum att den nordiska
modellen i sin tur ökat jämlikheten har lett
till ett ännu starkare stöd för jämlikheten
som politiskt mål. Det uppstår en positiv
spiral i jämlikhetsdrivande riktning, och
som vi sett tidigare även i tillitsdrivande.
Detta betyder förstås att de som förordar
samhällen med stor jämlikhet och stark
tillit måste vara på sin vakt för processer
som riskerar att vända den spiralen i motsatt riktning.

Den nordiska modellen utmanas av
globaliseringen och den tekniska
utvecklingen, men den har klarat av
stora samhällsomvandlingar tidigare,
och många ser den som det bästa
svaret på just vår tids förändringar.

FOTO: LARS-GÖRAN ABRAHAMSSON/SCANDINAV

10

»Ökad ekonomisk ojämlikhet eldar på
populismen. Nu är klockan slagen för att
tänka om och satsa på bättre fördelning
av inkomster och rikedomar.«

SVARET PÅ
GLOBALISERINGEN
– mer nordisk modell
nordens framgångar på en rad
eftersträvansvärda områden har gjort att
allt fler länder i dag studerar den nordiska
modellen. De vill lära sig av den. Använda
delar av den i sina egna länder. Det finns
säkert flera skäl till detta nyvunna intresse,
men den viktigaste orsaken är att ojämlikheten är ett växande problem.
Under de senaste decennierna har länder
som tidigare varit mycket fattiga upplevt
stark tillväxt. Kina, Indien, Nigeria, Brasilien, Sydkorea. Listan på länder som blivit
rikare kan göras lång. Den extrema fattigdomen har minskat. Problemet i många av
dessa länder, är att deras fördelningsmekanismer och sociala skyddsnät – trygghetssystemen – inte hängt med i utvecklingen.
Ojämlikheten har ökat. Och det gäller i
princip överallt. Både i »nyrika« länder och
i de länder som liksom Norden, blev rika
under 1900-talet. De ekonomiska skillnaderna mellan individer är helt enkelt större
i dag än för 30 år sedan. 7
Enligt en McKinsey-rapport från början
av 2017 har 80 procent av de amerikanska
hushållen inte haft någon inkomstökning
sedan 2005.8 För Storbritannien är samma
siffra 70 procent, för Italien 97 och för
Frankrike 63. Och detta samtidigt som de
rikaste i dessa länder blivit rikare.
Det råder inte någon konsensus om att
denna ökade ojämlikhet är negativ. Nyliberaler betonar gärna att det viktiga är sam-

hällets totala tillväxt och välstånd, sedan
löser marknaden att tillgångar och resurser
slussas nedåt i samhällspyramiden. Men
bortsett från dessa röster är de flesta i dag
ändå överens om att ojämlikheten är ett
problem. Inför World Economic Forum i
Davos publiceras varje år en rapport där
över 700 ekonomer och experter listar
olika hot mot mänsklig utveckling. Inför
de senaste årens ekonomiska toppmöten
har ojämlikheten betraktats som ett av de
främsta hoten. Experterna har konstaterat
att marknadskapitalismen måste reformeras för att öka jämlikheten.
– Ökad ekonomisk ojämlikhet eldar på
populismen. Nu är klockan slagen för att
tänka om och satsa på bättre fördelning
av inkomster och rikedomar, sade chefen
för Internationella valutafonden, Christine
Lagarde, inför Davos 2017.9
Ojämlikheten har ökat även i de nordiska
länderna, men vi är fortfarande relativt
jämlika, och vi har framför allt visat att
jämlikhet långsiktigt är en viktig förutsättning för en växande, effektiv, flexibel och
hållbar ekonomi. I de nordiska länderna
finns både välstånd och välfärd. Eller som
The Economist uttryckte saken: Vi har
lyckats undvika både södra Europas ekonomiska skleros, och den enorma ojämlikheten i USA, inte minst tydligt efter den
senaste stora finanskrisen och internationella ekonomiska nedgången från 2008.

7

Globala målen, UNDP, 2016.
Poorer than their parents? A new perspective on income inequality, McKinsey 2017.
9
Ojämlikheten bromsar hållbar tillväxt, Svenska Dagbladet 2017-01-19.
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Därför kan den nordiska modellen bli
en förebild för länder som Sydkorea och
Sydafrika. Eller de länder i Centralamerika
som just nu står i startgroparna för att
lansera nya socialförsäkringssystem. Eller
Indonesien, som genomför en gigantisk
sjukförsäkringsreform. Därför blev den
nordiska modellen en faktor i det amerikanska presidentvalet 2016 genom den
radikale och populäre Bernie Sanders och i
den franska presidentvalrörelsen 2017, där
Emmanuel Macron beskrev den nordiska
modellen som något eftersträvansvärt. När
president Macron på hösten 2017 besökte
Sverige för EU:s sociala toppmöte konkretiserade han sitt beröm ytterligare och sade
att det framför allt var arbetsmarknadens

parters starka ställning som inspirerade
hans egna planer för Frankrike.
– Jag tror att Sveriges förmåga att skapa
konsensus mellan fackförbund och arbetsgivare är extremt bra och kärnan i
framgången i ert land. Det gör er både
konkurrenskraftiga och rättvisa. Att arbetsmarknadens parter får möjlighet att
föra en dialog är mycket viktigt för att hitta
rätt konsensus i olika sektorer, sade han till
tidningen Aftonbladet.
Här närmar sig Macron en viktig del av
det som utgör den nordiska modellen. Så
låt oss titta närmare på det: vad är egentligen Den nordiska modellen? Vad kännetecknar det samhällssystem så många i dag
pratar om och vill hitta inspiration ifrån?

EN STOL MED TRE BEN
de nordiska länderna är sinsemellan
ganska olika. De har egna lagar och regler
och egna traditioner och organisationskulturer och modellen ser lite olika ut beroende på vilket land man väljer att studera.
Ändå finns det många gemensamma drag.
Det går att tala om dessa olika system som
en nordisk modell. I det stora forskningsprojektet Nordmod 2030, som lämnade sin
slutrapport 2014, konstaterade forskarna
att modellen vilar på tre pelare.
organiserad arbetsmarknad. Den
nordiska modellen kräver starka fackliga
organisationer med många medlemmar
och hög organisationsgrad. Men den
kräver på samma sätt starka arbetsgivarorganisationer, och att dessa båda kan samverka med varandra, sitta ned runt samma
bord, sluta kollektivavtal och se till att det
råder fredsplikt under avtalsperioderna.
Det här »partnerskapet« bygger på att fack
och arbetsgivare erkänner att det finns
både ömsesidiga och motstridiga intressen
men att man måste hitta lösningar på dem
12

på ett sätt som inte förstärker konflikterna
utan i stället konstruktivt och fredligt
leder till att de blir lösta. En av modellens
viktigaste komponenter är att villkoren på
arbetsmarknaden blir bäst om fack och
arbetsgivare själva tar ansvar för dem. Att
det sker genom kollektivavtal med förhandlingar både på central och lokal nivå.
Det brukar kallas för en kollektiv självreglering. Andra länder har valt andra sätt att
lösa detta, kanske främst genom lagstiftning. Även i den nordiska modellen krävs
det ett samspel med staten och det politiska systemet, som ska se till att det finns
grundläggande regler. Det är med andra
ord en trepartsmodell, där staten ansvarar
för bland annat arbetsmarknadspolitiken.
generell välfärd, där skattefinansierade tjänster och försäkringssystem skapar
bra och jämlika förutsättningar för en god
hälsa, utbildning och ett gott arbetsliv. Välfärdssystemen tryggar människors vardag i
tider av omställning i arbetslivet eller livet.

E KO N O M I S K
ST YRNING
Ordnad budget,
tillräckliga skatter, öppen
handel och så många som
möjligt i arbete

O R G A N I S E R AT
ARBETSLIV

OFFENTLIG
VÄ L FÄ R D

Fasta och lärorika jobb, starka
och ansvarsfulla organisationer
som LO skapar jämnare
inkomster

Vård och skolor, bidrag och
pension, hjälp att komma
i arbete – ordnat av stat
och kommun

F I G U R 1: D E N N O R D I S K A M O D E L L E N S T R E P E L A R E

ekonomisk förvaltning. En makroekonomisk politik som prioriterar full sysselsättning och låg inflation. En ansvarsfull
och aktiv ekonomisk politik via penningpolitiken och finanspolitiken stabiliserar
konjunktursvängningar och jämnar ut
sociala skillnader. I detta ingår att ta ut
skatter och fördela medel för att finansiera
välfärden och öka jämlikheten.
Forskarna i Nordmod 2030 valde att
beskriva modellen i form av ovanstående
bild.
Som bilden visar är de tre pelarna i modellen ömsesidigt beroende av varandra.
Ändrar man i den ena pelaren kommer
det att få konsekvenser. Dels kommer det
att påverka utfallet av modellen vad det
gäller jämlikhet, jämställdhet och til�lit. Dels kommer det att ändra de båda
andra pelarnas möjlighet att fungera som
det är tänkt.

Partsmodell och starka partier
Som det också konstateras i Nordmod
2030-projektet är det inte unikt för Norden
med en välfärdsstat och en organiserad
arbetsmarknad som bygger på kollektivavtal. Men de nordiska länderna har ändå
några särskiljande drag. För det första har
båda parterna på arbetsmarknaden, det vill
säga facken och arbetsgivarna, varit starkare i Norden än i andra delar av världen.
Det är den aspekten Macron lyfter fram
i intervjun med Aftonbladet. Tack vare
den breda, stora fackföreningsrörelsen har
parterna varit mer jämnstarka än i många
andra länder. Denna relativa jämvikt är
och har varit en förutsättning för den
sortens uppgörelser på central nivå som
präglat den nordiska modellens framväxt
och praktik.
För det andra har de nordiska länderna
utvecklat omfattande institutioner för
samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter.
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Många i jobb

Solidarisk lönepolitik

Modellen bygger på att en stor andel av
befolkningen har ett jobb. Genom en hög
sysselsättningsgrad, även för kvinnor, hålls
även skatteintäkterna på en hög nivå och
det har varit möjligt att finansiera utbyggnaden av välfärden. I tabellen nedan ser
vi hur sysselsättningen generellt är högre i
Norden än i många jämförbara länder.

I sammanhanget måste även den solidariska lönepolitiken nämnas. Under decennierna efter andra världskriget gjorde de
nordiska fackliga organisationerna ett avgörande vägval genom att i princip acceptera den ständigt pågående omvandlingen
av ekonomin. I stället för att i varje enskilt
ögonblick ta kampen för varje jobb, varje
arbetstillfälle och varje arbetsplats som
riskerade att försvinna, valde de fackliga
organisationerna att bejaka kapitalismens
omvandlingsförmåga.
En viktig faktor för detta vägval var den
solidariska lönepolitiken. Den gick ut på
att löntagare inom högproduktiva branscher, industrin till exempel, skulle hålla
tillbaka sina lönekrav till förmån för de
som jobbade i mindre produktiva branscher och därmed ge en omfördelning av
den totala lönepotten i ekonomin. Det
skulle i sin tur gynna hela samhällsekonomin eftersom fler skulle få en högre
konsumtionsförmåga. Dessutom skulle
konkurrenskraften inte försämras mot
omvärlden eftersom det inte skulle bli så
höga löneökningar inom exportsektorn.
Inflationstrycket skulle hållas nere och
näringslivet inom den så kallade skyddade
sektorn (vars verksamhet är inhemsk och
inte är direkt utsatt för omvärldens konkurrens) skulle inte dräneras på arbetskraft
som annars hellre skulle jobba i branscher
där löneökningarna var högre.
Tanken var (och är) att arbetsgivarna
har ett intresse av att kunna säga upp
anställda och därmed anpassa kostnader
för personal om efterfrågan försämras
eller vid förändringar/effektiviseringar av
produktionen. Arbetstagarna har å sin sida
ett intresse i en trygg anställning som ger
stabila inkomster.
Kompromissen mellan de här olika
behoven blev ett byte mellan å ena sidan
trygghet för arbetskraften och å andra
sidan, produktionens behov av ständig omvandling. Genom att skydda arbetstagarna
som individer, men inte de lågproduktiva
jobben, skulle man därför acceptera att

TA B E L L 2:
S Y S S E L S ÄT T N I N G S G R A D,
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Ser man till skillnaden i sysselsättning
mellan män och kvinnor ligger de nordiska
länderna också rejält över EU-snittet. Det
är ingen slump. En del av den nordiska
modellen har handlat om att jämna ut
livsmöjligheter och öka egenförsörjningen
bland kvinnor, bland annat genom utbyggd
barnomsorg, satsningar i utbildningssystemet och till exempel barnbidrag.
TA B E L L 3:
SKILLNADEN MELL AN MÄNS OCH
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Rudolf Meidner var
en av arkitekterna
bakom den solidariska lönepolitiken
och idén att bejaka
strukturomvandling.

företag och branscher med svag bärkraft
och utan förmåga till effektivisering gick
i konkurs. Strukturomvandlingen bejakades. De arbetstagare som då blev utan jobb
skulle övergå till mer produktiva yrken och
branscher.
Krav på anständiga löner blev därmed ett
sätt att pressa på effektiviseringen av produktionen, då företag helt enkelt tvingas att
se till att hålla uppe produktiviteten för att
kunna betala avtalsenliga löner. Ett sådant
omvandlingstryck är något som gynnar
ekonomin som helhet, eftersom man får
bättre betalt för mer avancerade tjänster
och produkter än för enkla.
Kompetensutveckling åt alla
Effekten av den här modellen blev att de
nordiska länderna klättrade på stegen mot
alltmer utpräglade kunskapssamhällen
samtidigt som vi kunde behålla en stark
politik för jämlikhet.
För att det ska vara möjligt att få de fackliga medlemmarna att förstå och gå med

på en sådan politik måste det finnas starka
trygghetssystem, socialförsäkringar, vuxenutbildning och arbetslöshetsersättning.
Annars blir osäkerheten för stor. Men det
måste också finnas väl utvecklade system
för att öka kompetensen och ge människor
möjlighet att lära nytt och lära om genom
hela livet. Annars kan människor inte ta de
nya jobb som skapas i tider av strukturomvandling. Det krävs både grundutbildning i
världsklass och möjlighet till högre studier,
vuxenutbildning och yrkesutbildningar vid
olika tidpunkter under ett arbetsliv.
Den här modellen formulerades redan
i mitten av 1950-talet av de båda svenska
fackföreningsekonomerna Gösta Rehn och
Rudolf Meidner men tankarna fanns och
påverkade politiken och arbetsmarknaderna i alla de nordiska länderna. Modellen förutsatte till stor del att det var ett
slutet system, med nationell kontroll över
arbetsmarknadens och ekonomins sätt att
fungera, men den har i grunden påverkat
hur den nordiska samhällsmodellen ser ut
i dag.
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VARFÖR BLEV DET EN
NORDISK MODELL?
den nordiska modellen fick sin form
som ett resultat av det samhälle som växte
fram under det tidiga 1900-talet. Vid den
tiden skapade industrialiseringen stora sociala och ekonomiska problem. Jordbruket
rationaliserades och människor flyttade till
städerna, där industrierna behövde arbetskraft. Men det saknades system för att ta
hand om de som drabbades av olyckor i
arbetet, sjukdom eller arbetslöshet. Under
mellankrigstidens ekonomiska kriser blev
detta särskilt tydligt. Finanskraschen i USA
1929 spred chockvågor över hela världen.
I Europa kastades miljoner människor ut
i arbetslöshet. Bara i Sverige räknar man
med att det i början av 1930-talet fanns
30 000 »resandegrabbar«, det vill säga
arbetare som förlorat allt och kastats ut på
vägarna för att söka hem och arbete.10 Det
var kaotiska år. Missnöjet med de sociala
villkoren blev allt starkare, med strejker,
protester och social oro. Extrema politiska
rörelser till höger och vänster växte sig
starkare.
Resultatet av den svåra tiden varierade
mellan olika länder och olika delar av världen. I Norden fick fascismen och nazismen
inte lika starkt fotfäste som i många andra
delar av Europa. En viktig förklaring var
den expansiva ekonomiska politiken i de
nordiska länderna. Staten valde att investera för att skapa arbetstillfällen och få ekonomin att växa under 30-talets ekonomiska kris. En annan förklaring var de starka
nordiska fackliga organisationerna, som
med sina hundratusentals aktiva förtro16

10

endevalda och medlemmar kunde agitera
och argumentera mot extremismen ute på
arbetsplatserna och i det civila samhället.
Om fascister och extremister samlade till
politiskt möte fanns det alltid ett större
fackligt möte att gå på. I Norden hade arbetarrörelsen helt enkelt ett starkare grepp
om det den italienska politiska tänkaren
Antonio Gramsci kallade för »hegemonin«
i samhället.
Det var också vid den här tiden som
den nordiska modellens grundläggande
byggstenar kom på plats. Istället för
konflikt och klasskamp valde man dialog
och överenskommelser. Dessa ledde till
nya regleringar av arbetsmarknaderna
genom kollektivavtal. De första socialförsäkringssystemen skapades. Efter andra
världskriget togs nästa steg. De nordiska
välfärdsstaterna fick sin form; fler offentliga välfärdstjänster, mer omfattande
pensionssystem och mer heltäckande socialförsäkringar. Samtidigt stärktes trepartssamarbetet mellan arbetsgivarna, facken
och det politiska systemet. Det ledde till en
ökad samordning av lönebildningen och
den ekonomiska politiken.
En faktor bakom välfärdsstatens framväxt
var att de socialdemokratiska partierna och
arbetarrörelsen som helhet även nu hade
starkt stöd i de flesta av de nordiska länderna. Detta gällde inte på samma sätt för
Finland och Island, där mittenorienterade
och borgerliga partier varit mer dominerande. I samtliga länder fanns det stabila
politiska majoriteter som bidrog till

Innan mörkret faller – ska 1930-talet hinna ikapp oss? sid 19, Björn Elmbrant, Atlas, 2015.

stabilitet och att parterna hade någon att
förhandla med på »politikens« sida av
bordet. I samtliga länder fanns också ett
starkt samhälleligt tryck från starka fackliga organisationer. Detta ledde till att de
nordiska välfärdsmodellerna utvecklades
i en annan riktning än på den europeiska
kontinenten och i USA. Den danska välfärdsforskaren Gösta Esping Andersen har
kallat detta för den »socialdemokratiska
modellen«.
»Få perioder kan mäta sig med denna
uppbyggnadsperiod när det gäller utjämning och förbättring av livskvalitén och
levnadsvillkoren för det breda befolkningslagret«, konstaterar forskarna i slutrapporten för projektet Nordmod 2030.11
De nordiska länderna har alla varit relativt öppna ekonomier med en stor andel av
ekonomin beroende av import och export.
Detta har skapat välståndet, men också
gjort att de nordiska ländernas ekonomier
alltid varit utsatta för ett hårt omvandlingstryck, och särskilt tydligt har detta varit
från 1970-talet och framåt. Här spelade,
som vi redan sett, den solidariska lönepolitiken en stor roll för att driva samhällena framåt, och uppåt, i den ekonomiska
näringskedjan samtidigt som jämlikheten
kunde behållas och i många fall även stärkas i de nordiska länderna.
Kriser och flexibilitet
Genom åren har modellen stött på flera
kriser. Politiker och arbetsmarknadens
parter har tvingats göra justeringar i
systemen. Samhällsutvecklingen har krävt
förändringar. Särskilt starkt har det trycket
varit under de senaste 25 – 30 åren. I spåren
av Berlinmurens fall kollapsade det alternativa planekonomiska system som styrt
länder i det som då kallades »östblocket«.
Sovjetunionen krackelerade som sammanhållande statsbildning. EU inledde redan
på 1980-talet en process mot allt starkare
integration, som på 1990-talet ledde till
att den inre marknaden och den monetära
unionen etablerades. Många länder
11

ansökte om medlemskap, först länder som
Sverige och Finland, senare en rad stater
som tidigare tillhört den sovjetiska intressesfären. På kort tid växte unionen från
tolv till dagens 28 medlemsstater.
Den ökade globaliseringen, med en allt
större rörlighet av varor, tjänster, kapital
och arbetskraft, har gjort de redan internationellt beroende nordiska staterna än
mer invävda i världsekonomin. Kreditmarknaderna avreglerades, vilket var en
av orsakerna till att världen under 90-talet
drabbades av en rad ekonomiska kriser
som slog hårt mot sysselsättningen. Arbetslösheten etablerade sig på en nivå som
hade varit politiskt otänkbar bara några år
tidigare.
Samtidigt ändrades de nordiska samhällena på flera genomgripande sätt. Näringsstrukturen omvandlades när gamla
industrier i allt högre takt flyttade sin
produktion till länder med lägre löner och
produktionskostnader. Fler unga gick vidare till universitetet. Människor ändrade
sina familjemönster och sin livsstil. Allt fler
flyttade in till städerna. Andelen medborgare och invånare med utländsk bakgrund
ökade. De nordiska samhällena blev mer
mångfacetterade.
Sammantaget gjorde de här förändringarna att politiker i de nordiska länderna
genomförde flera reformer för att anpassa
sina system till de nya villkoren. Det fanns
förstås kritiker av den nordiska modellen
från höger i politiken som menade att förändringarna inte räckte. Att den inte hade
någon plats i det nya samhälle som var
på väg att växa fram. Från vänsterkanten
hördes röster som hävdade att modellen
var på väg att avvecklas. Att reformerna var
för långtgående.
För arbetarrörelsen handlade förändringarna om att anpassa systemen för att rädda
modellen. I alla de nordiska länderna
gjordes uppgörelser som ändrade skattesystemen. Resultatet blev bland annat lägre
skatt på arbete och ofta lägre progressivitet
i skatteskalorna. Centralbankerna blev mer
självständiga och det blev ett tydligt mål
för den ekonomiska politiken att hålla

Den nordiska modellen mot 2030, Ett nytt kapitel?, sid 134, Jon Erik Dolvik med flera, Faro, 2014.
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Island gick ned i en svår kris efter finanskraschen 2008, men har i dag växande ekonomi och mycket låg arbetslöshet.

nere inflationen. I flera nordiska länder
genomfördes omfattande besparingar i den
offentliga sektorn och reformer i pensionssystemen, vilket ledde till starka ifrågasättanden av den generella välfärden. I några
länder (där Sverige gick längst) privatiserades delar av de offentliga välfärdstjänsterna.
På arbetsmarknaden, den del av den
nordiska modellen vi i första hand är
intresserade av här, kom parterna överens
om att hålla nere löneökningarna, för att
säkra konkurrenskraften och hålla nere
inflationen, och i stället se till de reala löneökningarna. Facken och arbetsgivarna i
Danmark och Sverige enades också om en
mer sektorsbaserad avtalssamordning och i
Finland, Island och Norge enades man om
att förstärka det inkomstpolitiska trepartssamarbetet.
I projektet Nordmod 2030 konstaterar
forskarna att kritikerna från höger och
vänster hade fel. Det var inte reformer som
i grunden undergrävde modellen. Tvärtom
blev den starkare och under de första åren
av det nya millenniet framstod de nordiska
länderna som föredömen internationellt.
Med stark ekonomi, välfärd och kreativa
medborgare, som bland annat tog täten
i den nya it-utvecklingen. »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 bred
18
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uppslutning bakom betungande åtgärder
under kristider«, skriver Nordmod 2030 i
sin slutrapport. 12
Men trycket från en föränderlig omvärld
har inte mattats av. Efter kriserna på 90-talet kom några år av stark återhämtning och
tillväxt, för att snabbt följas av it-kraschen
2001. Därefter såg världen på nytt några år
av relativt snabb tillväxt och ekonomiskt
goda tider, inte minst i de nordiska länderna. Sedan kom den stora finanskraschen
2008 och den därpå följande ekonomiska
krisen.
Och även här har alltså Norden klarat sig
relativt sett väl. Svårast läge till en början
hade Island, som fick se hela sin uppblåsta
finanssektor krascha. Men tack vare en
devalvering på 50 procent, ett medvetet val
att inte täcka upp ekonomiskt för banker
och finansinstitut som krisade och en politik för fördelning snarare än avregleringar
och skattelättnader kom man relativt
snabbt ur krisen. Ekonomerna förklarar
detta bland annat med den ekonomiska
konsolidering som gjordes efter 90-talskrisen, och – som vi redan sett – med att
parterna på arbetsmarknaden tillsammans med staten och politikerna kunde
genomföra ett antal reformer som förnyade
modellen. En grundförutsättning för dessa
reformer har varit en stark och samordnad
fackföreningsrörelse.
Dock är hög arbetslöshet och marginalisering från arbetsmarknaden ett problem
som uppstod på 90-talet i flera nordiska
länder. Det ska vi strax återkomma till.

Den nordiska modellen mot 2030, sid 34, Tankesmedjan Tiden, 2015

BET YDELSEN AV
MÅNGA I FACKET
de olika pelarna i modellen är beroende av varandra, men det som särskiljer
den nordiska modellen från andra system
är den pelare som handlar om arbetsmarknaden och arbetsmarknadens organisering.
Den nordiska modellen med sitt fokus
på jämlikhet som i sin tur skapar tillit,
tillväxt och trygghet hade, som vi redan
sett exempel på, inte varit möjlig utan
starka fackliga organisationer med många
medlemmar och många aktiva. Ett sådant
påstående skulle på ytan kunna se ut som
facklig propaganda. Ett sätt att slå sig för
bröstet och säga: Det var vi som gjorde det!
Det är inte avsikten här. Självklart finns det
flera andra viktiga faktorer som spelar in
när vi talar om hur de nordiska samhällena
fick sin specifika form. Ett kreativt och expansivt näringsliv. En näringsstruktur med
varor (som skog och stål) som var mycket
eftertraktade i efterkrigseuropa. Framsynta
politiska partier som förstod att använda
dessa förutsättningar på ett bra sätt.
Men det är inte propaganda att påstå
att starka fackliga organisationer varit en
bärande del av detta samhällsbygge. Reglerna på arbetsmarknaden, att saker hellre
ska lösas genom kollektivavtal än genom
lagstiftning, starka socialförsäkringar,
arbetsmarknadspolitiken som ska ge människor trygghet i förändring. Allt detta är
ett resultat av starka fack.
I en rapport från Internationella valutafonden (Inequality and labour market
institutions, 2015) konstaterar Florence
Jaumotte och Carolina Osorio Buitron

att det finns ett tydligt samband mellan
jämlikhet i ett samhälle och graden av
facklig organisering och facklig styrka.
Dels kunde de enkelt visa att länder med
starka fackliga organisationer är bland de
mest jämlika i världen. Dels visade de på
trenden när facket minskar i styrka:

»Vi fann starka bevis för att försvagade arbetsmarknadsinstitutioner
i de avancerade ekonomierna vi
undersökt hänger samman med en
ökad ojämlikhet i inkomster.«
skrev de båda IMF-ekonomerna.
IMF-ekonomernas slutsats var att minskad facklig organisationsgrad både leder
till ökad ojämlikhet i allmänhet och till att
de högsta lönerna drar iväg. Men de visade
också att svagare fackliga organisationer
gör att de rikastes andel av kapitalinkomsterna i samhället ökar. Svaga fack har
svårare att påverka företagens beslut både
vad det gäller löner och andra former av
kompensation till företagsledningarna.
Ojämlikheten ökar alltså dubbelt.
En tanke med liknande slutsatser framfördes av Jacob Hacker, professor vid Yale
University, i hans omtalade skrift The institutional foundations of middle class democracy. Hackers tes är att samhället fokuserat i huvudsak på fördelning av välståndet,
och glömt bort betydelsen av att motarbeta
den ojämlikhet som uppstått i det första
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medborgarna i allmänhet och löntagarna
i synnerhet sämre. Länder med svaga
fackföreningar präglas helt enkelt av lägre
löner och sämre arbetsvillkor. Kort sagt ett
mer orättvist samhälle med större klyftor
och svagare välfärdsstat, såväl vad gäller
offentlig service som sociala trygghetssystem. Svagare fackföreningar leder till en
obalans på arbetsmarknaden som ensidigt
gynnar arbetsgivarna.« Detta resonemang
förutsätter dock att fackföreningarna är
ansvarsfulla och klarar av att följa med i
utvecklingen när samhället förändras.
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läget, den som fördelningspolitiken syftar
till att minska. Hackers recept för detta är
bland annat bättre organiserade arbetare.
Han är inte uteslutande positiv till det sätt
på vilket de fackliga organisationerna arbetat, men den nordiska erfarenheten visar
att starka fackliga organisationer bidrar
till den pre-distribution Hacker talar om.
Eller som Håkan A Bengtsson skriver i
rapporten En progressiv arbetsmarknadspolitik: »Utan starka fackföreningar med
en hög organisationsgrad som har möjlighet att företräda och förhandla för sina
medlemmar blir samhällsutvecklingen för

UTMANINGAR
OCH FÖRSL AG
Det skulle vara bekvämt att förenkla vår
tids hot mot den nordiska modellen och
hävda att det rör sig om politiska hot från
»nyliberalerna« eller »högern«. Sådana hot
existerar förstås. Modellen är ofta – men
inte alltid – ifrågasatt från höger och arbetsgivarnas organisationer. En intressant
aspekt som kommit fram under arbetet
med det här projektet om den nordiska
modellen är att arbetsgivarorganisationerna i Sverige tycks vara mer ideologiskt
övertygade om att modellen bör monteras
ned än deras syskonorganisationer i de
andra nordiska länderna. Där är enigheten
om modellens fördelar större.
Oberoende av vilket finns det andra,
långsiktigt allvarligare utmaningar mot
modellen. Utmaningar som handlar om
den breda samhällsutvecklingen.
Den mest grundläggande av dessa handlar om att samhället är på väg att glida isär
socialt och ekonomiskt. Även om de nord20

iska länderna fortfarande är världens mest
jämlika har skillnaderna ökat konsekvent
sedan 1980-talet. Som ett brev på posten
minskar också tilliten i vissa grupper, särskilt bland yngre och de som har en osäker
position på arbetsmarknaden.
Här uppstår det ideologiska vägval som
vi beskrev i inledning av rapporten.
Ska vi låta modellen monteras ned och
ta konsekvenserna av det mer ojämlika
samhälle som uppstår i dess ruiner? Eller
ska vi analysera utvecklingen och vidta
de åtgärder som krävs för att modellen
ska kunna bestå?
Om den nordiska modellen ska överleva i
framtiden måste utmaningarna adresseras
av arbetsmarknadens parter och det politiska systemet. Något skissartat beskriver vi
här vad dessa utmaningar består i och vad
fack och politik kan och bör göra för att
möta dem.

Robotarna och arbetslösheten
– en politik för full sysselsättning
En grundläggande förutsättning för att
den nordiska modellen ska överleva och
för att vi ska kunna finansiera den offentliga välfärden är ländernas förmåga
att upprätthålla hög sysselsättning och låg
arbetslöshet.
Under efterkrigstiden, när modellen tog
form, betraktades 2–3 procents arbetslöshet som full sysselsättning. I dag är det
bara Island som kan skryta med 3 procents
arbetslöshet. Norge ligger också väl till
med sina 4 procent. I de andra nordiska
länderna är arbetslösheten mellan 6 och
8 procent. Generellt ligger arbetslösheten
på en för hög nivå, och det allra största
problemet uppstår när många som blir
arbetslösa får svårt att återkomma till arbetsmarknaden. Det skapas ett permanent
utanförskap.
Detta sätter press på de nordiska välfärdssystemen. Det är också en viktig
förklaring till att klyftorna har ökat och
löntagarnas ställning på arbetsmarknaden
har försvagats. Särskilt hög är arbetslösheten bland de som är födda i ett annat land,
vilket ökat trycket på sänkta lägstalöner
och kraven på »enklare« jobb som skulle
riskera att ytterligare öka ojämlikheten i
samhället och ytterligare undergräva den
nordiska modellen.
Det vi ser nu är att utvecklingen riskerar
att leda till fortsatt hög arbetslöshet och
ytterligare ojämlikhet. En viktig faktor för
detta är den fortsatta automatiseringen
av arbetslivet. I allt fler yrken och arbetsuppgifter kan den mänskliga arbetskraften
bytas ut mot robotar, maskiner och datorer.
När den svenska fackliga organisationen
TCO för ett 20-tal år sedan arrangerade en
konferens om »datoriseringen« ställde en
av föreläsarna en fråga till publiken: Hur
många av er tror att man i framtiden kommer att använda datorn för att läsa man
åker med kollektivtrafiken?
Det var bara några it-entusiaster på främsta bänkraden som räckte upp handen.

Alla andra drog slutsatsen att datorerna var
alldeles för åbäkiga och skärmarna alldeles
för jobbiga att läsa ifrån. Det skulle inte
hända.
I dag står vi där med våra mobiltelefoner
och läser tidningar, böcker och sociala medier på tunnelbanan och bussen. Faktum
är att just den här texten skrivs på ett tåg
mellan Eskilstuna och Stockholm i Sverige.
För ett tiotal år sedan skrevs det forskningsartiklar om att vissa moment och
yrken på arbetsmarknaden med största
säkerhet inte skulle gå att automatisera. Att
köra bil till exempel. Det skulle en dator
aldrig klara av. Chaufförernas jobb var
säkrade. Bara något år senare utlyste den
amerikanska försvarsmyndigheten tävlingar om vilka bilföretag som först kunde
producera självstyrande bilar, och numera
kör de på samma vägar som människostyrda bilar. Nu spår forskarna att majoriteten av alla bilar på våra vägar inom
några få år kommer att vara självstyrda. De
människor som sitter i dem kan ägna sig åt
andra saker på vägen mellan två punkter i
vardagen. Som att surfa på nätet och läsa
tidningar, böcker och sociala medier på
mobiltelefonen.
Exemplen visar hur fort det går. Enligt
en rapport från Stiftelsen för strategisk
forskning kommer drygt vartannat jobb
i Sverige att automatiseras, det vill säga
skötas av en dator och/eller robot inom
de närmaste 20 åren. Jobb som försäljare,
inom detaljhandeln, kassapersonal, enklare
arbeten inom jordbruket, kökspersonal
och liknande, men även jobb av typen bokförings- och redovisningsassistenter löper
störst risk att ersättas. Mönstret »bekräftar
en fortsättning av de senaste decenniernas trend. En hel del yrken med kortare
utbildningskrav har högre sannolikhet
att datoriseras, medan många av de yrken
som redan i dag har längre utbildningskrav
och högre löner inte påverkas så mycket,
eller rentav gynnas av datorisering, i den
meningen att exempelvis en VD eller en
matematiker kan bli mer produktiv till
följd av datorisering«, skriver Stiftelsen för
strategisk forskning. Samtidigt betonar
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de att det finns undantag från regeln.
Personliga tränare och frisörer löper till
exempel mindre risk att bortrationaliseras
än biomedicinska analytiker. Allt handlar
om vilka jobb som kan ersättas av robotar
och datorer.
Tendensen är densamma i de andra
nordiska länderna. I Danmark räknar till
exempel tankesmedjan Cevea med följande
sannolikhet för att olika yrkesgrupper ska
bortrationaliseras när robotiseringen nu
slår igenom på allvar:
F I G U R 2: Sannolikhet för bortrationalisering
Kontor- och kundtjänstarbete

92%

Operatör- och monteringsarbete
samt transportarbete

74%

Arbete inom jordbruk,
skogsbruk och fiskerinäring

69%

Övrigt manuellt arbete

68%

Hantverksarbete

66%

Arbeten som kräver
medelhög kunskapsnivå

61%

Service- och säljarbete

52%

Chefsarbete

14%

Arbeten som kräver
kunskap på högsta nivå

11%
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Källor: Pajarinen & Ekeland samt Danmarks statistik.

Det vi kan se är att även tjänstemannayrken där det i dag arbetar stora grupper
av människor kommer att påverkas av
datoriseringen. I det som kommit att kal�las den andra maskinåldern ser det ut att
ske en sammanpressning av medelklassen.
Många av de som tidigare hade relativt
välbetalda jobb i »mitten« pressas nedåt till
den »enklare« tjänstesektor som ger lägre
lön, kräver mindre utbildning men som
ändå inte går att ersätta med datorer och
robotar. I yrken som »företagsekonomer,
marknadsförare och personaltjänstemän«
beräknas till exempel 46 procent av jobben
kunna datoriseras, vilket motsvarar ungefär 50 000 jobb«, konstateras vad det gäller
svenska förhållanden i rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år. 13
En stor del av de jobb som försvinner
kommer sannolikt ersättas av nya. Så har
ekonomin alltid fungerat. Ett nytt sorts
samhälle skapar nya behov av varor och
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tjänster i offentlig och privat sektor. Men
det är uppenbart att utvecklingen ändå
kommer ställa enorma krav på samhällets
förmåga till omställning.
En första viktig fråga är att det politiska
systemet klarar av att hålla fast vid målet
om full sysselsättning. Även om det i flera
av de nordiska länderna i praktiken kan
vara svårt att nå målet under överskådlig
framtid visar exemplen Island och Norge
att hög arbetslöshet inte är någon naturlag
ens i globaliseringens tid. Ett mål kan upplevas som fluffigt och otydligt, men målet
stakar ut vägen och det spelar roll när de
politiska vägvalen ska göras. Det visar inte
minst EU:s politik under de senaste decennierna. Den ekonomiska politiken i EU har
främst handlat om att skapa budgetbalans
och bekämpa inflationen. Sysselsättningen
har kommit längre ned i prioritet. I huvudsak, om än i varierande grad, har samma
linje dominerat nationellt i de nordiska
länderna. Det är nu av avgörande betydelse
att de nordiska länderna samarbetar inom
EU för att ändra det nuvarande ekonomisk-politiska paradigmet och få hela EU
att prioritera jobben.
Nationellt handlar det om offentliga
investeringar och satsningar för de grupper
som i dag står utanför arbetsmarknaden.
Många kommer att behöva nya jobb i den
andra maskinåldern. Det kräver kompetensutveckling och utbildning som rustar
dem för en ny arbetsmarknad. Det måste
göras stora satsningar i utbildningssystemen i en nära framtid då alla måste lära
nytt genom hela livet. Här krävs det också
olika strategier för lång- och korttidsarbetslösa, där första gruppen kräver mycket
stora insatser för att inte permanent hamna
utanför arbetsmarknaden.
För att klara framtidens kompetensförsörjning kommer samarbetet mellan fack,
arbetsgivare och stat att vara centralt. I sin
rapport En progressiv arbetsmarknadspolitik föreslår Håkan A Bengtsson bland annat olika former av kompetenskonton och
han menar att den danska modellen med
lönekonton är något andra nordiska länder
bör inspireras av.

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, utmaningar för Sverige, Stiftelsen för strategisk forskning, 2016.

Det är också nödvändigt med nya strategier för att utveckla näringslivet och
utforma en modern industri- och näringspolitik, som måste inkludera både omställningsförmåga och utveckling i de regioner
och områden i de nordiska länderna som
riskerar att halka efter.
Mekaniska turkar och prekära jobb
– motstånd och anpassning
Parallellt med robotiseringen och ökad risk
för arbetslöshet växer en ny, nätverksbaserad form av ekonomi fram. Den så kallade
plattformsekonomin. Eller delningsekonomin. Eller gig-ekonomin. Namnet på
detta fenomen varierar men poängen är att
kunder och utförare/producenter kopplas
samman med varandra genom en app. I
Sverige är de mest kända företagen kanske
Uber och Foodora, som levererar mat via
cykelbud, eller Airbnb, som förmedlar
boende direkt mellan privata uthyrare och
kund, men i allt högre grad startas den
här sortens verksamhet inom hela tjänstesektorn. Smarta telefoner som vi alla bär
med oss hela tiden ger oss ökade möjligheter att koppla telefonen till tjänster och
betalningsfunktioner. Detta håller nu på att
i grunden förändra hur vi handlar, konsumerar och äger saker.
På det svenska fackförbundet Unionens
hemsida finns en berättelse om Noel Reed,
som lever och arbetar i Texas. Hennes arbete speglar vilken framtid som väntar om
gig-ekonomin slår igenom fullt ut. Noel
Reed är uppkopplad mot ett plattformsföretag som heter Mechanical Turk. Namnet
kan tyckas obegripligt men syftar på en
bluff på 1700-talet. En uppfinnare hävdade
att han skapat en mycket förmodern dator
som kunde spela schack. Datorn var som
en stor trälåda och kallades för Turken,
men när det hela granskades visade det
sig att uppfinnaren helt enkelt placerat en
människa inne i lådan, som alltså satt där
och spelade schack med folk som förundrades över vad tekniken kunde åstadkomma. De som arbetar inom företaget Mechanical Turk är vår tids mekaniska turkar,
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som tar vid där maskinerna inte klarar av
uppgifterna. Noel Reed kopplar in sig mot
nätverket på förmiddagen och får uppdrag
av typen att digitalisera handskriven text,
korrekturläsa eller göra enklare undersökningar. Hon tjänar bara omkring 3 500
kronor i månaden och det finns aldrig
några garantier för att hon ska få några
jobb. Samtidigt har hon mer kontroll över
sin egen tid än hon skulle haft om hon gått
till ett kontor klockan åtta varje morgon.
– Jag kan jobba tolv timmar en dag om
jag inte har något bättre för mig och vara
ledig när jag behöver det en annan dag.
I princip är detta en återgång till den
sortens ekonomi som präglade perioden
strax före industrialiseringen, när fabrikerna beställde sömnad eller vävning eller
hantverksjobb av arbetare som satt hemma
på kammaren eller stod i sin egen lilla
verkstad och utförde jobbet. En helt decentraliserad ekonomi, men också en återgång
till en mer osäker arbetsmarknad.
»Vad du än väljer att kalla det när en app/
plattform kopplar ihop en utförare med en
beställare kan alltså konstatera att framtidens arbetsmarknad redan är här«, skriver
fackförbundet Unionen på sin hemsida.14
En viktig fråga handlar alltså om löntagarnas status i en sektor där allt fler blir
självanställda.
Att hitta lagstiftning och fackliga strategier på detta område är oerhört angeläget
och brådskar. Här behöver vi också agera
inom EU för att gemensamt hitta former
för att reglera plattformsekonomin. Inte
minst eftersom den nya tekniken och
många av företagen är transnationella.
Det finns härvidlag ett stort behov av att
se över hur lagstiftningen ser ut och hur
kollektivavtalen kan möta framväxten av
den här typen av jobb som är kopplade till
plattformsekonomin.
Plattformsekonomin förstärker den trend
mot ökad osäkerhet på arbetsmarknaden
som redan varit tydlig under ett par decennier. Antalet så kallade »prekära« jobb blir
fler. Det vill säga jobb som inte ger en rimlig levnadsstandard eller rimliga livsvillkor.
Jobb med otrygga och osäkra anlitande-

https://unionenopinion.se/nyheter/plattformsekonomi-pa-1-minut/
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former har alltid funnits. Men i västvärlden
har dessa arbeten länge varit koncentrerade till kvinnodominerade arbeten inom
servicesektorn, till delar av den småskaliga
handeln och till de konstnärliga yrkena.
Vad som skett under de senaste tre decennierna är en snabb ökning av antalet jobb
med otrygga anlitandeformer inom alla
sektorer av arbetslivet: inom mansdominerade yrken, inom industrin och inom
offentlig sektor. Nu ökar de osäkra jobben även för personer med arbetsledande
ställning. Det handlar till exempel om
fler korta vikariat, jobb på deltid, projektanställningar, korta påhugg där anställningsvillkoren är oklara, arbetsgivare som
anlitar allt fler som egenföretagare trots
att de i praktiken är anställda och andra
former av anställningar där löntagarrollen
och arbetsgivarrollen är oklara.
Mönstret är likartat inom alla OECDländer. I USA beskriver sociologen Arne L
Kalleberg att vad vi beskådar är »slutet för
efterkrigstidens trygghet för amerikanska
arbetare«. I Europa vädjar Europafacket
ETUC om en förstärkt social dialog för att
hantera den ökande förekomsten av osäkra
anställningar.
Utredaren Mats Wingborg beskriver
dagens arbetsmarknad som tredelad:

• För det första de som är tillsvidareanställda med full tillgång till det
sociala skyddet.
• För det andra de som har eget
företag och de som jobbat på företag som inte tecknat kollektivavtal.
Deras sociala skydd är sämre.
• För det tredje finns en växande
grupp utrikesfödda som inte fullt
ut kvalificerar sig för välfärdssystemet. Där finns arbetskraftsinvandrare från tredje land, bärplockare,
papperslösa och säsongsanställda.
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De osäkra anställningarna ökade snabbt i
samband med den ekonomiska krisen på
1990-talet och har därefter permanentats.
Det beror på ekonomins förändring och på
att flera nordiska länder ändrade reglerna
så att det blev enklare att anställa på tidsbegränsade kontrakt.
Till det kommer bemanningsanställda.
Här har de nordiska länderna varit framgångsrika i olika grad. I Sverige har fackföreningsrörelsen lyckats organisera och
teckna kollektivavtal med bemanningsföretagen.
Men det finns många olika former för
nya slags relationer mellan arbetsgivare
och arbetstagare. Egenföretagare som inte
är anställda är ett exempel. Det har också
vuxit fram så kallade egenanställningsföretag som befinner sig i en gråzon mellan
att vara anställd och ha ett eget företag.
De är inte egenföretagare, men inte heller
anställda eller bemanningsuthyrda. Det
är kort sagt en särskild form där egenanställda utför arbetsuppgifter åt en tredje
part, men där egenanställningsföretaget
fakturerar för ersättningen mot en kommissionsavgift. Arbetsgivaren har inget
arbetsgivaransvar.
Den farligaste effekten av de många
utvecklingstendenserna är det som sammanfattas med begreppet social dumpning.
Det vill säga att företag och arbetsgivare
kan pressa löner, arbetsvillkor och välfärdsnivåer nedåt genom att flytta produktion eller söka arbetskraft som kan tillverka
en vara eller en tjänst till ett lägre pris eller
med sämre arbetsvillkor än vad som annars är brukligt. Polariseringen i samhället
blir större. De sociala konflikterna fler.
Alla erfarenheter visar att det är enormt
svårt att organisera människor fackligt
när de arbetar på det här viset, utspridda
geografiskt, med instabila om ens några
anställningsvillkor och utan möjlighet att
låta det enskilda intresset av trygghet och
bra ekonomi ta formen av kollektiv handling, förhandlingar och kompromisser, som
alltid varit fackets styrka. Utvecklingen
ökar kraven på lagstadgade minimilöner,
vilka skulle sänka golvet på nordisk
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Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare måste bli tydligare i den nya plattformsekonomin.

arbetsmarknad och i grunden hota den
nordiska modellen.
Den stora utmaningen för de politiska
systemen och den nordiska arbetarrörelsen är att bejaka den innovativa kraft som
finns i den nya delningsekonomin och den
flexibilitet som präglar allt större delar av
ekonomin, utan att för den skull ge avkall
på grundläggande värden om arbetslivets
villkor och människors behov av trygghet.
Det krävs med andra ord en dubbel ansats.
Det räcker inte att säga att »vi ska stå i
vägen för förändringarna«, även om det
också är nödvändigt ibland.
I botten kan och bör detta regleras i kollektivavtal och det krävs sedan en tät väv
av åtgärder för att minska omfattningen av
prekära arbeten.
Fackföreningsrörelsen bör arbeta politiskt för att minska antalet osäkra och
tillfälliga jobb, men måste också stärka insatserna för att organisera dessa nya delar
av arbetsmarknaden. Fackföreningsrörelsen måste formulera strategier för att förbli
en stark kraft även i det nya samhället.
Det innefattar bland annat ett arbete för
att heltid och tillsvidareanställning ska
vara normen på arbetsmarknaden.

Det krävs skärpta regler för offentliga upphandlingar där sociala krav, bland annat på
kollektivavtal, är standard. Det krävs också
åtgärder för att reda ut vad arbetsgivarrollen är i den nya ekonomin och vilka rättigheter löntagarna har. När det gäller nya
plattformstjänster och företag i delningsekonomin finns det skäl att göra skillnad
mellan nätplattformar som är till för att
dela tjänster mellan enskilda personer och
sådana som är upprättade för att i praktiken anställa personal, men genom nätets
möjligheter slippa undan det ansvar man
normalt har som arbetsgivare. Där bör den
nya ekonomin så långt det är möjligt fogas
in i det existerande regelverket för relationen mellan löntagare och arbetsgivare.
För att komma till rätta med missförhållanden i den moderna ekonomin bör det
också inledas en långsiktig politisk och
facklig offensiv om arbetslivets villkor, inte
minst mot unga.
Generellt bör arbetarrörelsen öka sitt
krismedvetande. Alla måste bli medvetna
att »business as usual« inte fungerar.
Utvecklingen måste hävas, och det händer
inte av sig själv.
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EU:s öppna gränser har skapat nya utmaningar för den nordiska modellen,
och nya möjligheter att stärka den sociala dimensionen i hela Europa.

EU – hitta balansen mellan Europa
och Norden
Sedan 1990-talet har EU vuxit i antal medlemmar och utvidgat sin roll som politisk
union. Det har på flera sätt ökat möjligheterna att arbeta för den sociala dimensionen i politiken och därmed stärka den
nordiska modellen. Logiken är egentligen
ganska enkel. I en värld där geografiska
gränser betyder allt mindre för handel,
kommunikationer och människors rörelser är det nödvändigt med ökat samarbete
mellan länderna. Annars går det inte att
lösa vår tids problem.
Tre av fem nordiska länder är med i
EU. Norge och Island står utanför men
omfattas genom EES-avtalet av den fria
rörligheten, som är en av EU:s grundpelare och en viktig faktor för integrationen
av Europas stater. Men just denna fria
rörlighet har också ställt den nordiska
modellen inför flera stora utmaningar. De
ekonomiska skillnaderna inom unionen är
mycket stora. Löner och arbetsvillkor ser
helt annorlunda ut i Norden jämfört med i
exempelvis Bulgarien eller Grekland.
Under de senaste tio åren har över
700 000 arbetare från de nya medlemssta26

terna i östra Europa varit verksamma i de
nordiska länderna. EU har sedan 1990-talet reglerat frågan om medborgare i ett EUland som arbetar i ett annat genom det så
kallade utstationeringsdirektivet. Detta har
länge fått kritik för att det inte garanterar
arbetare från andra EU-länder samma löner och rättigheter som arbetare i det land
de är verksamma. Ett system som riskerat
att leda till social dumpning. I mars 2016
kom EU-kommissionen med ett förslag
för att skärpa kraven på rimliga löner och
under hösten 2017 antogs det av EU:s ministerråd. När de nya reglerna börjar gälla
fullt ut 2022 ska utländska arbetare få lön i
enlighet med de kollektivavtal som gäller i
de länder där de arbetar.
En av de stora riskerna med den fria
rörligheten är därmed avvärjd. Men det
återstår att se vad de nya reglerna får för
praktisk effekt. De nordiska länderna bör
samarbeta för att se till att reglerna, när de
börjar gälla, faktiskt lever upp till ambitionen att förhindra lönedumpning. Men
även om reglerna blir som det är tänkt är
det långt ifrån säkert att de efterföljs, och
det troliga är att utländska arbetare får de
lägsta lönerna och villkoren som stipuleras
i avtalen, vilket även det riskerar att leda till

social dumpning. Facket och arbetarrörelsen i de nordiska länderna måste noga följa
utvecklingen på området och fortsätta ställa krav på att EU med alla till buds stående
medel hanterar både kravet på fri rörlighet
och goda sociala villkor. I detta ingår att
kontrollen av de system som ska garantera
att reglerna på arbetsmarknaden efterföljs
måste skärpas. Facket, arbetsgivarna och
myndigheterna bör öka sitt samarbete för
att stävja oseriösa och ibland till och med
olagliga inslag i arbetslivet. Det gäller både
i relation till utstationerad personal och i
den nya osäkerheten i arbetslivet vi beskrev
i föregående kapitel.
Parallellt med detta bör arbetet med att
stärka EU:s sociala dimension fortsätta.
I en tid då allt fler samhällsproblem är
gränsöverskridande vore det en återvändsgränd att säga nej till EU som verktyg för
att motverka social dumpning. I november
2017 samlades EU:s ledare för att diskutera
en »social pelare« i EU. 20 punkter för mer
rättvisa arbetsvillkor och högre välfärd.
Pelaren är en välkommen förskjutning i
den politiska dagordningen efter några år
då ekonomisk krishantering och penningpolitik dominerat EU-debatten, och om
samtalet fortsätter, både i medlemsländerna och inom EU, kan det med tiden bidra
till en starkare nordisk modell. Men frågan
om sociala regler inom EU är en balansgång. Den sociala pelarens mål ska hädanefter finnas med när EU-kommissionen
granskar medlemsländernas ekonomiska
politik, men inget i pelaren är i nuläget
bindande för medlemsstaterna. Det finns
inga krav på att de ska leva upp till målen
om rättigheter och välfärd.
De nordiska fackliga organisationerna
liksom de flesta partier är noga med att det
ska förbli så, trots att fackliga organisationer och progressiva partier i andra delar av
Europa vill se fler bindande minimiregler i
de sociala systemen. Problemet för Norden är att vår modell med kollektivavtal
handlar om att undvika lagstiftning och
låta arbetsmarknadens parter göra upp
om nivåer och regler. Tvingande krav från
EU skulle kunna hota den modellen. Det

skulle de facto kunna sänka nivåerna här,
trots att ambitionen från EU:s sida är den
rakt motsatta.
Samtidigt är det kontraproduktivt att helt
säga nej till bindande regler på EU-nivå.
De flesta länder saknar de starka parter på
arbetsmarknaden som finns i Norden och
de nordiska länderna kommer utsättas för
konkurrens om löner och arbetsvillkor och
därmed social dumpning så länge de sociala villkoren ser så olika ut inom EU. Det
har också visat sig att tidigare EU-projekt
där unionen sätter mål och länderna får
handskas med dem hur de vill inte har varit särskilt effektiva när det gäller att jämna
ut skillnader mellan länderna.
Det bästa för den nordiska modellen
vore en balansgång mellan dessa två olika
strategier. Det är nödvändigt att försäkra
sig om EU-regler som ger ett nationellt
utrymme där arbetsmarknadens parter kan
spela en avgörande roll. Kollektivavtalen är
för viktiga för att riskeras i EU-politiken.
Och detta handlar inte främst om fackets
makt, som många kritiker från höger brukar hävda. Det handlar om att trygga en
samhällsmodell som i decennier varit med
och skapat några av världens bästa länder
att leva i.
Samtidigt kan det behövas miniminivåer,
för att öka trycket mot de länder som inte
lever upp till EU:s sociala mål. Det måste
i så fall vara miniminivåer som ger stor
flexibilitet i metoderna hur dessa nivåer
ska upprätthållas.
Sammantaget är det också helt avgörande
att de nordiska länderna samarbetar i
EU-politiken för att försvara den nordiska
modellen och utveckla den via EU, inte
minst genom att lära av andra länder, och
få andra länder att lära av den nordiska
modellen. Det finns många gemensamma
intressen i detta för de nordiska länderna,
och även om samarbetet redan tidigare
varit omfattande finns det skäl att i ännu
högre grad fokusera kring den nordiska
modellens utmaningar och möjligheter att
utvecklas vidare.
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Migration – använd den rätt,
och integrera
Att människor rör sig mer över gränserna
handlar förstås inte bara om situationen
inom EU. Migrationen är en av vår tids
verkligt stora, globala frågor. I skrivande
stund räknar man med att omkring 60 miljoner människor befinner sig på flykt runt
om i världen. Människor flyr från krig,
katastrofer och fattigdom för att någon annanstans skapa en ny och bättre framtid för
sig och sina familjer. De flesta flyktingar
finns i närområdet kring de länder och
regioner de flytt ifrån. Några procent av
alla flyktingar söker sig varje år till Europa,
där detta skapat politiska konvulsioner.
Med löften om att stoppa flyktingarna och
lögner om att just den frågan skulle lösa
de flesta andra sociala problem i samhället
har högerpopulistiska partier vunnit ökat
stöd i opinionen.
Men inget tyder på att migrationen kommer minska. Dels har de förbättrade kommunikationerna i världen gjort det enklare
att röra sig mellan länder och kontinenter.
Våra kulturer och sociala band är mer lika
var vi än kommer ifrån och det är enklare
att flytta till ett annat land för att arbeta
och skapa en framtid. Dels kommer den
accelererande klimatkrisen driva fler på
flykt. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR
kommer mellan 250 miljoner och en miljard människor vara på flykt år 2050 som
en direkt effekt av klimatförändringarna.
En svindlande siffra.
För Norden är migrationen både en utmaning och en möjlighet. En av grunderna
för den nordiska modellen har alltid varit

att en stor del av befolkningen arbetar och
betalar skatt. Men människor i de nordiska
länderna blir allt äldre, och föder färre
barn per person, vilket gör att andelen
pensionärer blir större. Färre ska försörja
fler, och i flera branscher talar man redan
om svårigheter att få tag i kompetent och
välutbildad arbetskraft.
Ålderskurvan är en av de saker som talar
för att vi behöver invandring. Det berikar
oss kulturellt och krävs för att kunna upprätthålla den nordiska modellen. Dessutom
är det mycket som talar för att det i ett modernt kommunikationssamhälle är svårt
att långsiktigt stänga sina gränser. Men då
måste integrationen fungera, annars kan
resultatet bli ett samhälle långt från den
modell vi byggt upp.
För hela Europa blev flyktingfrågan och
invandringen den största samhällsfrågan
under 2015 när flyktingströmmen ökade,
inte minst på grund av kriget i Syrien och
Irak. I hela EU-området sökte 1,3 miljoner
människor asyl, en fördubbling jämfört
med året innan. Av de nordiska länderna
tog Sverige emot flest, drygt 160 000
flyktingar. Norge och Danmark tog emot
omkring 30 000 personer och Finland ungefär hälften av det. Därefter har reglerna
ändrats och betydligt färre flyktingar kommer i dag. Men alla de nordiska länderna
står inför stora utmaningar att integrera de
som sökt sig till våra länder.
Det handlar till att börja med om att inse
att det inte finns en homogen grupp »invandrare«. De som kommer till de nordiska länderna har olika bakgrund, utbildning
och yrkeserfarenhet. Det handlar om att ge
dessa en chans i sitt nya land. En chans att

De som kommer till de nordiska länderna har olika
bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.
Det handlar om att ge dessa en chans i sitt nya land.
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bygga en ny framtid, men också att bidra
ekonomiskt till samhället, med arbete och
konsumtion, och därmed till den nordiska
modellen. Detta kräver stora satsningar på
arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling.
Det kräver också en alternativ och inkluderande berättelse om vilket sorts samhälle
vi lever i och vilket vi vill leva i. När någon
säger »varför talar ingen om kostnaderna
för invandringen« kan man också ställa
motfrågan: Varför talar ingen om de ekonomiska vinsterna med invandring?
När någon säger att det finska, danska,
norska, svenska eller isländska samhället måste begränsas och snävas av för att
stänga ute människor måste arbetarrörelsen vidga diskussionen och begreppen. Vi
lever redan i mångkulturella samhällen.
Frågan är inte OM vi ska fortsätta göra det.
Frågan är HUR vi ska få arbetsmarknaden
och den generella välfärden att fungera för
alla som bor i våra länder.
I ett samhälle med oreglerad invandring
är det mycket svårt att hålla samman samhället. Ojämlikheten ökar. Arbetsmarknaden dras isär. För att behålla grunden i den
nordiska modellen är det därför nödvändigt med reglerad invandring.
Nytt parlamentariskt läge
– samarbeta mera
Som vi såg tidigare var arbetsmarknadspelaren i den nordiska modellen under sin
uppbyggnad beroende av att det i de nordiska länderna fanns ett stabilt och förutsägbart parlamentariskt system där det fanns
tydliga politiska majoriteter och en vilja
till förhandlingar och konsensuslösningar.
I de flesta nordiska länder fanns det under
decennierna efter kriget två stora politiska
block och/eller partier. Ofta ett stort socialdemokratiskt parti och ett stort konservativt/liberalt parti. I dag har partisystemet
genomgått stora förändringar. De stora
partierna som tidigare utgjorde ryggraden
i varje regeringsbildning är inte lika stora.
De socialdemokratiska partierna kunde i
de flesta av Nordens länder (Finland un-

dantaget) räkna med ett stöd på drygt 40
procent. I dag är regeln snarare mellan 20
och 30 procent. Fler partier har klivit fram.
Nationalistiska och högerpopulistiska
partier har vunnit ökat stöd och är i dag
ofta en tredje kraft i de nordiska ländernas
politik. I parlamenten sitter fler små partier
och de byts oftare ut mot nya. Hela samhällsdebatten har blivit mer polariserad,
vilket påverkat parlamentens sammansättning och debattläge, och konfliktnivån har
blivit högre.
Sammantaget är det svårare att bygga
stabila politiska majoriteter och de partier
som kommit in i parlamenten är inte alltid
lika konsensusinriktade som de gamla.
Detta ställer den nordiska modellen inför
en utmaning. Utan en stabil samtalspartner
inom stat och politik har arbetsmarknadens parter ingen att prata med, eller åtminstone kan de inte vara lika säkra på att
modellens grundförutsättning (att till stor
del lämna frågan om löner och villkor på
arbetsmarknaden åt parterna att göra upp
om mot att de får säkra omställningssystem) respekteras av det politiska systemet.
Det nya parlamentariska läget i de
nordiska länderna kräver att de partier
som ställer upp på den nordiska modellens grunder kan samarbeta i koalitioner.
Det krävs nya, för modellen så nödvändiga
starka och över tid hållbara majoriteter.
Detta borde vara möjligt att åstadkomma.
Flera partier på den borgerliga sidan av
det politiska fältet ställer i dag upp på den
nordiska modellens grunder. Det hindrar
inte att den traditionella samverkan som
funnits mellan många fackliga organisationer och de socialdemokratiska partierna är
fortsatt viktig. I de flesta nordiska länder
finns fortfarande ett sådant samband. En
kraft som om än mindre till storleken
fortfarande är central för politiken i de
nordiska länderna. Om fackföreningsrörelsen tappar den länken är risken större för
att den nordiska modellens grundpelare
eroderar.
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Sjunkande facklig organisationsgrad
– organisera mera!
Vi såg i ett tidigare kapitel vilken enorm
betydelse en hög facklig organisationsgrad
har för jämlikheten i ett land, och för hela
den nordiska modellens konstruktion. En
högre facklig organisationsgrad bidrar
till att stärka den nordiska modellen men
kan också ses som en konsekvens av den
nordiska modellen. Orsakssambanden kan
med andra ord även här gå i båda riktningarna. Omvänt betyder det att en sjunkande
facklig organisationsgrad är en gigantisk
utmaning för den nordiska modellen.
I Danmark var den fackliga organisationsgraden som högst 1995 med 73 procent av löntagarna som medlemmar i en
facklig organisation. I dag har den siffran
sjunkit till omkring 67 procent, inklusive
de så kallade »gula« fackföreningarna, som
inte är medlemmar i någon facklig centralorganisation.
Även i Finland var organisationsgraden
som högst i mitten av 1990-talet, för att sedan sjunka till dagens omkring 64 procent.
I Sverige är organisationsgraden 62
procent inom LO-gruppen och 74 procent
bland tjänstemän. För LO:s del är det en
minskning med 15 procentenheter sedan
2006, då den borgerliga regeringen gjorde
det dyrare att vara med i a-kassan och
många valde bort sitt fackliga medlemskap.
Den norska organisationsgraden har
länge utmärkt sig för att vara lägre än i de
andra nordiska länderna. Den låg länge
mellan 50 och 60 procent, men har på
senare år kanat ned till strax under 50
procent. En principiellt viktig gräns har
därmed passerats i Norge.
Island utmärker sig på det rakt motsatta
sättet. Med sina 85 procent i organisationsgrad är de bäst i världen för länder utan
obligatoriskt medlemskap i facket.
Trenden är ändå tydlig: Det har blivit
svårare att hålla höga medlemstal. Organisationsgraden sjunker. Trenden är tydlig
även på några andra viktiga punkter. Organisationsgraden är generellt högre bland
tjänstemän än bland LO-grupper och
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högre bland anställda i offentlig än i privat
sektor. Den är högre bland äldre än bland
yngre och högre för de som arbetar inom
yrken med stora arbetsplatser och många
fast anställda jämfört med branscher med
små arbetsplatser och många tillfälliga och
mer osäkra anställningar. Det är också tydligt att organisationsgraden är lägre bland
de som har utländsk bakgrund, vilket kan
bero på två saker. Dels kommer dessa
löntagare ofta från en kultur där fackligt
medlemskap är mindre vanligt, dels är arbetslösheten högre i dessa grupper och de
som har ett arbete återfinns oftare i osäkra
och tillfälliga anställningar.
På ett teoretiskt plan går det att tänka sig
att detta inte behöver vara ett stort problem
för den nordiska modellen. Det är tänkbart
att de flesta delar av arbetsmarknaden ändå
täcks in av kollektivavtal. Att fackets styrka
som intresseorganisation för löntagarna
ändå skulle gå att upprätthålla. Men det
är långt ifrån säkert, och dumt att chansa.
Det troliga är trots allt att ju färre som är
medlemmar i facket, desto enklare blir
det att ifrågasätta fackets roll i den nordiska samhällsmodellen. Här är det också
viktigt att ännu en gång slå fast att en hög
facklig organisationsgrad inte i första hand
handlar om fackens styrka, även om det
i sig självt är viktigt med starka fack. Det
handlar också om att starka fackliga organisationer är och har varit en grundbult i
den nordiska modellen, som presterat så
utmärkta resultat när det gäller välstånd
och välfärd.
Det krävs nu att de fackliga organisationerna inser att läget är allvarligt. I det dagliga arbetet kan det framstå som om saker
och ting är som de alltid varit men världen
förändras och arbetsmarknaden förändras,
och de fackliga organisationerna måste
vidta flera mått och steg för att hänga med
i utvecklingen.
I Mats Wingborgs rapport Facket och
den nordiska modellens framtid finns en
rad punkter och förslag på åtgärder för att
stärka den fackliga organisationsgraden.
Det handlar bland annat om att öka krismedvetandet i den fackliga rörelsen.
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Den nordiska fackföreningsrörelsen måste öka sitt krismedvetande.
Det fungerar inte med fortsatt sjunkande organisationsgrad.

Organisationsgraden har sjunkit under många år och om facket tror att det
fungerar med business as usual så kan
jag upplysa om en viktig sak: Det gör det
inte. Facket måste bli bättre på att förklara
fördelarna med att vara med i facket. Det
handlar både om vilka fördelar den enskilde får av sitt medlemskap och den kollektiva nyttan för hela samhället. Facket måste
också bli bättre på att förstå varför människor väljer att gå med. Mats Wingborg
visar till exempel att en stark yrkesidentitet tenderar att öka organisationsgraden,
samtidigt som de flesta fackförbund slås
samman med andra till större organisationer där yrkesidentiteten inte är det viktiga
för medlemskapet.
Samtidigt är det förstås ett faktum att
många på arbetsmarknaden, på grund av
den ökade andelen osäkra jobb, inte lika
enkelt hittar en stark yrkesidentitet. Facket,
ja hela arbetarrörelsen, måste hitta en strategi som klarar av att kombinera kamp mot
osäkra och otrygga villkor med en strategi
för att organisera dem som trots allt befin-

ner sig i en sådan situation på arbetsmarknaden. Det är en avgörande överlevnadsfråga för den fackliga rörelsen.
Här finns också skäl att betona att en hög
facklig organisationsgrad inte enbart är ett
ansvar för facket. Genom politiska beslut
ändras förutsättningarna för facklig organisering, och de politiska partierna bör på
den punkten se över sin verktygslåda för
att stärka den nordiska modellen.
Mats Wingborg presenterar i sin rapport
flera konkreta förslag på hur facket kan
arbeta för att värva fler medlemmar. Allt
ifrån vikten av att stärka det organisatoriska arbetet och uppgradera värdet på de
medlemmar, förtroendevalda och anställda
som arbetar med de frågorna, till behovet
av att informera om facket för skolungdomar. Mats Wingborgs samlade förslag finns
i slutet av den här rapporten.
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Ett ökat nordiskt samarbete är en viktig punkt för den som vill stärka den nordiska modellen. Inte minst i relationerna till EU.
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MODELLEN LEVER
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– men måste reformeras
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årens studier om den nordiska modellen visar på samma
tendens. Modellen står stark, på flera sätt är den mer beundrad och omtalad än någonsin. Den har visat sig vara ett fungerande instrument för att
möta globaliseringens utmaningar. Men en rad utvecklingstendenser gör
att den också står inför krav på reformer och förändringar. I den här rapporten har vi försökt sätta fingret på några av de viktigaste av dessa, och
pekat på några förslag som kan bidra till att stärka modellen ytterligare.
alla de senaste

Två saker vet vi redan med säkerhet. För det första: Den nordiska modellen kommer att förändras, och dess tre pelare – den organiserade
arbetsmarknaden, den generella välfärden och den ekonomiska politiken
– kommer vara viktiga instrument i den processen. För det andra: Det
nordiska samarbetet är viktigt. De nordiska länderna delar gemensamma
erfarenheter och har i stora drag samma samhällssystem. Det är en
styrka, både när det gäller att lära av varandra och i det internationella
samarbetet. Använd den styrkan!
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NÅGRA PUNKTER
FÖR AT T STÄRKA
DEN FACKLIGA
ORGANISATIONSGRADEN

Från rapporten Facket och den nordiska modellens framtid – organisering och rekrytering

Krismedvetenhet
Den fackliga organisationsgraden har
sjunkit i Norden (med undantag av Island).
Särskilt stort har tappet varit i LO-förbund
(kallas för SAK-förbund i Finland). I
övriga Europa har nedgången varit ännu
större. Den fackliga organisationsgraden
är under hot. Även förbund som tillfälligt
ökar eller behåller medlemsnivåerna måste
vara medvetna om den större trend som
finns i omvärlden. Det behövs en insikt
om allvaret.

Använd fackliga värderingar, medlemsnytta och yrkesidentitet för att
värva fackliga medlemmar
Fackliga organisationers förmåga att värva
medlemmar är beroende av tre komponenter: att få stöd för fackliga värderingar, att
medlemskapet är till ekonomisk nytta för
arbetstagaren och att den fackliga organisationen stärker yrkesidentiteten. Inom
olika branscher och inom olika fackliga
organisationer har dessa komponenter
olika tyngd.

En hög facklig organisationsgrad
– en del av en samlad facklig strategi
Arbetet med att höja organisationsgraden
måste utgöra en del av en samlad strategi
där även andra komponenter är centrala,
som att hålla uppe täckningen av kollektivavtal, stärka den fackliga utbildningen och
flytta fram arbetstagarnas positioner.

Mer resurser och ökad status för
arbetet med facklig organisering
De fackliga organisationerna bör bli mer
inriktade på organisering – det är avgörande att de fackliga ledarna motiverar varför
dessa förändringar är nödvändiga. Organisatörerna behöver stöd och ledning genom
både utbildning och coachning. Involvera
förhandlande ombudsmän i förändringen
och samordna med de lokala fackliga
förtroendevalda.
Ledningarna inom de fackliga organisationerna måste tydligt uttrycka att arbetet
med att värva medlemmar har hög prioritet.
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Professionalisering av värvningskampanjerna
Kampanjer och metoder bör utvärderas.
Då kan metoderna slipas och bli mer
framgångsrika.
Det behövs fler möten mellan fackliga
företrädare och potentiella medlemmar.
Värvningen är mest effektiv när den sker
ansikte mot ansikte.

Framgångsrika fackförbund med hög
organisationsgrad har ett ansvar att
stödja fackliga organisationer som har
sämre förutsättningar
Det behövs ett bättre utbyte mellan de
fackliga organisationerna både inom och
mellan de nordiska länderna när det gäller
hur man arbetar med facklig rekrytering
och organisering.

Det är lika viktigt att behålla medlemmar som att värva nya
Förmågan att behålla medlemmar underlättas om organisationerna har en långsiktig strategi, tydliga mål, ledarskap på alla
nivåer och genom att se över och förenkla
administration och rutiner.

Lägre och mer likvärdiga avgifter till
a-kassan
Kopplingen mellan a-kassa och fackligt
medlemskap har försämrats i Sverige,
Danmark och Finland, något som bidragit
till att försvaga den fackliga organisationsgraden. Det är avgörande att verka för
statliga subventioner av a-kassesystemet
och subventioner som bidrar till att utjämna avgifterna mellan olika branscher
(så att inte avgiften i branscher med högre
arbetslöshet blir skyhögt högre).

Avdragsrätt för fackföreningsavgiften
En konkret lagändring som behövs för att
öka förutsättningarna för facklig organisering är en mer omfattande avdragsrätt av
den fackliga medlemsavgiften. Den nordiska fackföreningsrörelsen bör verka för en
sådan förändring.

Ökat fackligt utbyte i Norden kring
organisering och värvning
Det behövs ett ökat utbyte av idéer och
uppslag om hur organisering och värvning
kan ske och hur olika metoder fungerat
inom andra fackliga organisationer. Inte
minst behövs ett ökat utbyte inom Norden
när det gäller frågor kring facklig organisering.

Fackligt arbete för att minska förekomsten av osäkra och otrygga jobb
Den fackliga organisationsgraden är lägre
bland arbetstagare med osäkra och tillfälliga jobb, som tidsbegränsade anställningar
och bemanningsanställningar. Det ligger
i de fackliga organisationernas intresse att
begränsa ökningen av tillfälliga och osäkra
jobb.
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NÅGRA POLITISKA
RIKTNINGSANGIVELSER
SOM SKULLE STÄRKA DEN
NORDISKA MODELLEN
Från rapporten En progressiv arbetslivspolitik – den nordiska modellens utmaningar

Minska klyftan mellan män och kvinnor
i arbetslivet
Den övergripande målsättningen är att
minska genusklyftan mellan män och kvinnor vad gäller makt och inflytande i samhället, ställning, makt och lön i arbetslivet
och vad gäller ansvaret för hem och familj.
Debatten om sexuella trakasserier
(#metoo) aktualiserar också
arbetsvillkoren och maktförhållandena i arbetslivet.
Lagstiftning för att förhindra
diskriminering måste appliceras och efterlevas.
Vi ska sätta upp mål för
att minska löneskillnaderna
mellan män och kvinnor och
värdediskrimineringen av
kvinnors arbete.
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Integration på arbetsmarknaden
Förmåga att integrera nya grupper på
arbetsmarknaden är en ödesfråga för de
nordiska modellerna.
Precis som när det gäller andra former
av diskriminering (på grund av kön, ålder,
sexuell läggning, funktionsnedsättning) är
det centralt att motverka diskriminering på
grund av etnisk bakgrund.
I grunden handlar det om att arbeta vidare utifrån de nordiska modellernas kompetenslinje, inte minst minska tiden i väntan
på jobb mellan introduktionsutbildning
och specifika yrkesutbildningar.
Genom validering av befintlig utbildning
och snabbspår kan tiden i väntan på jobb
minska.
Olika former av stöd för att öka sysselsättningen måste utformas på ett sätt som
inte drar undan grunden för kollektivavtalsmodellen och driver fram en
låglönesektor.
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Politisk mobilisering
För att öka tilliten och känslan av delaktighet mellan det offentliga och medborgarna
bör olika former av deltagandeprojekt
bejakas. Fler som kan mer och som är
engagerade stärker demokratin och den
sociala dimensionen i politiken.
De politiska partierna måste förnyas. I
grunden behöver de politiska partierna
anpassas till vår tid med nya kommunikationsformer. Partierna måste ha en
mer tillåtande och bejakande attityd till
medlemmar som inte vill vara aktiva på
»heltid«. Fokus på medlemsvärvning är
nyckeln till er medlemmar.

Trepartssamarbetets roll
Det är nödvändigt att opinionsbilda kring
att trepartssamarbeten har varit centrala
för att hantera och klara kriser och omställningar.
Trepartssamarbete för att klara framtidens kompetensutveckling bör lyftas
fram som centralt för att klara de behov av
arbetskraft som finns på framtidens arbetsmarknad. Trepartssamarbete och dialog är
särskilt avgörande i dagens digitala transformation och omställning.
Staten bör bjuda in parterna till dialog
kring frågor som rör utbildning, produktivitet, arbetsmarknadspolitik och omställning.
Stärk kollektivavtalsmodellen
Skatteavdrag för den fackliga medlemsavgiften bör införas och utökas.
Samhället bör ge stöd till utbildning
av fackliga förtroendemän som jobbar
med kompetensutveckling, studier och
försäkringsfrågor.
Boskillnaden mellan lag och avtal måste
upprätthållas. Socialförsäkringar och
andra politiska beslut ska underlätta
kollektivavtalstäckning och fungerande
partsrelationer.
Vi ska kräva att undervisningen ger eleverna en orientering om vad fackföreningar
gör och hur det fungerar på arbetsmarknaden. Facket har själv också ett ansvar för
skolinformation och att vara aktiva gentemot skolan.
Kamp mot social dumpning
De nordiska ländernas gemensamma
strategi och mål ska vara att utstationerade
företag inte ska kunna konkurrera med lön
och pris.
Den gemensamma nordiska strategin bör
eftersträva att öka det nationella handlingsutrymmet för att kunna värna de nordiska
arbetsmarknadsmodellerna. Och att fackliga rättigheter och kollektivavtalsmodellen
inte underordnas marknadens principer.
Vi bör skärpa den offentliga upphandlingspolitiken och kräva kollektivavtal så
långt det är möjligt. En viss andel av de
anställda i utstationerade företag ska vara

fast anställda. I upphandlingsprocesserna
ska krav resas på prekvalificering och kontroll för att företaget över huvud taget ska
kunna delta i offentliga upphandlingar.
Huvudregeln ska vara huvudentreprenörskapsansvar som innebär ett ansvar för löner och villkor även hos underleverantörer.
Ökad kontroll av att regler och lagar följs
i form av ett ökat samarbete mellan staten,
skattemyndigheterna, de myndigheter som
övervakar arbetsmiljö och parterna.
Motverka polariseringen
Heltid och tillsvidareanställning ska vara
norm. Mål bör sättas upp att bara en viss
procentenhet får vara visstidsanställda.
Det måste finnas rimliga motiv till visstidsanställning.
Det ska inte vara möjligt att stapla
visstidsanställningar på varandra för att
undvika fasta anställningar.
Inhyrningen av arbetskraft ska begränsas.
Inhyrning ska inte accepteras för permanenta arbetskraftsbehov. Inhyrning av
bemanningsarbetskraft ska godkännas av
de fackliga organisationerna.
Se över lagstiftningen så att det inte ska
kunna gå att runda arbetsgivarrollen i
plattformsbaserade företag så att de anställdas villkor kan säkras.
Inte acceptera daglöneri där det är arbetstagarna som tar risken och ansvaret.
En modern och uppdaterad arbetslinje
Vi kommer att behöva jobba längre för
att klara finansieringen av välfärden, inte
minst eftersom vi kommer att leva längre.
Arbetarrörelsen behöver politiskt adressera frågor som rör relationen mellan
arbete och fritid. Många upplever stress för
att klara jobb, hem och fritid.
Huvudmålet måste vara att fördela arbetstiden på ett mer rättvist sätt. Det har också
viktiga fördelningspolitiska implikationer.
Ett viktigt medel för att åstadkomma
detta är att minska de osäkra anställningarna och deltidsjobben.
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Arbetets värde och innehåll
Arbetarrörelsen måste inleda en facklig
och politisk offensiv som lyfter fram och
förbättrar arbetslivets villkor och verkar för
en bra arbetsmiljö. Särskilt bör de ungas
ofta osäkra arbetsvillkor politiseras.
Arbetarrörelsen bör lyfta fram att bra
arbetsmiljö och arbetsvillkor och möjlighet
att påverka och lägga upp arbetsuppgifterna medverkar till bättre liv, mer kreativitet
och bättre ekonomisk utveckling.
Den faktiska arbetstiden tenderar att bli
gränslös. Klara regler krävs för när och var
arbetsuppgifter ska utföras.
I lagar, förordningar och avtal ska arbetsgivarnas planer och ansvar för hälsa,
säkerhet, arbetsmiljö, rehabilitering och
företagshälsovård slås fast.
En näringslivs- och innovationspolitik
för vår tid
De nordiska länderna behöver utveckla
strategier för att utveckla näringslivet. Det
är en förutsättning för den generella välfärden men också för en balanserad ekonomisk utveckling och bra arbetstillfällen.
För att forma en modern industri- och
näringslivspolitik behöver parterna och
staten samarbeta.
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De nordiska länderna behöver investera
mer i kommunikationer, bostäder och infrastruktur framöver. Här måste politiken
höja ambitionerna.
Nästa fas handlar om att ta klimatanpassningen in i alla delar av produktion,
konsumtion och distribution.
Den nordiska dimensionen
Det är nödvändigt att opinionsbilda mer
samordnat för den nordiska modellen.
De nordiska progressiva tankesmedjorna
kan utgöra ett nätverk för kunskapsbildning och opinionsbildning. Inte minst för
att formulera framtidens ekonomisk-politiska idéer och program.
Utveckla arbetslivsforskningen i Norden.
Nordiska rådet kan kontinuerligt gentemot EU och internationella organ bevaka
nordiska arbetsmarknadsfrågor.
Det nordiska samarbetet ska alltid präglas av musketörs-eden: »En för alla. Alla
för en.« Och försvara de enskilda ländernas
vägval inte minst i internationella organ.

»En för alla.
Alla för en.«
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Trygghet i omställningen
Insatser för kompetensutveckling och
uppkvalificering är en viktig förklaring till
de nordiska modellernas framgångar. Såväl
ekonomiskt som vad gäller bra livsvillkor
för alla medborgare. Kompetenslinjen är
också central för att klara den integrationsutmaning som den ökade invandringen
innebär.
Digitaliseringen ställer ytterligare krav
på kontinuerlig kompetensutveckling. Det
bör även inbegripa och erbjudas de som
har jobb.
Olika institutionaliserade former av kompetenskonto bör prövas och införas. Där
kan staten också bidra med stöd i samråd
och samarbete med parterna. De danska
lönekontona är ett exempel som andra
nordiska länder bör inspireras av.
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