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Sammanfattning 

Ekonomisk globalisering, d.v.s. en ökad internationalisering av såväl 
varor, tjänster, kapital och arbetskraft, har under hela efterkrigstiden 
varit en omdebatterad fråga i de nordiska länderna. Argumenten för och 
emot globaliseringen har varit likartade i alla länderna, och dessutom 
förblivit i det närmaste oförändrade genom åren. Globaliseringens före-
språkare ser således en förbättrad tillgång till internationella marknader 
som en förutsättning för ekonomisk tillväxt och fortsatt välstånd. Globa-
lisering är här närmast identiskt med ökad export, ökad sysselsättning 
och höjda löner, något som lett till önskemål om att rörlighetshinder av 
olika slag skall minimeras. Globaliseringens kritiker hävdar att internat-
ionaliseringen visserligen kan ha de här fördelarna, men varnar samti-
digt för risken för arbetslöshet, inkomstojämlikhet och social exklude-
ring. Globalisering kan enligt dem alltså lika väl betyda ökad import, 
företagsnedläggningar och lönekonkurrens, och ett bevarat ekonomiskt-
politiskt handlingsutrymme har därför ansetts nödvändigt för att kunna 
möta globaliseringens utmaningar. 

Kombinationen av attraktion och aversion återspeglas i ländernas 
globaliseringspolitik. Vad gäller varor och tjänster ställde sig länderna 
exempelvis under långt tid avvaktande till den Europeiska unionen (EU), 
och Danmark var länge unionens enda nordiska medlem innan Finland 
och Sverige gick med 1995. Ambivalensen reflekteras också i förhållan-
det till kapitalrörlighet, där länderna fram till ca 1985 var skeptiska till 
internationella kapitalrörelser men därefter bytte ståndpunkt och öpp-
nade för både in- och utflöde av kapital. Motsättningen återfinns även 
vad det gäller arbetskraftens internationalisering, främst i då Danmark, 
Norge och Sverige där läget på de inhemska arbetsmarknaderna länge 
fick styra migrationspolitiken innan omläggningen i samband med öpp-
ningen gentemot EU. 

De här ekonomisk-politiska förändringarna har från ca 1990 och 
framåt bidragit till en dramatisk ökning av de nordiska ländernas utbyte 
med omvärlden, och ett av syftena med det projekt som här slutrapport-
eras har varit att belysa den ökade ekonomiska integrationens inverkan 
på ländernas arbetsmarknader. Vi har analyserat perioden ca från 
1985/90 till 2005/10, den period då globaliseringen tog fart på allvar, 
och fokuserat på utvecklingen av två centrala aspekter av arbetsinkoms-
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terna: inkomstfluktuationer och inkomstskillnader. En av de återkom-
mande farhågorna var risken för arbetslöshet och sänkta löner, något 
som skulle innebära ökade inkomstfluktuationer. En annan var att ar-
betslöshet och lönesänkningar skulle drabba vissa grupper mer än 
andra, och därmed leda till ökade inkomstskillnader.  

Vi har kunnat konstatera att den rädsla som ofta uttrycks i den of-
fentliga debatten inte får något stöd. Visserligen kan såväl internationell 
handel, kapitalrörlighet och migration leda till ökad ojämlikhet, och de 
två förra också till ökade inkomstfluktuationer. I praktiken verkar detta 
inte förekomma i så stor utsträckning som befarats, alternativt att det 
har uppvägs av andra faktorer. Vi finner således inga förändringar i vare 
sig inkomstfluktuationer eller i inkomstskillnader som kan förklaras 
med globaliseringen.  

Även om våra resultat går emot en del av de åsikter som framförts i 
debatten överensstämmer de ganska väl med annan forskning. Brady 
m.fl. (2007, s. 326) avslutar exempelvis sin litteraturgenomgång med att
konstatera att ”konsensus är att globalisering har viss inverkan på eko-
nomisk ojämlikhet, även om många forskare bestrider att globalisering
har lika stor betydelse som inhemska politiska och social faktorer för
skillnader mellan länder och över tid” (vår översättning).

Nationella faktorer spela således en stor roll. Att vi inte finner några 
dramatiska effekter av globalisering på ojämlikhet och exkludering i 
Norden kan följaktligen vara relaterat till de strategier som de nordiska 
länderna har använt sig av för att möta globaliseringen, och projektets 
andra syfte har varit att studera effekterna av några av dessa åtgärder. 
Våra analyser har återigen behandlat perioden 1985/90 till 2005/10 
och fokuserat på en uppsättning strategier som varit gemensamma för 
de nordiska länderna: satsningar på utbildning och på aktiverande ar-
betsmarknadspolitik. Här har samstämmigheten kring behovet av ökade 
utbildningssatsningar varit i det närmaste total, både inom och mellan 
länderna. Utbyggnaden av utbildningsystemet har framför allt betytt en 
expansion av olika former av högskoleutbildning, en expansion som 
inneburit fler institutioner och ett ökat antal studerande. Utöver detta 
har man i några av länderna sökt underlätta tillträdet till högskolan ge-
nom reformer av gymnasieskolan eller förändringar i behörighetskraven 
för högskolestudier. Syftet har i båda fallen varit att möjliggöra för fler 
studenter att fortsätta sina studier efter gymnasieskolan. 

Utbildningsexpansionen verkar också ha varit framgångsrik i så me-
ning att den har motverkat ojämlikhetsökningar. Finland avviker visser-
ligen från mönstret, men i Danmark, Norge och Sverige har arbetskraf-
tens allt högre utbildningsnivå inneburit att inkomstskillnaderna förbli-
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vit oförändrade eller minskat. Även om utbyggnaden av utbildningssy-
stemet medfört en risk för att en del inte finner ett arbete motsvarande 
deras kvalifikationer har utbyggnaden ändå medfört att inkomstskill-
naderna begränsats. 

Förutom förändringar relaterade till högskolebehörighet har refor-
merna av gymnasieskolan även omfattat den skol-respektive arbetsplats-
baserade yrkesutbildningen. Åsikterna om de två formerna av yrkesut-
bildning går isär, men vi kan här konstantera att ländernas olika yrkestut-
bildningssystem alla verkar fylla samma positiva roll: att ge ungdomar 
som inte går en universitetsförberedande utbildning möjlighet att undvika 
arbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden. Vi kan således inte 
identifiera några skillnader i vare sig studieavbrott eller exkludering som 
är relaterade till skillnaderna i ländernas yrkesutbildningar.  

Jämfört med utbildningspolitiken uppvisar reformerna av de nordiska 
ländernas arbetsmarknadspolitik större skillnader, bortsett från en ge-
mensam bekännelse till en aktiv arbetsmarknadspolitik. I Danmark och 
Sverige har aktivering involverat nedskärningar i bidragen till arbetslösa, 
något som inte i samma utsträckning varit fallet i Finland och Norge. Sam-
tidigt stärkte Danmark sin satsning på aktiva arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, Finland och Norge lät sina ligga kvar på en i stor sett oförändrad 
nivå (i relation till arbetslösheten) medan Sverige begränsade de aktiva 
åtgärderna märkbart. Dessutom har det skett omfattande organisatoriska 
förändringar, där delar av arbetsmarknadspolitiken periodvis fått nya 
huvudmän och samordnats med den kommunala socialtjänsten. 

Effekterna av de här reformerna har överlag varit begränsade. Ned-
skärningarna av bidragen har främst lett till en försämrad ekonomi för 
de berörda personerna, även om det finns tecken på ökad sysselsättning 
är de inte entydiga. De organisatoriska reformerna har även de haft en 
begränsad inverkan, vi finner exempelvis inga indikationer på att de lett 
till ett minskat socialbidragstagande.  





Förord 

Denna rapport är slutrapporten på projektet ”Att möta globaliseringen: 
utbildning, aktivering och social exkludering i Norden”. Projektet har 
letts av Tomas Korpi, Stockholms universitet, och övriga medarbetare 
har varit Olof Bäckman, Institutet för Framtidsstudier & Stockholms 
universitet, Espen Dahl, Högskolan i Oslo, Vibeke Jakobsen, SFI – Det 
nationella forsknings-centret för välfärd, Köpenhamn, Thomas Lorent-
zen, Universitetet i Bergen, Renate Minas, Institutet för Framtidsstudier 
& Stockholms universitet och Eva Österbacka, Åbo Akademi. Projektet 
har finansierats med anslag från Nordiska ministerrådets arbetsmark-
nadsutskott samt från Riksbankens Jubileumsfond. Vi är tacksamma för 
dessa anslag utan vilka projektet inte varit möjligt.  

Projektgruppen har tillsammans genomfört de analyser som utgör 
underlag för den här rapporten. I några av analyserna i kapitel 3 har vi 
dessutom fått hjälp av Timo Kaupinnen, Institutet för hälsa och välfärd, 
Helsingfors. Slutrapporten har sammanställts av Tomas Korpi, Olof 
Bäckman och Renate Minas. 

Resultat från projektet har presenterats på konferenser och semi-
narier i Bamberg, Bergen, Berlin, Göteborg, Köpenhamn, New York, Oslo, 
Poznan och Stockholm. Vi vill här tacka för de värdefulla kommentarer 
vi då fått. Detsamma gäller för de kommentarer vi fått i samband med 
presentationer vid två av Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsut-
skotts möten. Kvarvarande fel och brister är givetvis våra egna. 





1. I globaliseringens tid

Globaliseringens effekter på moderna samhällen och deras medborgare 
har på senare år seglat upp som en av de viktigaste frågorna inom sam-
hällsvetenskapen, och i den offentliga debatten. Globalisering är ett mång-
facetterat fenomen som beroende på betraktaren kan omfatta allt från 
förändringar i internationell handel, ett ökat inflytande för överstatliga 
institutioner till en allt mer likartad kulturkonsumtion (se t.ex. Brady m.fl., 
2007). Trots att det pågår en diskussion om vad globalisering är och hur 
man ska kunna mäta den och dess verkningar är de flesta överens om att 
en globaliseringsprocess pågår och att den bl.a. innebär ett ökat utbyte 
och konkurrens mellan länder med skilda villkor på arbetsmarknaden. 

Avgränsar man globalisering till att gälla ekonomiska faktorer, fram-
för allt rörligheten av de s.k. fyra ekonomiska friheterna varor, tjänster, 
kapital och arbetskraft, är också ökningen i det internationella utbytet 
påtagligt. Detta gäller även de nordiska länderna, och globaliseringens 
för- och nackdelar har även här varit föremål för en intensiv debatt. I 
Norden har debatten dessutom fått en extra dimension eftersom de nor-
diska länderna på handelns område är mer ”globaliserade” än många 
andra länder, en historisk öppenhet mot omvärlden som nu påtagligt 
förstärkts. Öppenheten kan emellertid också utgöra en utsatthet, och 
den omfattande internationaliseringen kan innebära att globaliseringens 
eventuella avigsidor får ett större genomslag i de nordiska länderna. Det 
är därför av särskilt intresse att studera effekterna av en intensifierad 
och breddad globalisering på levnadsförhållanden i Norden, och det är 
också ett av syftena med denna studie. 

Som vi kommer att diskutera närmare i kapitel 2 har det i samtliga 
nordiska länder skett en markant ökning i utbytet av varor och tjänster, 
av kapitaltransaktioner och i migration. Som vi också kommer att redo-
visa är detta delvis ett resultat av en serie politiska beslut över en lång 
tidsperiod, beslut som ofta varit mycket omstridda. Kontroverserna har 
haft sin grund i synen på sambandet mellan internationalisering och 
social exkludering, där globaliseringens förespråkare har sett internat-
ionaliseringen som en väg mot ökat välstånd samtidigt som kritikerna 
pekat på riskerna för ökade sociala skillnader.  
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Liksom globalisering är exkludering ett mångdimensionellt fenomen 
(Korpi m.fl., 2007). De centrala aspekterna är sysselsättning och ekono-
miska resurser, vilka i sin tur givetvis är nära förknippade med varandra 
(se t.ex. Burchardt, 2000). Under de senaste decennierna har vi på flera 
håll haft en utveckling mot större skillnader på de här områdena, och det 
är i det här sammanhanget noterbart att de ökade skillnaderna i syssel-
sättning och ekonomiska resurser har inträffat parallellt med den ökade 
internationaliseringen. Många ser med oro på denna trend, och proble-
met med ökad social exkludering har inom såväl den Europeiska union-
en (EU) som de nordiska länderna beskrivits som en ödesfråga. 

Sysselsättning utgör på många sätt en förutsättning för etablering på 
andra områden såsom boende och familjebildning. Mycket av debatten 
och forskningen kring social exkludering handlar därför om etablerings-
svårigheter på arbetsmarknaden, inte minst för ungdomar och invand-
rare. Just ungdomar har ofta utpekats som globaliseringens förlorare. 
Detta återspeglar den diskussion som under en längre tid pågått om struk-
turomvandlingen på arbetsmarknaden mer generellt och globaliseringens 
inverkan på nationella arbetsmarknader mer specifikt. Vad gäller det förra 
hävdas det ibland att övergången från industri- till tjänstesamhälle försvå-
rat inträdet på arbetsmarknaden där en tidigare relativt standardiserade 
övergång från skola till arbetsliv nu blivit allt mer problematisk. Istället 
för att snabbt hitta ett livslångt arbete tvingas ungdomar numera söka sig 
fram mellan kortvariga och otrygga anställningar, ofta varvade med peri-
oder av arbetslöshet, innan de eventuellt kan betrakta sig som etablerade 
på arbetsmarknaden (se t.ex. Beck, 1992). Den utveckling mot fler kortva-
riga anställningar som skett har i sin tur kopplats till företagens ökade 
behov av flexibilitet, ett behov förorsakat av de internationella mark-
nadernas oförutsägbarhet (Standing, 2011). 

Vidare sägs globaliseringen slå hårt mot de lågutbildade. Den ökande 
handeln mellan låg- och höglöneländer skall då betyda att de industria-
liserade länderna i allt högre grad importerar varor från utvecklingslän-
derna, varor vars framställning inte kräver omfattande yrkeskunskaper. 
Detta slags produktion skulle då slås ut i höglöneländerna och efterfrå-
gan på arbetskraft med låg utbildning minska (se t.ex. Rodrik, 1997). 
Höjda kvalifikationskrav, och därmed minskad efterfrågan på lågutbil-
dade, skulle därför inte enbart orsakas av teknologisk utveckling utan 
också vara ett resultat av globalisering (Feenstra och Hanson, 2003). 

Slutligen har det hävdats att globaliseringen medför en generell ök-
ning i osäkerheten kring framtida inkomster (Rodrik, 1997). Den hård-
nande konkurrensen gör företagen allt mer känsliga för förändringar i 
efterfrågan, och konjunkturfluktuationer eller förskjutningar i relativ-
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priser skulle få större genomslag i produktion och lönesättning. Följden 
skulle bli större variationer i arbetstagarnas inkomster som ett resultat 
av antingen sysselsättningsförändringar eller löneanpassningar. 

Ekonomisk globalisering omfattar inte endast en ökad handel med 
varor och tjänster, i globaliseringen ingår även en markant ökning i in-
ternationella finansiella transaktioner och i internationell migration. Det 
förra har, precis som vad gäller handeln, sagts bidra till ökad social 
ojämlikhet genom att utlokalisering och andra utlandsinvesteringar 
bidrar till att minska efterfrågan på främst lågutbildad arbetskraft 
(Feenstra och Hanson, 2003). Dessutom kan uppköp av nordiska företag 
ha lett till en förändrad bolagsstyrning, bort från långsiktigt värdeskap-
ande till kortsiktiga transaktioner. Den s.k. kvartalskapitalismen skapar 
en ökad instabilitet för de anställda i termer av sysselsättning och löne-
utveckling. Slutligen har finanssektorn bidragit till den markanta ök-
ningen av inkomstskillnaderna, främst genom att en relativt liten grupp 
förbättrat sin relativa position genom att tillskansa sig mycket stora 
inkomstökningar (t.ex. Gospel och Pendelton, 2014). 

Den sista komponenten i den ekonomiska globaliseringen utgörs av 
internationell migration. Här finns en rädsla för att ökad invandring kan 
leda till lägre sysselsättning och inkomster för den infödda befolkningen. 
Konkurrensen om jobben skulle kunna öka och på så sätt leda till ökade 
sociala skillnader. Om invandrarna inte lyckas etablera ett fotfäste på 
arbetsmarknaden leder migration istället till ökad ojämlikhet p.g.a. hög 
arbetslöshet och låga inkomster bland de invandrade grupperna. Migrat-
ion skulle därmed kunna leda till ökad social exkludering genom att ar-
betslöshet koncentreras bland invandrarna eller genom att arbetslös-
heten kommer att omfatta delar av den inhemska befolkningen (Orre-
nius och Zavodny, 2012). 

Vi kommer i kapitel 2 att belysa relationen mellan ekonomisk globa-
lisering och social exkludering genom analyser av förändringar i in-
komstojämlikhet förorsakade av den ökade handeln, av finanssektorns 
ökade betydelse samt av invandringen. Vi fokuserar på ojämlikhet i ar-
betsinkomster, ett mått som fångar upp såväl förändringar i sysselsätt-
ning som skillnader i löner. Dessutom behandlar vi sambandet mellan 
globalisering och inkomstosäkerhet. 

Farhågorna om ökade sociala skillnader i globaliseringens kölvatten 
har i sin tur genererat en intensiv diskussion om hur globaliseringen 
bör bemötas. En strategi skulle här kunna vara att söka förhindra den 
ökade internationaliseringen, men som nämndes ovan har de nordiska 
länderna istället, med viss tvekan, valt att bejakat globaliseringen och 
på flera sätt sökt främja den. Som vi kommer att visa i kapitel 3 har 
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man i Norden istället sökt hantera globaliserings potentiella avigsidor 
med hjälp av utbildningssatsningar och reformer av den aktiva arbets-
marknadspolitiken och ett ytterligare syfte med studien är att belysa sam-
bandet mellan dessa satsningar och social inkludering och exkludering. 

De nordiska länderna har länge betonat behovet av utbildning och 
utbildningsreformerna uppvisar stora likheter med en expansion av 
utbildningsystemets alla nivåer som ett genomgående drag. Det har här 
rått stor politisk samstämmighet både mellan och inom länderna, men 
det finns ändå tydliga skillnader i hur långt man t.ex. gått för att under-
lättat för universitetsstudier. Behörighet till studier vid universitet är i 
sin tur relaterat till en betydligt mer omdebatterad fråga, nämligen for-
men för den sekundära yrkesutbildningen. Yrkesutbildningen kan orga-
niseras som lärlingsutbildning med ett stort inslag av arbetsplatsbase-
rad inlärning, som skolbaserad utbildning med endast mindre inslag av 
arbetsplatspraktik eller som någon kombination därav. Här har vi sett 
ett antal större förändringar i de system som tidigare byggdes upp, och 
som vi kommer att redovisa närmare nedan är behörighet till fortsatta 
studier på tertiär nivå en av de mest omdebatterade aspekterna. 

Ett annat område som man i Norden ofta berömmer sig för och som 
genomgått stora förändringar är arbetsmarknadspolitiken. De två in-
komstersättningar som kan utgå vid arbetslöshet, arbetslöshetsersätt-
ning och socialbidrag, har sett nedskärningar av ersättningsnivåerna och 
striktare krav för uppbärande av bidragen. Kraven har ofta involverat 
deltagande i arbetsmarknadspolitiska program av skilda slag, och för-
ändringar i arbetsmarknadspolitikens och socialtjänstens organisation 
och arbetsfördelning har också varit genomgående inslag i ländernas 
försök att möta globaliseringen. 

Konsekvenserna av de politiska prioriteringarna i termer av social 
exkludering och ojämlikhet studerar vi i kapitel 3. Där behandlar vi först 
sambandet mellan utbildningsexpansionen och inkomstojämlikheten för 
att sedan analysera hur utformningen av yrkesutbildningen är relaterad 
till skillnader i genomströmning och inträde i arbetslivet. Därefter går vi 
in på reformerna i arbetsmarknadspolitiken. Vi studerar då inlednings-
vis hur förändringarna i bidragssystemen inverkat på de arbetslösas 
ekonomiska situation och i två separata analyser belyser vi konsekven-
serna för ungdomar och för invandrare. Slutligen ser vi på hur organisa-
toriska reformer av ansvaret för arbetslösa med socialbidrag har inver-
kat på skillnader i nivån på och variationer i socialbidraget samt antalet 
personer med socialbidrag. 
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I samtliga analyser har vi använt oss av anonymiserade uppgifter från 
offentliga register. Datamaterial av det här slaget görs numera tillgängliga 
för forskare och utgör ett utmärkt underlag för analyser av olika slag. Stor-
leken på materialen gör att det exempelvis är möjligt att analysera ut-
vecklingen även för ganska små grupper, grupper som i urvalsundersök-
ningar ofta är för små för att kunna studeras. Eftersom datamaterialen 
sammanställs som ett led i myndigheternas reguljära arbete är det dessu-
tom möjligt att erhålla material som spänner över en lång tidsperiod nå-
got som tillåter analyser av processer över tid. De data vi här använt oss 
av omfattar för samtliga länder uppgifter från en 15–20 års period, från 
omkring 1985–90 till ungefär 2005–10 (en närmare beskrivning av data-
materialen återfinns i bilaga 1). Som vi kommer att visa tog globalisering-
en i Norden fart på allvar omkring 1990, med lite olika startpunkt bero-
ende på vilken aspekt av ekonomisk globalisering och vilket land som står 
i fokus, och materialen spänner därmed över en viktig period. Oss veterli-
gen är det första gången registermaterial används i en systematisk jämfö-
relse av arbetsmarknadsförhållanden i Norden och vi hoppas att de erfa-
renheter vi gjort skall komma andra forskare till nytta. Som ett led i detta 
redovisar vi i ett appendix en modell för att jämföra arbetsmarknadssta-
tus på basis av registeruppgifter som tagits fram inom projektet. 

Utnyttjandet av registermaterial har emellertid den nackdelen att vi 
har tvingats begränsa oss till de fyra största nordiska länderna, inget 
motsvarande isländskt datamaterial har ännu gjorts tillgängligt för fors-
kare. Våra analyser behandlar därför uteslutande Danmark, Finland, 
Norge och Sverige. För att göra det möjligt att relatera resultaten från de 
övriga länderna till Island har vi, så långt som möjligt, i våra översikter 
av de institutionella förhållandena i dessa länder även inkluderat de 
isländska institutionerna. 

Som redan nämnts kommer vi i nästa kapitel, kapitel 2, att först 
göra en genomgång av den ekonomiska globaliseringens utveckling i 
Norden. I avsnitt 2.1 till 2.3 redogörs för hur ländernas politik på de tre 
områdena handel, kapital och arbetskraft har utvecklats, och den fak-
tiska utvecklingen illustreras med hjälp av etablerade indikatorer. I 
samtliga avsnitt diskuterar vi utvecklingen av politiken fram till om-
kring 2005 då våra datamaterial tar slut. Avsnitt 2.4 behandlar sedan 
globaliseringens konsekvenser i termer av inkomstojämlikhet och in-
komstosäkerhet. Kapitel 3 tar därefter upp de olika utbildnings- och 
aktiveringspolitiska reformerna, återigen med en begränsning fram till 
ca 2005. I avsnitt 3.1 presenteras och analyseras först den expansion 
av utbildningsystemet som genomförts i samtliga länder, och därefter 
hur den skilda utformningen av ländernas yrkesutbildningsprogram 
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inverkar på övergången mellan skola och arbetsliv. De arbetsmark-
nadspolitiska reformerna studeras i avsnitt 3.2, såväl inverkan av för-
ändringarna i bidragsnivåer som de organisatoriska reformerna. Kapi-
tel 4 avslutar rapporten med en sammanfattande diskussion. 



2. Nordisk globaliseringspolitik
och dess konsekvenser

De nordiska ländernas relationer till omvärlden har genomgått stora 
förändringar sedan slutet av andra världskriget. Utvecklingen kan sam-
manfattas som en tilltagande internationell integrering, om än med stora 
variationer såväl inom som mellan länderna. Inom länderna utvecklas 
således den ekonomiska globaliseringens tre former, handel, kapitalrör-
lighet och migration, i olika tempo och vid olika tidpunkter, och skillna-
der i takt och tid återfinns även mellan länderna. 

2.1 Handelspolitik 

De nordiska länderna är alla exempel på ”små öppna ekonomier”, ett 
begrepp som betecknar länder vars ekonomier är förhållandevis små 
mätt i BNP och därför inte i någon större utsträckning kommer att in-
verka på den internationella ekonomiska utvecklingen samtidigt som de 
har en omfattande internationell handel. Öppenheten är ett resultat av 
en aktiv handelspolitik där de nordiska länderna under lång tid sökt 
garantera en tillgång till viktiga exportmarknader.  

Den handelspolitiska aktiviten inleddes redan strax efter andra 
världskrigets slut när länderna hörde till de första undertecknarna av 
det Allmänna tull- och handelsavtalet för varor (General Agreement on 
Tarriffs and Trade, GATT) efter det att avtalet formulerats 1948.1 Öns-
kan om att försäkra sig tillgång till avsättningsmarknader har emeller-
tid hela tiden balanserats mot en önskan om att kunna bedriva en 
självständig politik på det ekonomiska och sociala området.2 Skiljelin-
jen gick ofta mellan arbetsgivarnas intresse av avsättningsmarknader 
och arbetstagarnas intresse av sociala reformer där de senare i det här 

────────────────────────── 
1 Island undertecknade dock GATT först 1968. 
2 Diskussionen om de handelspolitiska övervägandena och konflikterna nedan är baserad på Gustavsson 
(1998), Hansen (1969), Ingebritsen (1998), Kite (1996), Madsen (1995), Magnusson (2009), Martens (1979), 
Moiso (2008), och Thorhallsson (2004, 2013). 



20 Att möta globaliseringen 

skedet hade överhanden. Länderna valde därför att stå utanför den 
Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) när denna bildades 1958. 
Istället hörde Danmark, Norge och Sverige 1960 till skaparna av den 
Europeiska frihandelssammanslutningen (European Free Trade Asso-
ciation, EFTA), där Finland blev associerad medlem 1961. Såväl GATT 
som EFTA syftade till att begränsa tullar och andra handelshinder men 
saknade den politiska dimension som förknippades med gemenskapen. 
Det senare var särskilt viktigt för Finland p.g.a. landets särskilda relat-
ion till Sovjetunionen.3 

De inledande handelspolitiska fördragen var ett uttryck för en syn 
på handel som välståndsskapande, men samtidig något som skulle stäl-
las i relation till andra politiska mål. Balansakten har därefter fortsatt 
att prägla ländernas handelspolitiska debatter och beslut, och motsätt-
ningar inom länderna har ofta utgått från skilda prioriteringar vad 
gäller den ekonomisk-sociala självständigheten kontra handelsövervä-
ganden. Detta gäller kanske framför allt ländernas förhållande till ut-
vecklingen i övriga Europa.  

Storbritannien, som också hörde till grundarna av EFTA, beslutade 
sig således 1961 om att ansöka om medlemskap i EEG, och en oro över 
framtida tullar (på framför allt jordbruks- och fiskeprodukter) gjorde att 
både Danmark och Norge anslöt sig till den brittiska ansökan. Sverige 
ställde sig mera skeptiskt men lämnade ändå in en ansökan om associe-
ring i syfte att säkra tillgången till de viktigaste exportmarknaderna om 
Storbritannien, Danmark och Norge alla skulle inträda i EEG. För samt-
liga tre länder handlade det ännu en gång om att en handelspolitisk nöd-
vändighet ställdes mot en önskan om att kunna bedriva en ekonomisk 
och social politik som avvek från EEG:s. Att vågskålen i Danmark och 
Norge kom att väga över mot ett medlemskap berodde mycket på deras i 
jämförelse med Sverige större beroende av den brittiska marknaden. 
Den svenska regeringen hade där ett annat förhandlingsutrymme, även 
om den svenska oppositionen argumenterade för ett medlemskap. För 
Finland var det av säkerhetspolitiska skäl inte aktuellt med något nytt 
ställningstagande medan Island började förbereda en ansökan om asso-
ciering. Alla förhandlingar mellan de nordiska länderna och EEG avbröts 
dock när Frankrike blockerade den brittiska medlemsansökan. 

────────────────────────── 
3 Finland blev fullvärdig medlem i EFTA 1986. 
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Samma procedur upprepades några år senare när Storbritannien 
1967 återigen gick in med en ansökan om medlemskap. Danmark och 
Norge gjorde ännu en gång gemensam sak med Storbritannien, medan 
Sverige nu förhöll sig något mera positivt och lämnade in en öppen 
ansökan utan att specificera anslutningsform. Argumenten för och 
emot i de olika länderna var i stort desamma som 1961, något som 
också gällde skiljelinjerna inom länderna. Frankrike blockerade igen 
Storbritanniens ansökan, men svängde sedan 1969. Förhandlingar om 
danskt och norskt medlemskap kunde nu inledas, och den svenska 
ansökan som dragits tillbaka aktualiserades även den. De svenska för-
handlingarna strandade, medan de för de andra länderna fullföljdes 
och 1972 folkomröstade både Danmark och Norge om inträde i EEG:s 
efterföljare den Europeiska gemenskapen (EG). Den danska omröst-
ningen slutade med att en klar majoritet stödde ett inträde, medan den 
norska slutade med ett knappt nej.  

Samtidigt som de andra länderna förhandlade om medlemskap i EG 
tog Island steget in i EFTA. Landets ekonomisk-politiska överväganden 
hade främst varit kopplade till fisket och eftersom detta inte omfattades 
av de olika avtalen hade Island tidigare valt att stå utanför. Risken för att 
landets fiskeexport skulle drabbas av kraftiga tullar gjorde dock att Is-
land 1970 blev fullvärdig medlem i EFTA. 

Från 1973 var Danmark m.a.o. medlem av EG och frågan om ekono-
misk-politisk självständighet hade därmed avförts från dagordningen. 
För de andra länderna bestod däremot det spänningsfyllda förhållandet 
mellan motstridiga önskemål. Inledningsvis försökte man tillgodose 
önskan om tillträde till exportmarknaderna med hjälp av handelsavtal, 
och avtal om frihandel tillkom 1972 i kölvattnet på den danska anslut-
ningen.4 Utvecklingen inom EG gjorde emellertid att avtalen blev allt 
mer ifrågasatta och när järnridån föll sökte man nya lösningar. Det vik-
tigaste blev här det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 
där förhandlingarna inleddes 1989 och slutfördes 1992. För första 
gången deltog även Finland i förhandlingarna, en direkt följd av det för-
ändrade säkerhetspolitiska läget. Finland, Island, Norge och Sverige un-
dertecknade alla avtalet som trädde i kraft 1994 och bl.a. stipulerar fri 
rörlighet av varor mellan EES-länderna. 

────────────────────────── 
4 Något gemensamt avtal om fri handel mellan organisationerna undertecknades emellertid aldrig utan 
istället växte en serie bilaterala avtal mellan EG och de enskilda EFTA-länderna fram. 



22 Att möta globaliseringen 

Det intensifierade samarbetet inom EG som ledde fram till skapan-
det av den Europeiska unionen (EU), de östeuropeiska omvälvningarna 
och den djupa ekonomiska krisen i början av 1990-talet hade emeller-
tid gjort att delar av de EG-skeptiska grupperna i de olika länderna 
omvärderat för- och nackdelarna med ett medlemskap. Ländernas 
EFTA-medlemskap framstod som allt mer otillräckligt i takt med att 
unionens sammansättning förändrades, att en allt större del av länder-
nas handel bedrevs med unionsländer och att svårigheterna att finna 
fram till acceptabla handelsöverenskommelser tilltog. Finland, Norge 
och Sverige lämnade därför in ansökningar om att bli upptagna i EU 
1991, och förhandlingarna avslutades 1994. Men även om vissa av 
kritikerna svängt hade inte alla ändrat åsikt, och i Norge och Sverige 
var åsiktsskillnaderna i de folkomröstningar som sedan följde i stort 
desamma som vid de första överläggningarna i början av 1960-talet. 
Återigen slutade omröstningarna med ett norskt nej, men denna gång 
med ett finskt och ett svenskt ja. 

Norge har alltså två gånger ansökt om medlemskap i EG/EU, men se-
dan dragit tillbaka ansökan efter folkomröstningar. Liksom Norge har 
även Island valt att stå utanför EU, framför allt för att ett inträde i union-
en skulle begränsat det politiska handlingsutrymmet utan att förbättra 
situation för landets stora exportindustri fisket. Island ansökte visserli-
gen om medlemskap 2009 och erhöll status av kandidatland, men de 
förhandlingar som då inleddes avbröts senare och 2014 drog en nytill-
trädd regering tillbaka ansökan. 

Handelspolitiskt var m.a.o. 1990-talets början en mycket intensiv pe-
riod. Utöver de olika besluten för och emot medlemskap i EU underteck-
nade samtliga nordiska länder även de avtal som 1995 ersatte GATT 
med Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO). 
Dessutom utsträcktes handelsavtalen till att omfatta även handel med 
tjänster. Hit skall först och främst räknas avtalet om EU:s inre marknad 
från 1993 som utöver att garantera fri rörlighet för varor också gör det 
för tjänster. (Tjänsteavtalet förtydligades 2006 i och med utfärdandet av 
tjänstedirektivet.) Därutöver har samtliga länder också undertecknat det 
Allmänna handelsavtalet för tjänster (General Agreement in Trade in 
Service, GATS) från 1995.  

Genomgången av förändringar i och debatterna kring den nordiska 
handelspolitisken visar att den kännetecknats av betydande motsätt-
ning, men även av ett kontinuerligt intresse av handelspolitisk integrat-
ion. Det senare återspeglas också i omfattningen och utvecklingen av 
nordisk handel. Att länderna är öppna ekonomier illustreras således av 
att värdet på de nordiska ländernas import och export i relation till BNP, 
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den s.k. öppenheten, ligger ca 50 % över öppenheten i G7-länderna 
Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA.  

Från en redan tidigare hög nivå har öppenheten under de senaste 
två decennierna stigit ytterligare. Figur 2.1 visar öppenhetens utveckl-
ing mellan 1970 och 2010 i löpande priser.5 Som framgår av figuren 
kännetecknades perioden fram till 1990 av att det saknas en tydlig 
trend i öppenheten, istället förblir den förhållandevis konstant för de 
fem länderna om än med tämligen stora fluktuationer. Omkring år 
1990 inleds sedan en period med snabbt ökad öppenhet i nästan samt-
liga länder, i t.ex. Finland och Sverige nästan fördubblas öppenheten 
mellan 1990 och 2010. Detta är inte enbart en konsekvens av ökad 
internationell handel, den ekonomiska stagnation med periodvis mins-
kad BNP som i de två länderna följde på 1990-talets ekonomiska kris 
bidrog givetvis också. Men även Danmark och Island upplevde en ökad 
öppenhet utan en motsvarande recession. Det enda land som inte ge-
nomgått någon påtaglig förändring är Norge, här förblir öppenheten på 
ungefär samma nivå som tidigare. 

Även om det är svårt att direkt relatera utvecklingen av utrikeshan-
deln till ländernas handelspolitik är det ändå intressant att notera att det 
finns en tidsmässig överenstämmelse mellan det svenska och finska 
inträdet i EU och accelerationen i utrikeshandeln under 1990-talet, och 
att ökningen i isländsk handel även sammanfaller med undertecknandet 
av EES-avtalet. Detta skall nu inte tolkas som någon direkt kausal effekt 
eftersom andra faktorer också inverkar på graden av öppenhet. Som 
exempel kan återigen nämnas den stagnation som Finland och Sverige 
upplevde under 1990-talet när BNP periodvis t.o.m. sjönk. Även om de 
andra länderna också såg en avmattning av tillväxten drabbades de inte 
lika hårt, något som bidrar till skillnaden i öppenhetens utveckling i bör-
jan av 1990-talet. Trots att det kan vara svårt att exakt ange effekterna 
av de olika avtalen är det likväl rimligt att utgå ifrån att ländernas strä-
van efter att underlätta utrikeshandeln har bidragit till öppenhetens 
remarkabla tillväxt. 

────────────────────────── 
5 Öppenhet mätt med löpande priser är ett relativt konservativt mått på globalisering, mått baserade på fasta 
priser visar istället en kraftigare ökning i öppenheten i Norden. (Även om Norge också här avviker genom att 
uppvisa en mycket begränsad ökning.) Frågan om fast eller löpande priser är föremål för en viss diskussion 
(se Hirst och Thompson, 1999, ss. 62–65), men för våra analyser är detta mindre viktigt eftersom vi oavsett 
mått ser en snabbare ökning fr.o.m. början av 1990-talet.  
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Figur 2.1. Internationell handel i Norden. Import och export i % av BNP, 
löpande priser 

Källa: Heston m.fl. (2012). 

2.2 Finansmarknadspolitik 

Som framgår av den här genomgången har de nordiska länderna under 
lång tid på olika sätt sökt främja den internationella varu- och tjänstehan-
deln. På den finansiella rörlighetens område förhåller det sig däremot 
annorlunda, här var politikens huvudsakliga inriktning under en lång pe-
riod snarast den motsatta. Visserligen hade de nordiska länderna redan 
1961 undertecknat OECD:s Normer för liberalisering av kapitalrörelser 
(och Normer för liberalisering av löpande osynliga transaktioner) men i 
praktiken använde de sig alla av en restriktiv finansmarknadspolitik med 
tonvikt på nationell kontroll av den inhemska finanssektorn och begräns-
ningar i den internationella finansiella rörligheten.6 Precis som i fallet 
med handelspolitiken ställdes här olika målsättningar mot varandra, även 
om motsättningarna inte alltid var lika tydliga som i handelsfrågorna. 
Initialt var snarare bedömningen att både önskemål om ekonomisk-
politiskt handlingsfrihet och tryggad kapitaltillgång i syfte att möjliggöra 
ekonomisk tillväxt främjades av finansmarknadsrestriktionerna. 

────────────────────────── 
6 Finland gick med i OECD först 1969. 
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Under 1980-talet monterades ändå flera av de här begränsningarna 
ned, både vad gäller den inhemska utlåningen och av de internationella 
kapitalflödena.7 Detta var till en del en inhemsk process där kapitalmark-
nadskontrollerna av allt fler kom att ses som antingen ineffektiva eller 
kontraproduktiva. Förändringen i synsätt skedde över en lång tid, och var 
ofta förknippad med påtagliga motsättningar där olikartade bedömningar 
av kontrollernas nödvändighet och effektivitet gjordes utifrån skilda eko-
nomiska prioriteringar. Förespråkare av avregleringar hävdade att kon-
trollerna hade spelat ut sin roll alternativt förhindrade inflöde av önskvärt 
investeringskapital, medan motståndarna bl.a. argumenterade att kontrol-
lerna gav förutsättningar för en aktivare konjunkturpolitik. Danmark in-
ledde den nordiska avregleringsprocessen under 1970-talet sista år men 
det dröjde ända till slutet av 1980-talet innan de danska kapitalmark-
naderna sades vara avreglerade. Finland, Norge och Sverige inledde sin 
öppningsprocess några år senare men fullföljde den ungefär samtidig med 
Danmark.8 Island var det sista nordiska land att avreglera kapitalmark-
naden, något som skedde under 1990-talets andra hälft.  

Men även om förändringarna ofta gällde nationell lagstiftning fanns 
det också direkta internationella kopplingar. Danmark hade visserligen 
inlett avregleringsprocessen på egen hand, föregripande EU:s Direktiv 
om fri kapitalrörlighet från 1986 och 1988 och införandet av EU:s inre 
marknad 1993, men för de andra fyra länderna kom EU:s regler för kapi-
talrörlighet att gälla fr.o.m. 1994 i och med ikraftträdandet av EES-
avtalet.9 I en del fall kan det ändå tänkas att en nationell anpassning till 
internationella regler skett utan formella avtal, som skedde när Sverige 
ensidigt anpassade reglerna för internationella fondinvesteringar till 
EU:s UCITS-direktiv från 1985 och framåt (Korpi, 2014). 

Figur 2.2 visar utvecklingen av nordisk finansiell öppenhet. I mot-
satts till handeln med varor och tjänster finns här inget vedertaget mått 
på öppenhet, och vi har här använt oss av uppgifter om totala utländska 
tillgångar och skulder i procent av BNP.10 

────────────────────────── 
7 För allmänna översikter se OECD (2002, 2011b). Redogörelser för utvecklingen i de enskilda länderna 
återfinns i Erixon (2011), Goul Andersen (2011), Jonung (2008), Jonung m.fl. (2009), Mjøset (2011), Mjøset 
och Cappellen (2011), Ólafsson (2011), Ostrup m.fl. (2009), Steigum (2009, 2011), Telasuo (2000), Vale 
(2004), Vartianien (2011) och Vastrup (2009). 
8 För detaljer kring de enskilda regleringarna i Danmark, Finland och Sverige se NIESR (1997).  
9 Direktiven från 1986 och 1988 föregicks visserligen av två tidigare direktiv från 1960 och 1962 som emel-
lertid inte var lika långtgående (OECD, 2002, s. 54). 
10 Uppgifterna är hämtade från den uppdaterade versionen av ett datamaterial sammanställt av Lane och 
Milesi-Ferretti (2007). Dessa uppgifter har i en jämförelse av alternativa mått ansetts som den bästa indika-
torn på finansiell öppenhet och integration (Quinn m.fl., 2011). 
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Som framgår av figuren uppvisar utvecklingen av finansiell integrat-
ion vissa likheter med utvecklingen av internationell handel, framför allt 
för Danmark, Finland och Sverige. Precis som var fallet med internation-
ell handel sker det inte några större förändringar i graden av öppenhet 
under 1970-talet, något som följs av en försiktig expansion under 1980-
talet och en dramatisk tillväxt under 1990-talet. Danmark ligger initialt 
något före de andra två länderna med en tydlig ökning av öppenheten 
redan under 1980-talets första hälft men följs sedan av först Sverige och 
sedan Finland med vardera ca fem års eftersläpning.  

Figur 2.2. Internationell kapitalrörlighet i Norden. Finansiella tillgångar och 
skulder i % av BNP, löpande priser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Island redovisas på höger axel. Källa: Lane och Milesi-Ferretti (2007). 

 
Island och Norge avviker återigen något from mönstret men i motsats 
till fallet med internationell handel är det här inte frågan om omfatt-
ningen av tillväxten utan enbart om tidpunkten för expansionen. Jäm-
fört med de andra tre länderna inträffar denna för Island och Norge 
några år senare, den norska öppningen sker m.a.o. först i slutet av 
1990-talet och den isländska vid millennieskiftet. De fyra större län-
derna har också det gemensamt att de mot slutet av perioden ligger på 
ungefär samma nivå av finansiell öppenhet, även om Finland och Sve-
rige ligger något över de andra två. Det stora undantaget utgörs av 
Island, vars öppenhetsgrad ligger betydlig över de andra ländernas. 
(Notera att Islands finansiella öppenhet mäts på den högra vertikala 
axeln i figuren.) Detta är ett resultat av omfattande kapitalrörlighet 
kombinerat med en betydligt mindre ekonomi. 
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Även om det givetvis också i frågan om den internationella finans-
marknadens utveckling finns andra faktorer av betydelse verkar det 
rimligt att anta att det successiva nedmonterandet av kapitalkontroller-
na varit av stor vikt. Noterbart är t.ex. att den danska expansionen inleds 
några år före de andra, samtidigt med Danmarks ensidiga borttagande 
av kapitalkontrollerna. Expansionen i de andra länderna följer sedan i 
ungefär den takt med vilken de avvecklar de olika formerna av kapital-
kontroller där den exceptionella isländska utvecklingen efter avregle-
ringarna kring 2000 utgör en dramatisk höjdpunkt. 

2.3 Migrationspolitik 

Utvecklingen av de nordiska ländernas migrationspolitik, den sista 
aspekten av ekonomisk globalisering, är betydligt mer varierad. Istället 
för en stegvis ökad öppenhet som i handelspolitiken eller en lång period 
av slutenhet följt av en snabb omläggning som i finansmarknadspoliti-
ken har migrationspolitiken ändrat karaktär ett antal gånger under pe-
rioden efter andra världskriget. Som vi strax kommer att se går det ändå 
att tala om en allt större öppenhet, men med stora variationer mellan 
länderna. I likhet med handels- och finansmarknadspolitiken har det 
även här funnits tydliga motsättningar kring den förda politiken.11 

Danmark, Norge och Sverige uppvisade länge en tämligen likartad mi-
grationshistoria, till exempel när det gäller invandringspolitiken och orsa-
kerna till invandringen. Efterkrigstiden inleddes således med låg invand-
ring, huvudsakligen från de nordiska grannländerna. 1950- och 1960-
talens högkonjunktur gjorde dock att länderna inledde rekrytering av 
utländsk arbetskraft, en rekrytering på initiativ av arbetsgivarna som 
upplevde en brist på arbetskraft. Arbetstagarna ställde däremot sig kri-
tiska och uttryckte en oro för försämrade sysselsättningsmöjligheter. När 
perioden med full sysselsättning tog slut gjorde den minskade arbets-
kraftsefterfrågan att invandrare fick problem att etablera sig på arbets-
marknaden och i allt högre grad kom att ses som konkurrenter om syssel-
sättningen. Rekrytering till Sverige begränsades därför 1967 och ett re-
kryteringsstopp infördes 1972, Danmark började avveckla rekrytering 

────────────────────────── 
11 Redovisning av migrationspolitiska reformer och debatterna kring dem återfinns i Björk Eydal & Ottósdót-
tir (2009), Borevi (2010), Brochmann & Hagelund (2010a, 2010b, 2011, 2012), Brochmann & Kjeldstadli 
(2014), Djuve & Kavli (2007), Dølvik & Friberg (2008), Holm (2006), Koivukangas (2003), Ólafsdóttir (inget 
datum), Tanner (2011), Vad Jønsson & Petersen (2010, 2012, 2013), Waara (2012) och Yalcin (2010).  
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1970 och avslutade den helt 1973 medan processen i Norge startade 1971 
och slutade 1975 (Brochmann och Haugland, 2011).  

Rekryteringsstoppet innebar nu inte att invandringen upphörde, 
många av de nytillkomna arbetarna bosatte sig permanent och förde 
också sina familjer till Skandinavien. Efter slutet på arbetskraftsrekryte-
ringen blev därför familjeåterförening en av de två stora kanaler för in-
vandring. Den andra kanalen var genom asyl. Antalet flyktingar ökade 
markant i de tre länderna under 1980-talet och, i synnerhet, på 1990-talet.  

Även om det fanns skillnader i fråga om den exakta tidpunkten för 
förändringarna i invandringspolitiken kan ändå utvecklingen av politi-
ken i Danmark, Norge och Sverige fram till 2000-talets början säga 
vara tämligen likartad. Likheten framstår som särskilt tydlig när de tre 
länderna jämförs med Finland och Island, vilka innan 1990 inte hade 
någon nämnvärd invandring överhuvudtaget. Inget av länderna hade 
således attraherat arbetskraftsinvandrare utan istället skedde en om-
fattande arbetskraftsutvandring. Inte heller hade det förekomit någon 
omfattande flyktinginvandring, främst beroende på de två ländernas 
restriktiva flyktingpolitik.12 Ländernas undertecknande av EES-avtalet 
ändrade på detta, och den öppning som skett inom ramen för europa-
politiken har i kombination med en periodvis stark ekonomisk utveckl-
ing med betydande arbetskraftsinvandring lett till att Finland och Is-
land fått en allt högre andel utlandsfödda.  

Fram till millennieskiftet fanns det alltså tydliga paralleller mellan dansk, 
norsk och svensk migrationspolitik. Vid denna punkt började Danmark 
fjärma sig från de två andra länderna genom att införa skärpt reglerna för 
familjeåterförening och asyl.13 Bakom omsvängningen låg en önskan om att 
minska invandringen till Danmark, en önskan som bortsett från kulturella 
dimensioner också relaterades till invandrares svårigheter att finna arbete. 
De förändrade reglerna ledde till en markant minskning i antalet asylsö-
kande och anhöriginvandrare till Danmark (Goul Andersen, 2007; Schmidt 

────────────────────────── 
12 Ett undantag är här Finlands öppnande för finskättade invandrare från Ryssland och Estland mellan 1990 
och 2010, dessa ingermanlänningar utgör en betydande del av senare års finska invandring. 
13 På immigrationspolitikens område inleddes detta år 2002 då Danmark avskaffade möjligheten att erhålla 
status som de facto flykting samt införde begränsningar i möjligheterna för anhöriginvandring genom den 
s.k. 24-årsreglen (som förbjöd återförening för makar yngre än 24 år) och anknytningsregeln (som för att
tillåta återförening i Danmark krävde en starkare anknytning till Danmark än till något annat land).
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m.fl., 2009). Inga motsvarande restriktioner infördes däremot i Norge och 
Sverige, och var heller inte aktuella i Finland och på Island.14  

Skillnaderna i immigrationspolitiken förstärktes i samband med EU:s 
östutvidgning 2004. Danmark, Finland, Island och Norge insisterade således 
alla på övergångsregler för arbetskraftens fria rörlighet, medan Sverige helt 
avstod från övergångsregler.15 I samtliga länder, alltså även i Sverige, hade 
besluten föregåtts av en intensiv debatt kring effekterna av den förväntade 
invandringen. Argumenten påminde starkt om de som framfördes i sam-
band med begränsningen av arbetskraftsinvandringen i början av 1970-
talet: en oro över att den utländska arbetskraften skulle konkurrera om 
jobben. Skillnaden mellan de nordiska länderna var dock endast tillfällig och 
försvann när övergångsreglerna upphörde att gälla, något som för Finland 
och Island skedde 2007 och för Danmark och Norge 2009. 

Trots skillnaderna i övergångsregleringar medförde emellertid östut-
vidgningen en märkbar ökning i invandringen i alla länder, något som var 
mest påtaglig på Island och i Norge. Från ganska låga siffror såg Island en 
markant uppgång i invandringen, och den starka norska arbetsmarknaden 
innebar att Norge fick ta emot mer än dubbelt så många EU-migranter än 
det sammanlagda inflödet till Danmark och Sverige (Berge m.fl., 2009). 

Sett över hela efterkrigstiden har Sverige haft betydligt högre invandring 
än de andra länderna, antingen på grund av en hög arbetskraftsefterfrågan 
(en avgörande faktor när det gäller rörligheten mellan de nordiska länder-
na) eller på grund av skillnader i migrationspolitiken. Av tabell 2.1 framgår 
att Sverige 1980 hade en andel utlandsfödda på 7,5 %, betydligt högre än 
Danmark och Norge som då låg på ca 2,5–3 %. För Finland och Island har vi 
uppgifter först från 1990, men då Finland då endast hade en andel på drygt 
1 % är det rimligt att anta att andelen tio år tidigare varit mycket liten. Det-
samma kan i viss mån antas gälla Island, även om andelen där förmodligen 
var högre och kanske i nivå med Danmarks.  

────────────────────────── 
14 Nyligen har emellertid Norge närmat sig Danmark då den nya norska regeringen som tillträde 2013 också 
introducerat en 24-årsregel. Norge intar därmed nu en mellanposition eftersom Sverige saknar begränsning-
ar av det här slaget. 
15 Finland och Island lät ansvarig nationell myndighet pröva om arbetskraftsbrist rådde innan arbets- och 
uppehållstillstånd kunde beviljas, medan Danmark och Norge tillät en period av arbetssökande på 6 månader 
vartefter ett arbetstillstånd var avhängigt heltidsanställning och kollektivavtalsenliga löner. 



30 Att möta globaliseringen 

Tabell 2.1. Immigration i Norden. Andel utlandsfödda (%) 

1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Sverige  6,7 7,5 7,8 9,2 10,6 11,3 12,4 14,7 
Island i.u. i.u. i.u. 3.8 4,1a 5,3 7,0 11,0 
Norge  2,0 3,0 3,6b 4,5 5,4 6,5 7,8 10,8 
Danmark  i.u. 2,6 2,8 3,5 4,4 5,7 6,5 7,5c 
Finland  i.u. i.u. i.u. 1,3 2,1 2,6 3,4 4,6 

Noter: a 1996, b 1986, c 2009, i.u. = ingen uppgift. 
Källa: Respektive länders statistiska centralbyråer samt FN (2013) för Island 1990. 

Samtliga länder uppvisar sedan en ökande andel utlandsfödda, och 
rangordningen mellan länderna har förblivit i princip oförändrad under 
den period som här redovisas. 2010 hade Sverige således fortfarande 
den högsta andelen, en fördubbling från 1980 till 14,7 %. Liksom Sverige 
uppvisar Norge en ökning med sju procentenheter, medan andelen ut-
landsfödda i både Danmark och Finland ökat med ungefär fem enheter. 
Migrationspolitikens inverkan på invandringen märks här dels i skillna-
derna mellan länderna, där rangordningen av Danmark, Finland, Norge 
och Sverige i stora drag återspeglar deras migrationspolitik. Men det 
syns också i hur förhållandet mellan Danmark och Norge utvecklats över 
tid. Fram till de danska regeländringarna i början av 2000-talet steg 
andelen utlandsfödda i Danmark och Norge i ungefär samma takt, men 
efter införandet av de striktare reglerna har andelen ökat betydligt lång-
sammare i Danmark. Slutligen är migrationspolitikens effekter påtagliga 
i den isländska utvecklingen. Mellan 1990 och 2010 ökar Islands ut-
landsfödda befolkning från knappt 4 till drygt 10 %, och Island har där-
med en andel utlandsfödda motsvarande Norges. Den markanta upp-
gången i andelen utlandsfödda förklaras till en del av att Island är ett 
förhållandevis litet land, med ca 300 000 invånare är landet klart mindre 
än de andra och antalet utlandsfödda är inte så stort. Trots dessa förbe-
håll måste detta ändå ses som en markant förändring på kort tid orsakad 
av EES-avtalets fria rörlighet. 

Det är likväl tveksamt om hela ökningen i de nordiska ländernas ut-
landsfödda befolkning bör ses som ett utslag av ekonomisk globali-
sering. Det faktum att endast en del av invandringen är arbetsrelaterad 
och att en stor del under senare år istället utgörs av flyktingar och efter-
kommande familjemedlemmar tyder på att arbetskraftsinvandring är en 
mindre viktig aspekt av den ekonomiska globaliseringen. Frågan är sär-
skilt relevant för Danmark, Norge och Sverige vilka är de tre länder som 
tagit emot flest flyktingar. Men alldeles oavsett om flyktingar och andra 
som bosätter sig i ett land kommit som en del av den ekonomiska globa-
liseringen eller ej är det självklart att de kan komma att inverka på det 
mottagande landets arbetsmarknad. 
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2.4 Ekonomisk globalisering och nordisk 
arbetsmarknad 

De senaste 50 åren har således inneburit en dramatisk ökning i Nordens 
internationella integration. Även om den internationella handeln bör-
jade på en relativt hög nivå ökad öppenheten ytterligare. Den finansiella 
öppenheten startade tvärtom på en förhållandevis låg nivå men har där-
efter ökat desto mer. Förändringen i migration har också varit slående – 
i omfattning men ännu mer karaktär. Som vi sett har också debatten 
kring de ”fyra friheterna” ofta varit intensiv, oavsett om det handlat om 
rörlighet av varor, tjänster, kapital eller arbetskraft. Motsättningarna har 
varit hårda mellan de som huvusakligen sett fördelar med öppna grän-
ser och de som istället ansett att fördelarna måste vägas mot olika nack-
delar. Frågan är då vad den dramatiskt ökande globaliseringen haft för 
inverkan på de nordiska ländernas arbetsmarknader? Utifrån ett socialt 
exkluderingsperspektiv är det särskilt två dimensioner som framstår 
som allra viktigast: inkomsternas ojämlikhet och deras osäkerhet.  

2.4.1 Inkomstojämlikhet 

Hur förändringarna i internationell handel, kapitalrörlighet och mi-
gration inverkat på inkomstojämlikhet är också frågor som har stått 
högt upp på dagordningen och varit föremål för en mängd forskning 
(för översikter se t.ex. Brady m.fl., 2007; Card, 2009; OECD, 2011a). 
När det gäller handeln så har utgångshypotesen varit att det skulle leda 
till ökade inkomstskillnader. Ett antal möjliga orsaker har angetts. En 
vanlig hypotes är t.ex. att efterfrågan på lågutbildad arbetskraft mins-
kat som en följd av att varor och tjänster som de tidigare producerat 
inom landet i allt högre grad kan importeras från andra länder till lägre 
priser. Högutbildad arbetskraft skulle inte i samma utsträckning vara 
utsatt för sådan importkonkurrens och skillnaden i utvecklingen av 
arbetskraftsefterfrågan skulle kunna leda till ökade inkomstskillnader. 
Argumentet kan också relateras till specifika sektorer, tillverkningsin-
dustrin skulle t.ex. vara mer utsatt för internationell konkurrens än 
tjänstesektorn. Det kan också tänkas att endast möjligheten att in-
hemska varor ersätts med utländska skulle leda till lägre lönekrav i de 
utsatta grupperna, och därmed ökad lönespridning. Här diskuterade 
t.ex. Brady m.fl. (2007) forskning som indikerar att handel (varuimport
från låglöneländer) också tenderar att leda till ökad inkomstojämlik-
het, men att effekten är begränsad och inhemska faktorer också kan
påverka förändringen i ojämlikhet.
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Den ökade kapitalrörligheten kan också tänkas inverka på ojämlik-
heten i ett land. Istället för att ersätta inhemska produkter med varor 
och tjänster producerade av utländska företag, som ovan, skulle således 
inhemska företag flytta själva produktion till andra länder. Sådan kapi-
talrörlighet i form av utländska direktinvesteringar utgör m.a.o. en an-
nan variant av den tidigare hypotesen om en minskad efterfråga på vissa 
typer av arbetskraft, kanske särskilt då inom tillverkningsindustrin. På 
samma sätt kan man även här tänka sig att hotet om utlokalisering 
skulle kunna leda till en återhållsamhet i avtalsförhandlingar och där-
med ökad ojämlikhet. Brady m.fl. (2007) slutsats är här densamma som 
för internationaliseringen av handeln, utlandsinvesteringar tenderar att 
öka ojämlikheten men effekten är återigen förhållandevis liten. 

Förutom produktion kan en ökad kapitalrörlighet också påverka 
ägandet. Istället för att investera i nya utländska produktionsanlägg-
ningar kan således utlandsinvesteringar ta formen av uppköp av existe-
rande utländska bolag. En sådan förändring i ägarstrukturen kan inne-
bära nya ekonomiska prioriteringar, och en mycket diskuterad fråga rör 
framväxten av den s.k. kvartalskapitalismen. Den sägs innebära ett skifte 
från långsiktigt värdeskapande till kortsiktiga transaktioner något som 
skulle leda till en ökad instabilitet i sysselsättning och löneutveckling, 
och därmed till ökad ojämlikhet. Dessutom skulle det nya ägandet också 
innefatta nya principer för ersättningen till bolagsledning och högre 
tjänstemän där en högre lönespridning skulle utgöra ett central inslag. 
Forskningen är här mer fragmenterad, men verkar ändå indikera att 
förändrad ägarstruktur på olika sätt minskar sysselsättning och löneni-
vån samt ökar lönespridningen (t.ex. Gospel och Pendelton, 2014; Lin 
och Tomaskovic-Devey, 2013).  

Med avseende på migration så är en vanlig hypotes återigen att in-
vandringen lett till ökade inkomstskillnader, en effekt som kan uppstå på 
flera sätt. Dels kan invandrare ha svårt att finna arbete och därför endast 
erhålla en låg (års-) inkomst, alternativt endast finna lågbetalt arbete och 
av den anledningen ha en låg inkomst. Ett alternativt scenario ser invand-
rarna finna arbete, men på bekostnad av arbetstillfällen för den inhemska 
arbetskraften. Resultatet blir återigen ökade inkomstskillnader men nu 
p.g.a. sjunkande inkomster hos den inhemska arbetskraften.  

Forskningen på området indikerar att båda scenarierna är realist-
iska, men att det samtidigt finns andra faktorer som gör att den upp-
mätta effekten ofta är förhållandevis begränsad. Card (2009) kom t.ex. 
fram till att effekten på den inhemska arbetskraftens löner i USA be-
gränsas av att invandrare inte är koncentrerade till de absoluta låglö-
nejobben utan utför arbeten av varierande slag, av att de samtidigt inte 
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konkurrerar med bättre utbildad inhemsk arbetskraft och att svårig-
heter att tillgodoräkna sig utbildningen gör att även invandrare med 
högre utbildning har svårt att konkurrera med den inhemska arbets-
kraften. Invandrares svårigheter att finna välbetalda arbeten gör ändå 
att invandring tenderar att öka inkomstojämlikheten, men effekten är 
som sagt relativt liten. Holzer (2011) diskuterade varför så kan vara 
fallet och konstaterar bl.a. att debatten kring invandringens effekter på 
inkomstfördelningen tenderar att bortse från det tillskott i termer av 
t.ex. konsumtion som invandrare bidrar med och som kan bidra till
sysselsättning av inhemsk arbetskraft.

I analyserna av inkomstojämlikhet har vi använt oss av s.k. dekompo-
nering, en metod som länge använts för att studera löne- och inkomst-
skillnader mellan grupper eller över tid. Orsakerna till inkomstskillnader-
na delas där upp i två komponenter: en relaterad till skillnader i grupper-
nas sammansättning och en relaterad till skillnader i effekten av att 
tillhöra en viss grupp. Inkomstskillnader mellan t.ex. män och kvinnor 
skulle i det förra fallet förklaras av att män har högre utbildning och där-
för högre inkomster än kvinnor, det senare av att män med en viss utbild-
ning får högre lön än kvinnor med samma utbildning. Metoden har främst 
använts för att studera skillnader i genomsnittslöner mellan olika grup-
per, men kan också användas för att studera förändring över tid. Dekom-
poneringsansatsen har tidigare varit begränsad till att studera skillnader i 
medelvärden men tekniken har nyligen utvecklats till att tillåta analyser 
av hela inkomstfördelningar (Firpo m.fl., 2010). 

Eftersom vi är intresserade av att se på den samlade effekten på 
ojämlikheten väljer vi att studera årsarbetsinkomster. Ojämlikhet i års-
inkomster utgör ett kombinerat mått på både ojämlikhet i sysselsättning 
(arbetslöshet såväl som arbetade timmar) och ojämlikhet i löner. Skill-
nader i årsinkomster fångar därför ojämlikhet i antingen den ena, den 
andra eller i båda underliggande komponenter. 

Vi fokuserar här på förändringar i ett av de vanligare ojämlikhetsmåtten, 
den s.k. decilkvoten. Skillnaden i inkomst mellan hög- och låginkomsttagare 
anges här som en enkel kvot mellan den 90:e percentilen av inkomstfördel-
ningen och den 10:e. Den förra anger den inkomstgräns som skiljer de 
översta tio procenten av inkomstfördelningen från de nedre 90 procenten, 
och omvänt för den senare. Beteckningen decilkvot kommer av att de två 
percentilerna också kan betecknas den 9:e och 1:a decilen. Decilkvoterna 
har beräknats för start- respektive slutåret i ländernas tidsserier, och för-
ändringarna har sedan analyserats med hjälp av Blinder-Oaxaca dekompo-
sition (se box 2.1 för en närmare beskrivning av analyserna).  
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Box 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att fånga globaliseringens tre dimensioner har vi dels utgått från 
det faktum att tillverkningsindustrin är den mest internationaliserade 
sektorn i ländernas ekonomier. Handel med varor har en betydligt 
längre tradition och är av betydligt större omfattning än handel med 
tjänster, något som är tydligast i jämförelse med de två sektorerna 
offentlig administration och offentliga tjänster som endast i mycket 
liten grad involverar internationella transaktioner. Vad gäller den pri-
vata tjänstesektorn har den under senare år visserligen blivit allt mer 
internationellt orienterad, uppgifter från de svenska nationalräken-
skaperna visar t.ex. att mellan 1990 och 2010 har värdet av den 
svenska tjänsteimporten och -exporten stigit från 14 till 27 % av BNP. I 

Data och metod 

De nordiska datamaterialen innehåller registeruppgifter från skattemyndighet-
erna om årlig bruttoinkomst. Vi har här fokuserat på inkomst av tjänst, d.v.s. av 
anställning, och uteslutit rörelse- och näringsinkomst d.v.s. av eget jordbruk 
eller företagande. I analyserna har vi exkluderat individer utan någon arbetsin-
komst ett visst år och dessutom uteslutit personer med en arbetsinkomst under 
100 SEK vilket är den lägsta registrerade inkomsten i Sverige. Den nedre grän-
sen har i de andra länderna satts till 100 DKK och NOK respektive 10 EUR. Inga 
begränsningar av de högsta inkomsterna (s.k. toppkodning) har däremot gjorts. 
Analyserna har sedan utgått från logaritmen av inkomsterna. 

De oberoende variablerna har utgjorts av ålder, kön, födelseland, utbild-
ningsnivå och bransch. Ålder har grupperats i fyra kategorier; 25–34, 35–44, 
45–54 och 55–65 år. Födelseland anger om personen är född i landet i fråga 
eller ej, en variabel som vi tyvärr saknar i det finska datamaterialet. Som 
framgår av tabell 2.1 har emellertid Finland betydligt färre invandrare än de 
andra länderna varför detta inte bör vara ett problem för jämförbarheten. 
Utbildningsnivå anger i sin tur högsta avslutade utbildning där vi skiljt på fyra 
utbildningsnivåer; grundskola eller mindre, gymnasium, universitet och fors-
karutbildning. Slutligen har vi inkluderat fem branscher; tillverkningsindustri, 
privat service exkl. finans- och försäkringstjänster, finans- och försäkrings-
tjänster, offentlig service och offentlig förvaltning. Anställda i primär sektor 
och anställda yngre än 25 och äldre än 65 år har exkluderats från analyserna. 
Referenskategorier i analyserna var 35–44 år, män, infödda, gymnasie-
utbildning och offentlig förvaltning. 

Datamaterialens utformning gör att den tidsperiod vi studerar varierar nå-
got mellan länderna. För Danmark och Sverige omfattar perioden 1986 till 2006, 
Finland 1990 till 2006 och slutligen Norge 1994 till 2006. 
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jämförelse med tillverkningsindustrin är tjänstesektorns globalisering 
ändå fortfarande ganska begränsad, värdet av varuimporten och -
exporten steg samtidigt från 45 till 66 %. En effekt av globaliseringen 
på inkomstojämlikheten borde därför framför allt återfinnas inom till-
verkningsindustrin, och endast om utvecklingen inom tillverkningsin-
dustrin skiljer sig påtagligt från de andra sektorerna är det motiverat 
att tala om en globaliseringseffekt. 

Utöver globaliseringen av handeln belyser vi även kapitalmark-
nadernas utveckling genom att studera utvecklingen inom bank- och 
försäkringsbranschen. Som nämndes ovan ses branschen ofta som en 
indikator på den finansiella sektorns betydelse, både utifrån antalet an-
ställda och utifrån deras ersättningsnivåer.16 Den ekonomiska globali-
seringens sista dimension, migration, analyserar vi genom att se på in-
vandringens betydelse för ojämlikheten. 

Ett urval av resultaten från dekomponeringsanalyserna presenteras i 
tabell 2.2. Den översta raden av tabellen redovisar den totala förändring-
en i decilkvoten, och av tecknet framgår om ojämlikheten ökat eller mins-
kat. Vi ser här att ojämlikheten ökat mest i Finland och Sverige, medan 
den ökat något i Norge och minskat något i Danmark. I övrigt består tabel-
len av två paneler; en första som anger den del av förändringen i decilkvo-
ten som är relaterad till förändringar i arbetskraftens sammansättning 
och en andra som anger förändringar relaterade de olika gruppernas in-
komster. I dekompositionsanalyser av löneskillnader benämns det senare 
ofta för lönestrukturseffekten, anspelande på lönesättningen i företag. 
Lönesättningen inverkar givetvis även här på den senare komponenten, 
men eftersom vi här dessutom fångar upp sysselsättningsskillnader mel-
lan grupper och branscher är det kanske mer passande att använda be-
teckningen inkomststruktureffekt. Positiva koefficienter innebär att sam-
mansättnings- resp. inkomststruktureffekten är förknippad med ökande 
ojämlikhet medan negativa indikerar minskade skillnader. 

I tabellen anges också den totala sammansättnings- respektive in-
komststruktureffekten av samtliga inkluderade variabler, d.v.s. även de 
variabler som inte redovisas i tabellen. (Resultaten för samtliga variab-
ler redovisas istället i tabell B3.1 i bilaga 3.) Av de totala effekterna 
framgår att huvuddelen av den förändring som skett i respektive land är 
relaterat till förändringar i inkomststrukturen, eller m.a.o. den inkomst 

────────────────────────── 
16 Andra indikatorer som använts är finanssektorns storlek i förhållandet till BNP och företagsvinster. Notera 
att vårt mått inte omfattar kapitalrörlighet i termer av investeringar, detta inkluderas istället i förändringar i 
sysselsättningsandelen av framför allt tillverkningsindustrin. 
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som är förknippad med att tillhöra en grupp eller arbeta i en bransch 
snarare än till arbetskraftens sammansättning. Inkomststruktureffek-
tens relativt stora betydelse gäller både de totalt sett små förändringar-
na i Danmark och Norge och de stora i Finland och Sverige. Generellt sett 
är det alltså ersättningen till olika grupper av arbetskraften som orsakat 
de största förändringarna i ojämlikheten. 

Tabell 2.2. Dekomponering av förändringar i ojämlikhet i årsarbetsinkomst (decilkvot) i Norden 

Danmark 
1986–2006 

Finland 
1990–2006 

Norge 
1994–2006 

Sverige 
1986–2006 

Förändring i decilkvoten -0,04 0,33 0,05 0,27 

Effekter av arbetskraftens förändrade  
sammansättning 
Andel invandrare 0,00 - 0,01 0,03 
Andel tillverkningsind. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andel privata tjänster 0,02 0,03 0,00 0,06 
Andel offentliga tjänster 0,00 0,01 0,01 0,00 
Andel byggnadsind. 0,00 -0,01 0,00 0,00 
Andel bank och försäkring 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total sammansättningseffekt, inkl. övriga variabler 0,02 0,11 0,00 0,06 

Effekter av förändrad inkomststruktur 
Inkomster bland invandrare 0,00 - 0,00 0,04 
Inkomster i tillverkningsind. 0,02 0,08 0,00 -0,06
Inkomster i priv. tjänstesekt. 0,07 0,22 0,03 0,02
Inkomster i off. tjänstesekt. 0,04 0,04 0,07 -0,06
Inkomster i byggnadsind. 0,01 0,04 0,00 -0,01
Inkomster i bank- och försäkringssekt. 0,01 0,02 0,01 0,01
Total inkomststruktureffekt,inkl. övriga variabler -0,06 0,22 0,05 0,21

Not: Utöver redovisade variabler ingår även variablerna kön, ålder och utbildning i analysen. Refe-
renskategorier är män, 35–45 år, gymnasieutbildning, infödda och offentlig förvaltning. Resultaten 
för utbildning redovisas i tabell 3.2. Samtliga resultat redovisas i tabell B3.1 i bilaga 3. 

Går vi sedan in på de enskilda resultaten och inledningsvis ser på effekterna 
associerade med invandring ser vi att den ökade invandringen haft en täm-
ligen begränsad effekt på inkomstojämlikhet i Norden. I både Danmark och 
Norge är sammansättningseffekten förknippad med den ökade andelen 
invandrare i arbetskraften knappt märkbar. Effekten är större i Sverige, 
men satt i relation till den totala förändringen utgjorde inte invandringen 
någon avgörande faktor här heller. För Finland saknar vi information om 
invandring, men eftersom den under den här perioden var betydligt lägre 
än i de tre andra länderna kan man förmoda att den inte heller i Finland låg 
bakom någon större del av förändringen i ojämlikhet. 
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Invandrares svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, något 
som skulle synas i en stor inkomststruktureffekt, har haft en mycket lite 
effekt på ojämlikhet i Norden. Det är endast i Sverige som vi ser någon 
effekt överhuvudtaget och även om den inte är negligerbar är den ojäm-
likhetsökning som är förknippad med invandrares låga löner och arbets-
löshet i sig inte en avgörande faktor bakom den påtagliga ökningen av 
ojämlikhet i Sverige. Så även om både sammansättnings- och inkomst-
struktureffekterna pekar på att invandring till Sverige varit förbunden 
med ökad ojämlikhet har andra faktorer haft en betydligt större inver-
kan på nivån på ojämlikheten. 

Förändringar i den nordiska industristrukturen har endast efterläm-
nat relativt små effekter. Referensgruppen för de olika branschindikato-
rerna utgörs i alla länder av offentlig förvaltning, den mest homogena 
gruppen sett över de fyra länderna som helhet. Särskilt noterbart är att 
tillverkningsindustrin, det vi betraktar som den sektor som är mest ut-
satt för globaliseringens krafter, inte i något land avviker nämnvärt från 
referenskategorin offentlig förvaltning och inte heller från den offentliga 
tjänstesektorn. Istället har expansionen av den privata tjänstesektorn 
inneburit ökad ojämlikhet i Danmark, Finland och Sverige. I Norge har 
däremot strukturförändring inte varit av någon som helst betydelse för 
inkomstojämlikhetens utveckling. 

Skillnaderna är betydligt större vad gäller inkomststruktureffekterna 
mellan sektorerna och det mest frapperande är kanske att det är i prin-
cip omöjligt att hitta något tydligt mönster i de industrieffekter som 
erhållits i de olika länderna. Ett exempel är resultaten för tillverknings-
industrin. Medan inkomstutvecklingen inom finsk tillverkningsindustri 
lett till tydligt ökade inkomstskillnader har den i Sverige tvärtom varit 
förbunden med klart minskade skillnader. Resultaten för Danmark och 
Norge befinner sig här mellan de två ytterligheterna. Andra exempel är 
byggnadsindustrin där effekterna pekar åt olika håll och offentliga tjäns-
ter där vi har en utjämnande effekt i Sverige medan vi i de andra tre 
länderna har ojämlikhetsökande effekter.  

Två gemensamma resultat är dock att privata tjänster är förknippade 
med ökande ojämlikhet i samtliga länder, om än betydligt mer så i Fin-
land än i de andra länderna. Ett annat rör bank och försäkring där vi i 
alla fyra länder finner att sektorn ökade storlek lett till ökningar i ojäm-
likheten, om än tämligen små.  

Resultaten i det här avsnittet indikerar att globaliseringens inverkan 
på nordiska arbetsmarkander inte har varit enhetlig. Invandringen ver-
kar allmänt sett inte ha lett till ökad ojämlikhet i Norden, varken i Dan-
mark och Norge syns inga tecken på att invandringen har orsakat större 
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inkomstspridning. Effekterna är större i Sverige, där både den högre 
andelen invandrad arbetskraft och invandrares svårigheter att finna 
välbetalt arbete ökat inkomstojämlikheten. Varför utvecklingen i de tre 
länderna skiljer sig åt framgår inte av vår analys, men klart är att ökad 
invandring inte per automatik leder till ökad ojämlikhet. Våra resultat 
för de olika branscherna är svårare att sammanfatta, något som är in-
tressant i sig eftersom det återigen visar att det inte finns någon enhetlig 
effekt av globaliseringen. Struktur- eller inkomsteffekterna förknippade 
med tillverkningsindustrin skiljer sig i vart fall inte systematiskt från 
effekterna i de andra branscherna, något som tyder på att inhemska 
faktorer är viktigare för utvecklingen av ojämlikheten. Den tydligaste 
”globaliseringseffekten” finner vi i utvecklingen inom bank- och försäk-
ringssektorn vilken genomgående bidragit till att öka ojämlikheten, men 
effekten har samtidigt varit liten. 

2.4.2 Inkomstosäkerhet 

En annan fråga rör sambandet mellan globalisering och inkomstosäker-
het. Förändringarna i internationell handel, närmare bestämt konkur-
rens från andra länder, kan således ha lett till större svängningar i efter-
frågan på inhemskt producerade varor och därmed till större sväng-
ningar i arbetsinkomsterna för de sysselsatta inom olika sektorer. Den 
utländska konkurrensen skulle därför kunna leda till ett minsking av 
efterfrågan på varor producerade i Norden, antingen p.g.a. att andra 
länder tar marknadsandelar på de nordiska exportmarknaderna eller för 
att de ökar sina andelar på de nordiska marknaderna. Konkurrensdriven 
strukturomvandling har också varit ett återkommande fenomen på de 
nordiska arbetsmarknaderna och lett till arbetstidsförkortningar, per-
mitteringar eller avskedanden. Alternativt skulle efterfrågefallet kunna 
leda till lönesänkningar, och även om direkta sänkningar av lönerna 
tidigare varit ovanliga så har vi under den senaste lågkonjunkturen sett 
flera fall av ”eftergiftsförhandlingar”. Arbetstagarna går då med på löne-
sänkningar, eller avstår från att göra anspråk på höjda löner, mot en 
försäkran från arbetsgivarnas sida om att personalnedskärningar skall 
undvikas. Samtliga scenarier skulle leda till att arbetstagarnas inkomster 
varierar från ett år till ett annat, och i den offentliga debatten hävdas det 
ofta att sådana fluktuationer blivit allt vanligare i takt med den ökande 
internationella integrationen. 
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En alternativ hypotes är emellertid att globaliseringen tvärtom leder 
till mindre svängningar i efterfrågan på varor producerade i Norden. 
Visserligen skulle konkurrensen mycket väl kunna leda till dramatiska 
efterfrågefluktuationer, men svängningarna behöver inte nödvändigtvis 
ha de konsekvenser som skisserades ovan. Istället kan det tänkas att ett 
efterfrågebortfall i ett land kan kompenseras av en samtidig efterfrå-
geökning i ett annat resulterande i mer eller mindre konstant efterfrå-
gan. Så länge vi inte får en simultan minskning i efterfrågan på nordiska 
varor och tjänster på samtliga marknader skulle den ökade ekonomiska 
integrationen kunna fungera som en buffert i orostider och på så sätt 
generera stabilare inkomster än tidigare.  

Trots att det första scenariot figurerat flitigt i media och i den politiska 
debatten saknas i princip forskning på området. Ett undantag är här Hälls-
ten m.fl. (2010) som undersökte globaliseringens betydelse i Sverige ge-
nom att jämföra utvecklingen av inkomstfluktuationer inom tillverknings-
industrin med utveckling i andra sektorer mindre utsatta för internation-
ell konkurrens. Studien använde med andra ord samma ansats som vi 
använde oss av ovan. Slutsatsen var här att tillverkningsindustrin inte 
avvek nämnvärt och att globaliseringen av den anledningen inte var en 
avgörande faktor bakom utvecklingen av inkomstfluktuationer.  

För att studera om globaliseringen lett till större inkomstfluktuationer 
i de nordiska länderna utgår vi ännu en gång från de fyra sektorerna till-
verkningsindustri, privat tjänstesektor, offentlig tjänstesektor och offent-
lig förvaltning. Vi analyserar perioden 1990 till 2006, med viss variation i 
startåret mellan länderna. Det kan vara värt att påminna om det är under 
den här perioden den ekonomiska integrationen verkligen tog fart, både 
vad gäller handel och kapital. Vi studerar årliga förändringar i arbetsin-
komst, något som ofta betecknas inkomstvolatilitet (se box 2.2).17 

────────────────────────── 
17 Även om inte globaliserings inverkan på inkomstfluktuationer varit föremål för någon omfattande forsk-
ning har däremot den allmänna utvecklingen av inkomstfluktuationer tilldragit sig ett visst intresse, d.v.s. 
utan att direkt relateras till globaliseringen. Studierna kan indelas i två grupper; analyser av s.k. inkomstvola-
tilitet och av s.k. temporär inkomstvarians. Detta är två olika sätt att analysera inkomstsvängningar, med sina 
respektive för- och nackdelar (se Shin och Solon, 2011, för en diskussion). Analyser av inkomstvolatilitet av 
det slag vi här genomför är relativt vanliga i USA, det enskilda land för vilket det också finns flest analyser, 
medan analyser av temporär inkomstvarians ofta har använts i analyser från andra länder.  
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Box 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I figur 2.3 ser vi att volatiliteten inom tillverkningsindustrin i Danmark 
ökade över tid. Detsamma gäller för privat och offentlig service, och ök-
ningarna inom de två tjänstesektorerna var betydligt mer markanta än 
inom industrin. Medan volatiliteten i privat tjänstesektor ökade under 
hela den studerade perioden skedde ökningen inom tillverkningsindu-
strin och offentlig service huvudsakligen under inledningen av perioden 
och under de sista tio åren förblev volatilitet tämligen oförändrad. I mot-
sats till utvecklingen inom de andra tre sektorerna minskade volatilite-
ten inom offentlig förvaltning kontinuerligt under de här åren.  

Vad gäller Norge så ser vi att volatiliteten ökade inom samtliga sek-
torer. Ökningarna var minst inom de två offentliga sektorerna och påtag-
ligt starkare inom de två privata, och då särskilt inom tillverkningsindu-
strin. Även om volatiliteten inom privat tjänstersektor också ökade var 
ökningen klart snabbast inom industrin. 

Data och metod 

Analyserna av inkomstfluktuationer har gjorts genom att jämföra personers 
årsinkomster under två på varandra följande år. Fluktuationer, eller volatilitet, 
mäts med hjälp av ett av standardmåtten på det här området, standardavvikel-
sen av den logaritmerade inkomstförändringen. Tyvärr innebär behovet av lon-
gitudinella data att vi inte kan genomföra studien för Finland eftersom vi där 
endast har tillgång till tvärsnittsdata, och analysen begränsas därför till Dan-
mark, Norge och Sverige. 

Vi har återigen använt oss av uppgifter om bruttolön där samma avgräns-
ningar har gjorts som i analysen av inkomstojämlikhet ovan. De oberoende vari-
ablerna har återigen bestått av ålder, kön, födelseland, utbildningsnivå och 
bransch. Kön och födelseland ingår även här som dikotoma variabler, och utbild-
ningsvariabeln avser åter högsta avslutad utbildning. Den har här delats upp i tre 
grupper; grundskola, gymnasium och universitet. Branschvariabeln skiljer sig 
också något då vi här endast särskiljer fyra sektorer; tillverkningsindustri, privat 
service, offentlig service och offentlig administration. 
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Figur 2.3a. Inkomstvolatilitet i Norden, per sektor. Log % årlig förändring i  
arbetsinkomst. Danmark 

Figur 2.3b. Inkomstvolatilitet i Norden, per sektor. Log % årlig förändring i  
arbetsinkomst. Norge 

Figur 2.3c. Inkomstvolatilitet i Norden, per sektor. Log % årlig förändring i 
arbetsinkomst. Sverige 
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De svenska resultaten uppvisar klart större svängningar i volatilite-
ten. Mer intressant ur vår synvinkel är emellertid att det återigen finns 
vissa paralleller mellan tillverkningsindustrin och de två servicesek-
torerna, och tecken på att offentlig förvaltning avviker. Även om det 
finns ganska stora variationer från år till år så verkar det ändå som om 
det såväl inom tillverkningsindustrin som inom privat och offentlig ser-
vice sker en ökning av volatiliteten fram till omkring 2001/2002. Däref-
ter faller volatiliteten, mer så i tillverkning och offentlig service än i pri-
vat service. Offentlig förvaltning avviker här främst i det att sektorn inte 
uppvisar någon tydlig trend under den här studerade perioden, volatili-
teten varierar visserligen år från år men utan att vare sig öka eller 
minska över tid. 

Den övergripande slutsatsen från analyserna är att det inte finns 
något som tyder på att globaliseringen har lett till någon allmänt ökad 
instabilitet i inkomsterna i Norden. Tillverkningsindustrin måste rim-
ligen betraktas som den mest globaliserade sektorn i det mening att 
den mest utsatt för internationell konkurrens men vi ser inga indikat-
ioner på att inkomstfluktuationerna ökar mer där än i privat eller of-
fentlig service. Enda undantaget är Norge, där vi finner att volatiliteten 
ökat snabbare i tillverkningsindustrin än i de andra två sektorerna, 
men det dominerande intrycket är ändå att inkomstfluktuationerna i 
de tre sektorerna i princip utvecklas parallellt i alla tre länderna. Det 
finns vissa indikationer på att den långsiktiga trenden i offentlig för-
valtning skiljer sig från den inom industrin, men skillnaden går då mel-
lan offentlig förvaltning och de andra tre sektorerna. Vi ser vi med 
andra ord inte några tecken på att globaliseringen skulle utgöra någon 
fara för stabiliteten i löntagarnas inkomster. 

Givetvis innebär inte detta att internationell konkurrens och efterfrå-
gevariationer inte leder till inkomstfluktuationer. Konjunktursvängning-
ar och strukturella efterfrågeförändringar har länge lett till och kommer 
också framöver leda till att arbetstagare kommer att uppleva dramatiska 
inkomstsvängningar. Men inkomstbortfallen verkar inte drabba fler eller 
inträffa oftare trots den markanta uppgången i ekonomisk integration. 
Om orsaken står att finna i att efterfrågeförändringarna inte sker så ofta 
som sägs, om de är kompenseras av efterfrågeuppgångar i andra export-
länder eller om de är så generella att de drabbar i det närmaste alla lön-
tagare kan inte vår studie ge svar på. Konstateras kan emellertid att far-
hågorna för att den tilltagande ekonomiska integrationen skulle göra 
inkomsterna allt osäkrare så här långt inte har infriats. 

Detta kan också sägas sammanfatta kapitlet som helhet. Trots den 
omfattande debatten och de otaliga exemplen på utslagning av industri-
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orter, nedläggningar av företag och uppsägningar av enskilda personer 
är den övergripande slutsatsen att globaliseringen inte har lett till vare 
sig någon allmän ökning av vare sig ojämlikheten eller inkomstosäker-
heten. Det enda tecken på en globaliseringseffekt vi här har kunnat ob-
servera är den ökning av ojämlikheten som är förbunden med bank- och 
försäkringssektorns expansion, men uppgången i ojämlikheten är här 
ändå så pass liten att den knappt ter sig nämnvärd. I en del andra fall, 
t.ex. den svenska invandringen, ser vi något som skulle kunna utgöra en
globaliseringseffekt i ett enskilt land, men eftersom motsvarande för-
ändring inte återfinns i de andra länderna är det rimligare att se det som
en specifik utveckling för landet ifråga. Det går därför inte att hävda att
globaliseringen automatiskt leder till ojämlikhet och social exkludering,
det finns inga effekter som uppträder på samma sätt i alla länder. En
sådan slutsats innebär givetvis inte att globaliseringen inte kan ha någon
inverkan på arbetsmarknaden. Istället kan globaliseringen komma att
samspela med nationella faktorer, och beroende på de nationella förhål-
landena kan vi få olika utfall. Fokus måste då riktas mot de faktorer som
i varje enskild land genererar eller motverkar social exkludering, och
några av dessa kommer vi att behandla i kapitel 3.





3. Att möta globaliseringen

En snabbt framåtskridande globalisering kan hanteras på skilda sätt. En 
möjlig strategi är att försöka stävja den ökade rörligheten av varor, kapital 
och människor som utgör den ekonomiska globaliseringen. Som vi såg i 
kapitel 2 har några sådana försök emellertid inte gjorts, i vart fall inte vad 
gäller rörligheten av varor och kapital. Istället kan man med visst fog 
hävda att de nordiska länderna på flera sätt sökt främja globaliseringen. 

Ländernas kanske främsta medel för att hantera globaliseringens avig-
sidor har istället varit satsningar på utbildning och aktivering. Ett genomgå-
ende drag i den politiska retoriken har varit att de nordiska länderna skall 
främja en högproduktiv arbetsmarknad, d.v.s. en arbetsmarknad där det 
ställs höga krav på kunskaper och färdigheter. De höga kraven skall mötas 
genom satsningar på såväl ungdomsutbildning som livslångt lärande, två 
områden som i nordiska sammanhang länge getts en hög prioritet men där 
denna under senare år förstärkts (se t.ex. Hylén och Skarin, 2009).  

Utbildningsystemen i de nordiska länderna har därför expanderat, 
både på sekundär och på tertiär nivå. Utbyggnaden skall dels stärka län-
dernas konkurrenskraft, dels göra det möjligt för medborgarna att finna 
sysselsättning och därmed försörjningsmöjligheter. För de som ändå får 
problem att etablera ett fotfäste på arbetsmarknaden och som riskerat 
att slås ut har de nordiska länderna traditionellt erbjudit arbetsmark-
nadspolitiska program och stöd av olika slag. Precis som i fallet med 
utbildningspolitiken är det här ett område som varit föremål för en om-
fattande reformaktivitet i det uttalade syftet att höja sysselsättningen.  

3.1 Utbildning som globaliseringspolitik 

Utbildning och kompetensutveckling utgör således en central del av de 
nordiska ländernas strategi för att möta globaliseringens utmaningar. 
Även om en utflyttning av okvalificerade arbeten till låglöneländer är en 
påtaglig konsekvens av globaliseringen råder det stor enighet bland de 
nordiska länderna, liksom inom EU, om att vi inte ska konkurrera med 
låga löner utan med kunskap. Att utbilda dagens unga för en kunskapsba-
serad arbetsmarknad ses därför som avgörande för hur de nordiska län-
derna ska kunna bibehålla sitt välstånd och sin levnadsnivå.  
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Ett exempel är här EU:s 2020-strategi. Strategin tar visserligen av-
stamp i den akuta finanskris som rådde då den sjösattes år 2010 men 
den syftar också till att möta mer långsiktiga utmaningar som globali-
seringen (Europeiska kommissionen, 2010). Ett konkret mål är att ande-
len unga med endast grundskoleutbildning eller motsvarande fram till 
2020 skall minska från 15 till 10 %. Likaledes ska andelen 30- till 34-
åringar med högskoleutbildning (motsvarande) öka från 31 till minst  
40 %. EU:s ambition att öka såväl andelen med gymnasieexamen som 
andelen med högskoleexamen innebär en omfattande expansion av ut-
bildningssystemets högre nivåer. Som en del av strategin skulle dessu-
tom initiativet ”Unga på väg” förbättra övergången mellan skola och 
arbetsliv och på så sätt bidra till den positiva sysselsättningsutveckling 
som är nödvändig för det framtida Europa. 

Även om effekterna av finanskrisen har varit relativt sett lindriga i de 
nordiska länderna så pågår sedan länge en diskussion även här om hur 
vi i våra länder med hjälp av utbildningssystemen skall möta de problem 
som följer i globaliseringens kölvatten (och även kunna utnyttja dess 
möjligheter). Precis som inom EU har mycket av diskussionen har hand-
lat om behovet av högre utbildning och om strategier för hur små länder 
som de nordiska ska kunna producera världsledande forskning (Hylén & 
Skarin, 2008). Men liksom i Europe 2020 har diskussionen också omfat-
tat utformningen av utbildningen på den första icke-obligatoriska nivån, 
det som ibland kallas högre sekundär nivå. I Finland och Sverige be-
nämns denna nivå ”gymnasieskola”, medan den i Danmark går under 
namnet ”gymnasiale uddannelse” eller ”erhvervsuddannelse” beroende 
på om den är primärt studie- eller yrkesförberedande. I Norge kallas den 
”vidaregående skola” och på Island ”framhaldsskóli”. Vi kommer fort-
sättningsvis att använda beteckningen gymnasieskola för denna nivå. 
Debatten handlar då främst om hur de yrkesförberedande utbildningar-
na bör organiseras i framtiden, om kontakten och samarbetet mellan 
skola och arbetsliv samt om hur man ska öka genomströmningen i den 
här typen av utbildning (Hylén & Skarin, 2008). 
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3.1.1 Utbyggnad av utbildningssystemet 

De nedskärningar som i de flesta industriländerna följde på välfärdssta-
tens s.k. ”guldålder” på 1970- och 1980-talet omfattade i allmänhet inte 
utbildningssektorn. Istället har utbildningssystemen stegvis expanderat, 
en expansion som omfattat både en utvidgning av skolobligatoriet och 
en utökning av de frivilliga utbildningarna på sekundär och tertiär nivå. 
Fler och fler studenter går kvar i skolan längre och längre, något som 
leder till en markant ökning av utbildningsnivån i samhället. 

De nordiska ländernas utbildningspolitiska reformer under de sen-
aste decennierna kan ses som exempel på den här trenden. På grundsko-
leområdet genomförde alla länderna under 1960- och 1970-talet omfat-
tande förändringar i sina respektive pliktskolor, reformer som uppvi-
sade stora likheter. Samtliga länder ersatte således skiktade skolsystem 
där en relativt stor andel av ungdomarna lämnade skolan i unga år med 
sammanhållna 9-åriga enhetsskolor. Systemen har därefter utvidgats 
något. Danmark införde redan på 1970-talet ett föregående (0:e) och ett 
efterföljande (10:e) frivilligt skolår. Modellen kan sedan sägas ha kopie-
rats i de andra länderna, åtminstone till en del och med ganska stor för-
dröjning. Island och Norge införde ett 10-årigt skolobligatorium 1995 
respektive 1997 genom att tidigarelägga skolstarten med ett år. Sverige 
och Finland gick en något annorlunda väg och införd ett föregående, 
frivilligt, skolår 1998 respektive 2000, en möjlighet som de flesta famil-
jer nu utnyttjar. Liksom i Danmark finns i Finland dessutom också ett 
frivilligt efterföljande skolår. 

Även på den frivilliga gymnasienivån har det skett förändringar. Pre-
cis som var fallet med grundskolan skedde här omfattande reformer 
under 1960- och 1970-talet, och i många fall fördes en mängd olika ut-
bildningsformer samman under ett tak. Utöver de organisatoriska för-
ändringarna skedde emellertid också en expansion. Denna bestod dels i 
att fortsatt skolgång blev en möjlighet för allt fler genom att antalet sko-
lor utökades samtidigt som skilda former av studiestöd inrättades. Vi-
dare förlängdes flera yrkesutbildningar i det att de breddades till att 
inkludera fler eller mer av basämnen som språk och matematik.  

Den organisatoriska strukturen har i stora drag lämnats oförändrad un-
der perioden, men eftersom allt fler fortsätter sin utbildning efter den obli-
gatoriska skolan har ändå expansionen i praktiken fortsatt. Expansionen 
har också underlättas av att flera länder infört en lagstadgad rätt till gymna-
sieutbildning; Norge och Sverige 1994, Island 1996 och Danmark 2001.  

Att den organisatoriska formen för gymnasieskolan i stora drag bibe-
hölls innebar nu inte att organisatoriska reformer saknades. Den norska 
reformen 1994 innebar, utöver den lagstadgade rätten till gymnasieut-
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bildning, också mekanismer för att förenkla byte från yrkesförbere-
dande till studieförberedande utbildning. Även Sverige genomfördes en 
reform av yrkesutbildningarna 1994 då de tidigare 2-åriga programmen 
förlängdes till 3-åriga och kom att ge högskolebehörighet, och högskole-
behörighet blev också resultatet av en reform i Finland 2001. 

Vad gäller högskolesystemet så genomgick även det en dramatisk ex-
pansion i de nordiska länderna på 1960- och 1970-talet, en omvandling 
som fortsatt på senare år men på olika sätt i de olika länderna. I Sverige 
var 1980- och framför allt 1990-talet en period av omfattande tillväxt. 
Flera nya högskolor öppnades, och expansionen berodde också på att 
fler blivit behöriga till högskolan efter gymnasiereformen 1994. En in-
stitutionell expansion skedde också i Finland där en helt ny form av hög-
skola, de s.k. yrkeshögskolorna, inrättades i början av 1990-talet. De nya 
skolorna var ofta en fortsättning på eller sammanslagning av äldre yr-
kesskolor men blev snabbt populära och innebar en tydlig utökning av 
det finska högskolesystemet. Också Island firade öppnandet av helt nya 
högskolor i slutet av 1980-talet. Danmark och Norge har i jämförelse 
varit återhållsamma vad gäller institutionella reformer, de nya institut-
ioner som uppstått kan ses som fortsättningar/sammanslagningar av 
tidigare existerande högskolor. Oavsett om det har skett någon ökning 
av antalet institutioner eller ej så har samtliga länder sett en fortsatt 
markant ökning av antalet studerande.  

Men expansionen är inte begränsad till det ”ordinarie” skolväsendet 
utan här ingår också det system för vuxenutbildning som i Norden ver-
kar spela en förhållandevis stor roll. Jämfört med andra länder är det 
vanligare i de nordiska länderna att man deltar i vuxenutbildning, något 
som även gäller grupper som lågutbildade och arbetslösa. De nordiska 
länderna prioriterar dock de olika lågutbildade grupperna i olika hög 
grad. Det svenska Kunskapslyftet mellan 1997 och 2002 var riktat mot 
personer med kort utbildning, och då särskilt arbetslösa. Programmet 
var också mycket omfattande, knappt 1 miljon personer tog del av någon 
utbildning inom ramen för programmet (Sydsvenskan, 23 april, 2005). 
Detta kan jämföras med det finska Kunskapslyftet mellan 2003 och 
2009. Även om programmet, som endast omfattade ca 25 000 personer, 
också inkluderade personer med låg utbildningsnivå var det främst rik-
tat till personer i arbete.18 

────────────────────────── 
18 Även vad det gällde finansieringen av kurserna fanns det intressanta skillnader. I Danmark, Finland och 
Norge var hela det allmänna kursutbudet avgiftsbelagt, medan det i Sverige var gratis (NMR, 2000). Försök 
har gjorts att definiera en ”nordisk modell” för vuxenutbildning (se t.ex. Tuijnman, 2003), men utan att 
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Effekterna av de här förändringarna kan illustreras med hjälp av 
uppgifter från OECD (2009). I tabell 3.1 ser vi utvecklingen av utbild-
ningsnivån i den vuxna befolkningen i de nordiska länderna. Uppgifterna 
omfattar tyvärr inte hela vår undersökningsperiod men ger ändå en 
indikation på utvecklingen under den här perioden. Även om nivåerna 
varierar något ser vi i samtliga fall en gradvis minskning av andelen med 
endast obligatorisk grundskola (här kallat lägre än övre sekundär ut-
bildning), och en lika kontinuerlig ökning av andelen med universitet 
och annan tertiär utbildning.19  

Frågan är då vad expansionen kan ha haft för effekter? Vi är här in-
tresserade av konsekvenserna ur ett exkluderingsperspektiv och foku-
serar därför på sambandet mellan utbildningsexpansionen och inkomst-
ojämlikheten. Det är här möjligt att föreställa sig effekter av skilda slag, 
effekter som kan tänkas inverka på ojämlikheten på diametralt skilda 
sätt. En minskning av andelen med lägre utbildning skulle t.ex. kunna 
innebära att ojämlikheten minskar eftersom låg utbildning ofta är asso-
cierad med låg inkomst. Jämlikheten skulle då öka eftersom andelen 
låginkomsttagare minskar. Å andra sidan är inkomstvariationen inom 
grupper med låga eller medelinkomster förhållandevis liten medan den 
är högre inom gruppen höginkomsttagare. En utbildningsexpansion som 
leder till en expansion av höginkomsttagargruppen skulle därför också 
kunna medföra en ökad inkomstojämlikhet.  

Tabell 3.1. Utvecklingen av utbildningsnivån. Befolkningen 25–64 år (%) 

  1997 2000 2003 2006 

Danmark Lägre än övre sekundär i.u. 21 19 18 
 Tertiär i.u. 26 32 35 
Finland Lägre än övre sekundär 32 27 24 20 
 Tertiär 29 32 33 35 
Island Lägre än övre sekundär 44 45 40 37 
 Tertiär 21 23 29 30 
Norge Lägre än övre sekundär 17 15 13 21* 
 Tertiär 26 28 31 33 
Sverige Lägre än övre sekundär 25 22 18 16 
 Tertiär 28 30 33 31* 

Not: * En förändring i klassifikationen gör att uppgiften inte är fullt jämförbar med tidigare års. 
Källa: OECD (2009), tabell A1.4. 
 

                                                                                                                                         
 
komma längre än att konstatera att lågutbildade verkar prioriteras mer än i andra länder och att det offent-
liga stödet till vidareutbildning är högre. 
19 De enda undantagen är här gruppen med lägre än övre sekundär utbildning i Norge 2006 och gruppen med 
tertiär utbildning i Sverige samma år, men förändringarna jämfört med föregående år beror i båda fallen på 
förändringar i klassifikationerna (OECD, 2009). 
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Effekterna ovan är närmast av statistisk natur, men det är också möjligt 
att det minskade utbudet av lågutbildad och det ökade utbudet av hög-
utbildad arbetskraft leder till att inkomstskillnaderna mellan grupperna 
krymper om konkurrensen bland arbetsgivarna om de lågutbildade ökar 
samtidigt som konkurrensen om högutbildade minskar. Det är emeller-
tid återigen möjligt att effekten blir den omvända, om arbetsgivarna på 
lite sikt anpassar sin produktion till de nya förutsättningarna och ökar 
sitt användande av högutbildad arbetskraft. För att få en uppfattning om 
vilken av effekterna som dominerar har vi använt samma dekompone-
ring av inkomstskillnader som redovisades i kapitel 1 ovan (se box 3.1).  

Box 3.1 

 

Precis som i avsnittet om globalisering och inkomstskillnader i Norden så 
anger tabell 3.2 sambandet mellan förändringen i decilkvoten, förändring-
ar i arbetskraftens sammansättning och förändringar i de inkomster olika 
grupper på arbetsmarknaden erhåller. Eftersom vi ovan behandlade ana-
lysens övriga resultat begränsar vi oss här till utbildningseffekterna. Refe-
rensgrupp i analysen utgörs av de med gymnasieutbildning. 

Vi ser här att den nordiska utbildningsexpansionen har inverkat på 
inkomstskillnaderna på ganska olikartat sätt. I Danmark, Norge och Sve-
rige har minskningen i antalet personer i arbetskraften med endast 
grundskola lett till minskade inkomstskillnader, något som inte skett i 
Finland där minskningen istället lett till ökad ojämlikhet. Effekterna av 
expansionen av den högre utbildningen är däremot mera enhetlig. I 
samtliga länder har utbyggnaden av universitetsväsendet medfört ökade 
inkomstskillnader, även om effekten i Norge är försumbar. Förändringar 
i den lilla gruppen forskarutbildade har däremot inte inverkat på in-
komstskillnaderna nämnvärt i något av länderna. 

Data och metod 

I analysen av sambanden mellan utbildningsexpansion och inkomstojämlikhet 
har vi använt oss av samma metod som i analysen av globalisering och inkomst-
ojämlikhet ovan. De här rapporterade resultaten ingår som en del av de tidigare 
analyserna där vi här fokuserar på resultat relaterade till utbildning. 

Utbildningsnivå anger högsta avslutade utbildning och vi skiljer som tidigare 
på fyra utbildningsnivåer; grundskola eller lägre, gymnasium, universitet och 
forskar-utbildning.  

Anställda i primär sektor och anställda yngre än 25 och äldre än 65 år har ex-
kluderats från analyserna. För Danmark och Sverige omfattar analysen perioden 
1986 till 2006, Finland 1990 till 2006 och slutligen Norge 1994 till 2006. 
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Tabell 3.2. Dekomponering av förändringar i ojämlikhet i årsarbetsinkomst (decilkvot) i Norden 

Danmark 
1986–2006 

Finland 
1990–2006 

Norge 
1994–2006 

Sverige 
1986–2006 

Förändring i decilkvoten -0,04 0,33 0,05 0,27 

Effekter av arbetskraftens förändrade  
sammansättning 
Andel grundskola -0,02 0,01 -0,04 -0,05
Andel universitet 0,02 0,03 0,00 0,03
Andel forskarutb. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total sammansättningseffekt, inkl. övriga variabler 0,02 0,11 0,00 0,06

Effekter av förändrad inkomststruktur 
Inkomster bland de med grundskola 0,00 0,06 0,04 0,07 
Inkomster bland de med universitet 0,01 -0,14 0,01 0,11 
Inkomster bland de med forskarutb. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total inkomststruktureffekt, inkl. övriga variabler -0,06 0,22 0,05 0,21 

Not: Utöver redovisade variabler ingår även variablerna kön, ålder, födelseland och sektor i analysen. 
Referenskategorier är män, 35–45 år, gymnasieutbildning, infödda och offentlig förvaltning. Resultaten 
för bransch och invandring redovisas i tabell 2.2. Samtliga resultat redovisas i tabell B3.1 i bilaga 3. 

Något paradoxalt är alltså den gemensamma nämnaren den stora variat-
ionen, något som i sin tur innebär att konsekvenserna av den nordiska 
utbildningsexpansionen är mycket blandad. I Danmark har inte expans-
ionen i sig genererat några större förändringar i inkomstfördelningen, 
effekterna av förändringarna i sammansättningen har motverkat 
varandra så att den sammanlagda effekten blir liten. Detsamma gäller i 
viss mån i Norge och i Sverige, även om den sammanlagda effekten där 
innebär minskade skillnader. Den minskning i ojämlikhet som blir följ-
den av att färre personer tillhör låglönegruppen neutraliserades alltså 
här helt eller delvis av den ökning som sker i en grupp med större intern 
inkomstspridning. Hur resultaten skall tolkas beror något på vilken 
måttstock som används. Om satsningarna sågs som ett medel för att 
minska existerande ojämlikhet kan de ”neutrala” resultat ses som ett 
misslyckande, om satsningarna istället skulle förebygga ökad framtida 
ojämlikhet kan resultaten kanske ses som en framgång. 

De finska resultaten för de högutbildade är i linje med resultaten för 
de andra länderna, medan resultaten för gruppen lågutbildade avviker. 
Det är svårt att på grundval av de här analyserna ange vad som ligger 
bakom den här diskrepansen, men möjligen är den förknippad med den 
för Norden ovanligt hastiga minskningen av andelen lågutbildade i Fin-
land. Som framgår av tabell 3.1 sjunker andelen i samtliga länder, men 
betydligt snabbare i Finland och också från en högre nivå. Det är möjligt 
att detta inte bara inneburit en minskning i gruppen storlek utan också 
en förändring i dess sammansättning, och de relativt välavlönade med 
låg utbildning blivit färre. 
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Ser vi sedan på effekterna av förändringarna i inkomststrukturen har 
Finland, Norge och Sverige alla ganska stora positiva grundskoleeffekter, 
något som innebär att förändringarna medfört ökad inkomstspridning. 
Danmark uppvisar däremot ingen förändring alls. Förändringar i in-
komststrukturen bland universitetsutbildade finner vi egentligen bara i 
Finland och Sverige, men intressant nog av helt olika slag. Förändringar-
na i Sverige har lett till markant ökade inkomstskillnader medan de i 
Finland förknippas med en ännu kraftigare minskning. Vad gäller fors-
karutbildning är effekten återigen frånvarande. 

Inkomststruktureffekten förknippad med grundskoleutbildning är 
förmodligen relaterad till sysselsättningsvariationer bland de lågutbil-
dade. Särskilt i Finland och Sverige har sysselsättningen troligtvis haft en 
betydande roll. Den positiva universitetseffekten i Sverige är också rimlig 
med tanke på omläggningen av förhandlingssystemen mot allt mer diffe-
rentierad lönesättning. Hur den negativa finska effekten bland universi-
tetsutbildade skall förklaras är något oklart, men en hypotes är återigen 
kopplad till den snabba ökningen av andelen högutbildade i Finland som 
kan ha resulterat i överutbildning och minskade inkomstskillnader. 

Sammantaget ser vi alltså en betydande variation, både vad gäller ef-
fekterna relaterade till arbetskraftens sammansättning och effekterna 
kopplade till inkomststrukturen. Trots att den allmänna trenden i alla 
fyra länderna har gått mot att allt färre avslutar sin utbildning efter 
grundskolan och att allt fler genomgår någon form av högre utbildning 
är alltså konsekvenserna olika. På ett mer övergripande plan indikerar 
detta att möjligheten att garantera medborgarnas sysselsättning och 
försörjning och därmed förebygga social exkludering enbart genom att 
bygga ut skolväsendet är en riskfylld strategi. Hur sysselsättning och 
inkomster utvecklas är relaterade till en mängd andra faktorer förutom 
utbildning, och att betrakta utbildning som en universallösning på ar-
betslöshet och ojämlikhet är alltför optimistiskt. 

3.1.2 Reformer av sekundär yrkesutbildning 

Utöver en allmän expansion av utbildningssystemen har utbildning också 
stått i fokus i ett annat hänseende, nämligen kring frågan om yrkesutbild-
ningens utformning och utformnings betydelse för ungas chanser och 
risker på arbetsmarknaden. Inom den internationella forskningen om  
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övergången mellan skola och arbetsliv råder det närmast konsensus om 
att övergången är smidigast i länder där gymnasieskolans yrkesutbildning 
består av utvecklade lärlingssystem (se t.ex. Scarpetta m.fl., 2010; 
Christopoulou & Ryan, 2009; Breen, 2005). Det förklaras oftast med att 
eleverna/lärlingarna får en naturlig och långvarig kontakt med arbetslivet 
som i sin tur underlättar övergången till yrkeslivet. Även det speciali-
serade yrkeskunnande som lärlingsutbildningar genererar anses under-
lätta övergången till yrkeslivet i och med att en hög grad av specialisering 
ger tydliga indikationer om yrkeskunskaper till potentiella arbetsgivare. 
Skolbaserad yrkesutbildning tillhandahåller istället generella kunskaper 
som ger svagare indikationer på studenternas kunskaper och produktivi-
tet. Eftersom arbetsgivare saknar information om verklig produktivitet 
gör man istället bedömningar utifrån arbetstagares arbetslivserfarenhet 
och/eller andra indikationer på produktivitet. Ungdomar med skolbase-
rad yrkesutbildning skulle då kunna tänkas hamna i ett underläge gente-
mot äldre arbetssökande med mer arbetslivserfarenhet eftersom de inte 
kan ge någon tydlig indikation om yrkeskunnande och produktivitet. 

Samtidigt, menar vissa, är det mycket som talar för att globaliseringen 
har medfört och i än högre grad kommer att medföra ökade krav på flexibi-
litet i arbetslivet, av både arbetsgivare och arbetstagare. Människor skulle 
då i framtiden i ökad utsträckning komma att byta yrke, både frivilligt och 
ofrivilligt. I ett sådant scenario är det möjligt att generella, snarare än speci-
fika, kunskaper är fördelaktiga eftersom de kan främja rörlighet på arbets-
marknaden. Utbildningspolitiskt skulle detta betyda att det vore bättre att 
prioritera skolbaserad framför arbetsplatsbaserad yrkesutbildning. 

Frågan om skolbaserad kontra arbetsplatsbaserad yrkesutbildning 
kan också beskrivas i termer av en avvägning mellan ett system för ef-
fektiv övergång från skola till arbetsmarknaden och att så många som 
möjligt ska uppnå behörighet för högre studier och därmed skapa förut-
sättningar för ett livslångt lärande (Helms Jørgensen m.fl., 2013). På 
många sätt står de två målen i ett motsatsförhållande till varandra. Spe-
cialisering och ett stort inslag av lärlingsbaserad yrkesutbildning är 
svårt att förena med behörighet för högre studier utan att utbildnings-
programmen blir orimligt långa. Man måste således i ett utbildningssy-
stem göra en avvägning mellan målen. En yrkesutbildning utan högsko-
lebehörighet riskerar att skapa återvändsgränder och omöjliggöra byten 
från exempelvis ett hantverksyrke till ett akademiskt yrke. Den kan 
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också antas leda till en större grad av social snedrekrytering till högre 
studier. En generell yrkesutbildning kombinerad med högskolebehörig-
het riskerar å andra sidan att leda till svårigheter för ungdomar att klara 
av övergången från skola till arbetsliv. Från politiskt håll måste därför en 
avvägning göras mellan målen och att finna en balans mellan specifika 
och generella kunskaper är därför på många sätt en konkret utmaning. 
Bland de nordiska länderna kan Danmark och Sveriges sägas vara de två 
länder som gjort de mest olikartade avvägningarna härvidlag, med Fin-
land, Island och Norge däremellan. 

Danmark har således ett ”klassiskt” dualt system för yrkesutbildning 
där lärlingspraktik utgör två tredjedelar av den, normal sett, fyraåriga 
utbildningen. I det normala upplägget av en yrkesutbildning börjar ele-
verna med en baskurs (grundforløb) under 0,5–1 år på skola. Därefter 
vidtar 3–3,5 års lärlingsutbildning som varvas med kortare kurser på 
skola om sammanlagt 10–15 veckor per år. Under lärlingstiden är elever-
na formellt anställda med ett särskilt lärlingskontrakt och med lärlingslön 
betald av arbetsgivaren. Yrkesutbildning ger ingen behörighet till högre 
studier. I princip har visserligen elever på dansk yrkesutbildning rätt att 
läsa sig till sådan behörighet, men i praktiken är det ytterst få som utnytt-
jar denna rättighet (Helms Jørgensen m.fl., 2013). I Sverige är yrkesutbild-
ningen skolförlagd och pågår under tre år. Lejonparten av yrkesträningen 
pågår på skolan, kompletterad med totalt 15 veckors praktik på riktiga 
arbetsplatser. Mellan 1994 och 2011 gav yrkesprogrammen också grund-
läggande behörighet till högre studier. I och med gymnasiereformen 2011 
ger emellertid de yrkesförberedande utbildningarna inte längre automa-
tisk behörighet till högre studier, men alla elever har rätt att välja att läsa 
de ämnen som krävs för högskolebehörighet inom ramen för sitt gymna-
sieprogram. En annan viktig förändring som genomfördes 2011 var att 
alla yrkesutbildningsprogram kan tas som lärlingsutbildning i stället för 
som skolbaserad utbildning.20  

 
 
 
 
 
 

────────────────────────── 
20 Det tycks vara så att reformen inneburit ett minskat intresse för yrkesutbildning. Höstterminen 2010 var 
det 34 % av andelen nybörjarelever i gymnasieskolan som påbörjade en yrkesförberedande utbildning. Till 
höstterminen 2012 hade den siffran minskat till 28 % (http://www.skolverket.se/publikationer?id=2982). 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2982
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Det finska systemet för yrkesutbildning liknar det svenska. Utbild-
ningen är primärt skolbaserad, men inslaget av arbetsplatsbaserad 
praktik är större än i Sverige. Det finns också ett lärlingsspår, men de 
flesta yngre elever går det skolbaserade spåret. Lärlingsspåret domi-
neras istället av vuxna elever. Yrkesutbildningen är sedan 2001 treårig 
och ger behörighet för högre studier.  

Den norska reformen 1994 innefattade också införandet av det s.k. 
2+2 systemet som med ett förhållandevis stort inslag av lärlingsutbild-
ning ligger närmare det danska. Här tillbringas de första två åren på 
skola och de sista två på arbetsplatser som lärling. Liksom i Danmark är 
lärlingarna anställda och uppbär lärlingslön. Som nämndes ovan är sy-
stemet utformat för att underlätta övergång från yrkesförberedande till 
studieförberedande utbildningar och av de som påbörjar en yrkesut-
bildning blir mindre än hälften slutligen lärlingar. Den resterande halvan 
hoppar antingen av, byter till studieförberedande eller väljer ett spår 
med skolbaserad yrkesutbildning (Markussen, 2010). Dessutom finns 
utbildningsprogram som officiellt är yrkesförberedande, som t.ex. me-
dia- och kommunikationsprogrammet, där i stort sett alla som går ige-
nom gör det med en studieförberedande examen. Alla elever har också 
rätt till en examen med högskolebehörighet. Det är inget som erhålls 
automatiskt utan de som har gått 2+2-spåret måste gå ytterligare ett år i 
gymnasieskolan för att uppnå högskolebehörighet.  

Den isländska yrkesutbildningen är uppdelad i två huvudspår. Den 
första leder till yrkeslicens eller yrkeslegitimation inom branscher som 
kräver sådant, t.ex. vård och omsorg, transport, byggnadssektorn. Denna 
typ av yrkesutbildning sker i form av lärlingsutbildning. Det andra spå-
ret riktar in sig på branscher som saknar krav på licens eller legitimat-
ion, som t.ex. handel, livsmedelindustri och turism. Dessa yrkesutbild-
ningar är skolbaserade. Yrkesutbildning leder inte automatiskt till hög-
skolebehörighet, men alla elever ska erbjudas tillfälle att komplettera 
med de ämnen som krävs för det (Olofsson & Wadensjö, 2007).  

Tabell 3.3 sammanfattar skillnaderna mellan ländernas yrkesutbild-
ningar som de var utformade omkring år 2005 och det är tydligt att de 
nordiska länderna gjort väldigt olika prioriteringar i det val mellan spe-
cificitet och generalitet som tycks oundvikligt inom yrkesutbildningen 
på gymnasienivå. Störst skillnad finner vi mellan Danmark och Sverige 
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som kan sägas befinna sig i varsin ände av ett tänkt kontinuum med spe-
cificitet i den ena änden och generalitet i den andra.21  

Frågan är vad skillnaderna i ländernas utbildningssystem betyder för 
ungdomarna? Hur påverkar de utbildningspolitiska prioriteringarna deras 
situation både under och efter utbildningstiden? Som redan nämnts så har 
diskussionen kring utbildning och globalisering inom de nordiska länder-
na till stor del handlat om att öka andelen ungdomar som tar sig igenom 
gymnasieskolan. Här har inte minst avhoppen inom yrkesutbildningen 
stått i fokus. I diskussionerna inför den svenska gymnasiereformen 2011 
var just en minskning av avhoppen inom yrkesutbildning ett argument 
som framfördes som motiv dels för införandet av en lärlingsutbildning, 
dels för att ta bort den obligatoriska högskoleförberedande delen.22  

Som nämndes ovan finns det en omfattande forskning kring över-
gången mellan skola och arbetsliv, en forskning som uteslutande handlat 
om de som faktiskt tar sig igenom utbildningen. En diskussion om situat-
ionen under utbildningen, t.ex. vad gäller genomströmning, har saknats. 
Även om ett lärlingssystem visat sig fungera bättre för dem som går ut 
kan netto-effekten av systemet vara lika dålig eller t.o.m. sämre än ett 
skolbaserat system om genomströmningen är dålig.  

I alla västländer är andelen avhoppare i princip högre inom yrkesut-
bildning än inom studieförberedande utbildning, men huruvida det ena 
eller det andra systemet är bättre eller sämre på att förhindra avhopp är 
alltså okänt. Ytterligare en aspekt av den här problematiken är vilka 
effekter avhopp har på chanser och risker på arbetsmarknaden, och i 
vilken grad detta är relaterat till yrkesutbildningens struktur. En högre 
andel avhopp inom lärlingsbaserade system än inom skolbaserade är 
inte nödvändigtvis ett så stort problem om avhoppande lärlingar ändå 
har goda utsikter på arbetsmarknaden, åtminstone inte på kort sikt.  

────────────────────────── 
21 Det kan noteras att både Finland och Sverige under senare år rört sig i dansk/norsk riktning och infört 
större inslag av lärlingsbaserad yrkesutbildning. Gymnasiereformen i Sverige år 2011 är den tydligaste 
manifestationen av detta. Ytterligare tecken på konvergens är den möjlighet att komplettera för att uppnå 
högskolebehörighet som Danmark tidigare infört. 
22 Utbildningsminister Jan Björklund i Riksdag & Departement, 2011-02-24, http://www.rod.se/utbildning-
skola/klart-f%C3%B6r-l%C3%A4rlingsutbildningar 
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Tabell 3.3. Institutionella egenskaper i gymnasieskolan i Norden kring år 2005 

Danmark Finland Island Norge Sverige 

Möjlighet till ett tionde förberedande 
grundskoleår  

Ja Ja Neji Nejii Nejiii 

Lagstadgad rätt till plats på gymnasie-
skola 

Ja Nej Ja Ja Ja 

Integrerad gymnasieskola Nej Ja Ja Ja Ja 

Lärlingsbaserad yrkesutbildning Ja Nejiv Jav Ja Nejvi 

Yrkesutbildningen är högskole-
förberedande 

Frivilligtvii Ja Frivilligtvii Frivilligtvii Ja 

Övre åldersgräns för att börja gymna-
sieskola 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Slutexamen  Ja Javiii Jaix Ja Nej 

Andel per födelsekohort som börjar 
gymnasieskola  

Ca 95 % 90–95 % 90–95 % Ca 100 % Ca 100 % 

Andel som påbörjar en yrkesutbild-
ning 

Ca 50 % 30–40 % 35–40 % Ca 50 % 30–40 % 

Noter: i) 10-årig grundskola med möjlighet till en extra ettårig utbildning på gymnasienivå bl.a. för 
de som haft svårt att klara grundskolan. ii) Grundskolan är 10 år för alla, men med det extra året i 
början av skol-gången. iii) Det individuella programmet är avsett att fungera på samma sätt som det 
tionde grundskole-året i Danmark och Finland och det extra året på Island. iv) Finns att välja. v) I 
vissa inriktningar. vi) Efter några års försökstid infördes lärlingsbaserad yrkesutbildning som valmöj-
lighet hösten 2011. vii) I Danmark är det mycket få som skaffar sig högskolebehörighet medan det i 
Norge är betydligt fler (ca 20–25 %). På Island ska alla elever på yrkesutbildning erbjudas att kom-
plettera till högskolebehörighet. viii) Endast i studieförberedande program. ix) Studentexamen samt 
yrkescertifikat I vissa yrkesutbildningar. 

Finns det då någon anledning att förvänta sig att effekten av att hoppa av 
gymnasieskolan ska skilja sig åt mellan de fyra länderna? Forskningen 
kring övergången skola-arbetsliv tycks visa att övergången fungera 
bättre i länder med ett stort lärlingsinslag i sina yrkesutbildningar. Om 
det är så att en viktig anledning till varför övergången går smidigare i 
”lärlingsländer” är att lärlingar får en bättre kontakt med arbetsmark-
naden under utbildningen borde också de som avbrutit en lärlingsut-
bildning har fått en bättre kontakt med arbetsmarknaden än de som 
hoppat av från en skolbaserad utbildning. Anledningen till att de avbru-
tit utbildningen skulle t.ex. kunna vara att de erbjudits arbete. Vi borde 
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då förvänta oss att avhopparna i Danmark och Norge klarar sig bättre på 
arbetsmarknaden. Å andra sidan är det i länder med lärlingssystem van-
ligare med krav på certifikat, diplom etc. (Gangl, 2003) vilket skulle 
kunna innebära att avhoppare får det svårare i lärlingsländer. I det här 
scenariot borde vi således förvänta oss lägre risker på arbetsmarknaden 
för avhoppare i Finland och Sverige.  

En annan möjlighet som föreslagits av bl.a. Breen (2005) är att sam-
spelet mellan utbildningssystemet – i synnerhet yrkesutbildningen – och 
utformningen av den arbetsrättsliga lagstiftningen är avgörande (se 
även Scarpetta m.fl., 2010). Det sistnämnda syftar på anställningsskyd-
det, eller hur lätt/svårt det är att avskeda en anställd. En specialiserad 
yrkesutbildning som dessutom till stor del ägt rum på arbetsplatser ger 
en tydlig signal om yrkeskunnande till potentiella arbetsgivare, något 
som inte en skolbaserad yrkesutbildning gör på samma sätt. Eftersom en 
skolbaserad yrkesutbildning medför en större osäkerhet för arbetsgi-
vare i en anställningssituation skulle ett svagare anställningsskydd då 
kunna underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.  

Det här resonemanget behandlar de som genomgått utbildningen. 
Om vi överför resonemanget om hur utbildningen kan ge indikationer på 
yrkeskunskaper (något som ibland benämns signalering) till avhoppare 
så kan vi förvänta oss att om indikationerna är starkast för de med exa-
men från en lärlingsbaserad utbildning så borde situationen för de som 
hoppar av vara betydligt svårare. Det betyder att situationen för avhop-
pare relativt sett borde vara sämre i Danmark och Norge. Samtidigt har 
Danmark enligt OECD:s Employment Protection Index, som tar hänsyn 
hur lätt det är att avskeda samt i vilken grad tillfälliga anställningar till-
låts, det svagaste anställningsskyddet av de fyra länderna. År 2003, ett år 
i mitten av vårt observationsfönster, rangordnas våra fyra länder på 
följande sätt: Norge (2,6), följt av Sverige (2,2), Finland (2,0), och Dan-
mark (1,4) (OECD, 2004, s. 117). Nackdelarna med att avbryta en lär-
lingsutbildning skulle då begränsas och sammantaget betyda att vi 
borde förvänta oss störst risker på arbetsmarknaden för avhoppare från 
yrkesutbildningen i Norge och lägst i Danmark. 
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För att studer inträdet på arbetsmarknaden använder vi oss av en 
centrum-periferi modell där centrum utgörs av dem som har en fast och 
stabil förankring på arbetsmarknaden och försörjer sig uteslutande på 
inkomst från arbete, den s.k. kärnarbetskraften. Övriga kategorier kan 
ses som koncentriska cirklar kring kärnan där vi längst ut finner dem 
som saknar anknytning till arbetsmarknaden och som inte heller stude-
rar (se box 3.2 och bilaga B2). 

Figur 3.1 visar utvecklingen av andelen unga som varken arbetar el-
ler studerar (NEET) bland 20- till 24-åringar födda i de fyra länderna. 
Första mätpunkten för Sverige är 1995, ett år när arbetslösheten orsa-
kad av krisen på 1990-talet fortfarande var hög. Nivån på 8,5 % är en 
bra bit över de i Danmark och Norge på 5 respektive 6 %. Kring sekel-
skiftet har den svenska nivån närmat sig den norska och fallit under den 
i Danmark och Finland. Från 2001 och framåt stiger emellertid den 
svenska nivån kontinuerligt fram till det sista år vi har uppgifter för Sve-
rige och den svenska nivån är då högst av alla. Finland ligger också för-
hållandevis högt initialt men nivån faller sedan kontinuerligt och vid 
mätperiodens slut finner vi den lägsta nivån i Finland. Den norska nivån 
börjar lägst av alla och faller sedan något under de första åren. Efter 
1998 ökar NEET-andelen påtaglig för att sedan sjunka något efter 2005. 
I motsats till de andra länderna uppvisar Danmark knappast någon vari-
ation alls utan NEET-nivån ligger stabilt kring 6 %. 

Box 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data och metod 

För att mäta anknytningsgrad till arbetsmarknaden använder vi registeruppgif-
ter om framför allt inkomstkällor för att kategorisera människors position på 
arbetsmarknaden. Kategoriseringen tar hänsyn till förhållanden under tre år och 
i bilaga B2 redovisas tillvägagångssättet i detalj. Där återfinns också ett försök att 
validera modellen och dess jämförbarhet mellan länderna.  

När vi konstruerar den beroende variabeln för våra analyser använder vi oss 
av en sjuårig uppföljningsperiod, med start det år individen börjar gymnasie-
skola. I analyserna studerar vi både arbetsmarknadsanknytning i stort och ris-
ken att tillhöra den grupp som varken befinner sig i arbete eller studier, ofta 
kallad NEET (en förkortning för det engelska uttrycket Not in Employment, 
Education or Training, se t.ex. Eurofound, 2012). Genom att använda oss av det 
här begreppet får vi en betydligt mer homogen grupp än om vi istället skulle ha 
använt arbetslöshet som utfall.  
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Figur 3.1. Andel (%) varken arbetar eller studerar (NEET) bland inrikes födda 
20–24 åringar i Danmark, Finland, Norge och Sverige 1995–2006/07 

Sett över hela perioden kan länderna sägas närmar sig varandra. Ännu 
viktigare är kanske att även om vi ser vissa variationer och skillnader 
mellan länderna över tid så är skillnaderna ändå små jämfört med skill-
naderna i officiell ungdomsarbetslöshet. Där ligger Finland och Sverige 
på betydligt högre nivåer än Norge och Danmark (Socialstyrelsen, 2010). 
Det är tydligt att NEET-klassificeringen fångar en kategori som är betyd-
ligt mer homogen än enbart gruppen arbetslösa, och trots de stora skill-
naderna i arbetslöshet är denna grupp som långvarigt står vid sidan av 
arbetsmarknaden ganska likartad i våra fyra länder. 

I figur 3.2 visas andelen avhoppare från gymnasieskolan i de fyra län-
derna sju år efter skolstart, totalt samt separat för studieförberedande och 
yrkesförberedande utbildningar. Begränsningar i datamaterialen gör att vi 
här endast kan redovisa kortare tidsserier för Finland, Norge och Sverige 
medan vi för Danmark har uppgifter för en längre period.  
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Om vi inledningsvis ser på den totala avhoppsandelen, d.v.s. för stu-
dieförberedande och yrkesutbildningar sammantaget, så låg den i såväl 
Danmark som Finland på mellan 10 och 15 % under hela perioden. I 
Norge och särskilt Sverige var nivån högre, i Norge mellan 15 och 20 % 
och i Sverige mellan 20 och 25 %.23 Mellan Danmark och Finland å ena 
sidan och Sverige å andra sidan är skillnaderna m.a.o. ganska stora, ca 
10 procentenheter.  

Utvecklingen av nivåerna över tid uppvisar större likheter. Danmark 
är det enda land där vi har uppgifter från 1990-talet vilket där var en 
period där avhoppen minskade. Därefter har avhoppen åter blivit allt 
vanligare, inte bara i Danmark utan också i Norge och Sverige. Finland 
har däremot lyckats hålla studieavbrotten på en konstant nivå, något 
som gör att andelen avhoppare mot slutet av perioden ligger på ungefär 
samma nivå i Danmark och Finland. 

────────────────────────── 
23 Det skall påpekas att uppgifterna om den totala avhoppsandelen för Sverige inkluderar det s.k. individuella 
programmet, ett program som skall ge gymnasiebehörighet och därför inte kan räknas som vare sig studie-
förberenade eller som yrkesprogram. Programmet har inte någon direkt motsvarighet i de andra länderna, 
något som försvårar jämförelsen. Varje år började 6–10 % av eleverna på det individuella programmet och 
avhopparnivån låg på ca 75 %. Detta är också anledningen till att de totala avhoppen i Sverige inte ligger mitt 
emellan avhoppsandelen i de studieförberande och i yrkesutbildningarna. Se bilaga 4 för en diskussion av 
detta och andra svenska särdrag.  
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Figur 3.2a. Andel (%) avhoppare från gymnasieskolan sju år efter skolstart 
bland inrikes födda i Norden. Danmark 

 
 

 

 

 
 

Figur 3.2b. Andel (%) avhoppare från gymnasieskolan sju år efter skolstart 
bland inrikes födda i Norden. Finland 
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Figur 3.2c. Andel (%) avhoppare från gymnasieskolan sju år efter skolstart 
bland inrikes födda i Norden. Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2d. Andel (%) avhoppare från gymnasieskolan sju år efter skolstart 
bland inrikes födda i Norden. Sverige* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Not: * Den svenska totalnivån inkluderar det individuella programmet. 
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När vi skiljer på studieförberedande och yrkesutbildningar är det tydligt 
att avhopp är betydligt mindre vanligare inom de akademiska program-
men. Danmark har här en avhoppsandel på ca 5 % med Finland och Norge 
något däröver medan Sverige ligger på 10–15 %. Noterbart är här att av-
hopp från studieförberedande program har blivit vanligare i alla fyra län-
der med den starkaste ökningen i Norge och den svagaste i Danmark. 

Skillnaderna i avhoppsandelarna är störst för yrkesprogrammen. I 
Danmark, där vi har den längsta tidsserien, varierar t.ex. avhoppsande-
len betydligt mer över tid inom yrkesprogrammen än inom de studiefö-
reberedande programmen. Från en nivå på ca 30 % sjunker avhoppen 
således ner till omkring 15 % för att sedan efter millenieskiftet åter stiga 
till nästan 25 %. I motsats till Danmark förblir däremot avhoppsandelen 
tämligen konstant i Sverige kring 25 % och i Finland sjunker den t.o.m. 
något och ligger mot slutet av perioden på ca 20 %. En ökning liknande 
den danska ser vi däremot i Norge, men där från ca 30 till knappt 40 %. 
Här skall påpekas att vi inte kan separera ut de 8–10 % som går igenom 
men misslyckas med slutprovet, men även med detta i åtanke är den 
norska nivån påfallande hög.24  

Det är tydligt att lägre krav på teoretiska färdigheter och stort inslag 
av lärlingsutbildning inte med nödvändighet leder till en lägre andel 
avhopp. Tvärtom finner vi den lägsta andelen avhopp från den i hög grad 
skolbaserade yrkesutbildningen i Finland och den högsta i Norge där 
lärlingsinslaget är betydligt större än i Finland och Sverige. Här bör dock 
påpekas att eftersom det norska systemet är ordnat på ett sådant sätt att 
det ska underlätta byte från praktiska till teoretiska program och att vi i 
våra datamaterial inte kan identifiera sådana byten så kan vår analys 
inte svara på om det är lärlingsutbildningen som ligger bakom de höga 
avhopparfrekvenserna i Norge eller inte. Oavsett vad förklaringen till 
den höga andelen avhopp från norsk yrkesutbildning visar sig vara är 
det emellertid noterbart att ytterligheterna Danmark och Sverige har 
ungefär lika hög andel avhopp från yrkesutbildningen. De påstådda för-
delarna med arbetsplatsbaserad yrkesutbildning i termer av genom-
strömning verkar därför kraftigt överdrivna. 

Att avhoppen är lägst inom den finska yrkesutbildningen skulle 
kunna ha att göra med att de finska eleverna kommer bättre förberedda 

────────────────────────── 
24 En möjlig förklaring till den höga avhoppsandelen i Norge skulle kunna vara att elevsammansättningen 
skiljer sig åt jämfört med de andra länderna. Det svenska individuella programmet och de lägre andelarna 
som överhuvudtaget påbörjar gymnasieskola i Danmark och Finland gör att det är sannolikt att de norska 
yrkesutbildningarna har en högre andel elever med studieproblem av olika slag. 
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från gymnasieskolan. Att Finland uppnår toppresultat i internationella 
undersökningar av grundskoleelevers kunskaper känner alla till. Men 
det är inte bara de bästa eleverna i Finland som presterar bra i under-
sökningarna, även lägstanivån är hög. Det är inget orimligt antagande att 
det är de lägst presterande som söker sig till gymnasieskolans yrkesut-
bildningar. Om det är så att dessa elever har bättre förkunskaper än i de 
andra länderna så kan det vara en viktig delförklaring till den lägre an-
delen avhopp som vi ser i Finland. 

Oavsett förklaringarna till skillnaderna i avhoppsandelen skulle man 
kunna hävda att skolavhopp, åtminstone på kort sikt, bara är ett pro-
blem i den mån det leder till problem på arbetsmarknaden. Om de 
norska avhopparna klarar av att etablera sig på arbetsmarknaden 
kanske de höga avhopparnivåerna inom yrkesutbildningen inte är ett så 
stort problem. För att undersöka bl.a. detta ska vi nu titta på hur arbets-
marknadsutsikterna ser ut för avhopparna.  

Figur 3.3 visar arbetsmarknadsstatus för dem som påbörjade en yr-
kesutbildning i de fyra länderna uppdelat på män och kvinnor. Om vi 
först tittar på de som gått igenom utbildningen så ser vi att det inte finns 
några egentliga skillnader i NEET-gruppens storlek mellan länderna. 
Bland dem med examen varierar nivån mellan två och fem procent, med 
något högre nivå för kvinnor i alla länder. Om vi betraktar tillhörighet till 
kärnarbetskraften eller den instabila arbetskraften som en indikator på 
någon anknytning till arbetsmarknaden så ser vi, i enlighet med så gott 
som all forskning på området, att övergången skola/arbetsliv för de med 
examen tycks gå smidigare i Danmark och Norge där inslaget av arbets-
platsbaserad lärlingsutbildning är stort. Svenska män och kvinnor som 
gått igenom en yrkesutbildning har en lägre grad av arbetsmarknadsan-
knytning, medan Finland hamnar någonstans däremellan. Å andra sidan 
befinner sig de yrkesutbildade oftare i utbildning vid uppföljningen i 
Finland och i synnerhet i Sverige. Det senare bör vi också förvänta oss 
eftersom yrkesutbildningen i de två länderna under den här perioden 
också gav högskolebehörighet. 

Bland manliga sena avhoppare (efter det andra utbildningsåret) 
finner vi den största NEET-risken i Norge följt av Danmark. Den högsta 
graden av arbetsmarknadsanknytning i den här kategorin finner vi i 
Danmark. Förklaringen till skillnaden i NEET-risk mellan Danmark å 
ena sidan och Finland och Sverige å den andra är den högre graden av 
studiedeltagande i de två sistnämnda länderna. Också bland kvinnliga 
sena avhoppare är NEET-risken lägst i Finland och Sverige. Norska 
kvinnor som hoppar av är de som löper störst risk att stå utanför både 
arbetsmarknaden och utbildningssystemet. 
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Figur 3.3a. Arbetsmarkandsanknytning (%) bland infödda i Norden sju år efter 
skolstart i ett yrkesförberedande program. Danmark 

Figur 3.3b. Arbetsmarkandsanknytning (%) bland infödda i Norden sju år efter 
skolstart i ett yrkesförberedande program. Finland 



Att möta globaliseringen 67 

0

20

40

60

80

100

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Avhopp Avhopp Examen

 år 1-2  år 3+

NEET

Studerande

Instabil arbetskraft

Kärnarbetskraft

0

20

40

60

80

100

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Avhopp Avhopp Examen

 år 1-2  år 3+

NEET

Studerande

Instabil arbetskraft

Kärnarbetskraft

Figur 3.3c. Arbetsmarkandsanknytning (%) bland infödda i Norden sju år efter 
skolstart i ett yrkesförberedande program. Norge 

Figur 3.3d. Arbetsmarkandsanknytning (%) bland infödda i Norden sju år efter 
skolstart i ett yrkesförberedande program. Sverige 

Not: Inkluderar både avhoppare och examinerade. 
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Tidiga avhoppare (under de första två utbildningsåren) löper störst 
NEET-risk i alla länder även om skillnaden mellan tidiga och sena av-
hoppare är liten i Danmark och Norge. Det är ingen skillnad i NEET-risk 
mellan svenska män och kvinnor, men männen har ett något högre ar-
betskraftsdeltagande. Överhuvudtaget är det så att könsskillnaderna när 
det gäller NEET-risk är negligerbara i Finland och Sverige, medan det är 
ganska stora könsskillnader i Danmark och särskilt Norge. 

När vi i regressionsanalyser med NEET-risk sju år efter skolstart 
som beroende variabel kontrollerar för bakgrundsförhållanden (resul-
taten från regressionsanalyserna redovisas inte här; se Bäckman m.fl., 
2014) kvarstår de mönster för NEET-risk som visas i figuren. Riskerna 
är fortsatt högst för tidiga avhoppare i samtliga länder och de största 
riskerna återfinns bland kvinnliga avhoppare i Norge. Det innebär att 
de mönster som framträder i figur 3.3 inte beror på de här bakomlig-
gande faktorerna.25 Snarare tycks det vara så att det är just avhoppen 
som förklarar skillnaderna i risk inom länderna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att anknytningsgraden till ar-
betsmarknaden bland de som gått igenom en yrkesutbildning visserligen 
är högre i lärlingsländerna Danmark och Norge, men att det inte betyder 
att utanförskapet i gruppen är högre i Finland och Sverige. I de två sist-
nämnda länderna går de yrkesutbildade istället i högre utsträckning 
vidare till fortsatta studier. 

Detta indikerar återigen att gymnasieskolan inte skall betraktas iso-
lerat från de skolformer som kommer före respektive efter gymnasie-
skolan. Den låga andelen avhopp i Finland kanske förklaras av den väl 
fungerande grundskolan medan den låga risken för avhoppare att 
hamna utanför arbetsmarknad och studier i Sverige kan relateras till 
vuxenutbildningens förmåga att fånga upp avhoppare och förse dem 
med en andra chans.26 

EU:s mål om att minska andelen ungdomar med endast grundskole-
utbildning borde alltså lika mycket handla om satsningar på grundsko-
lan och möjligheter till en andra chans som om satsningar på den regul-
jära gymnasieskolan. Tendenserna i Finland och Sverige där man rör sig 
från det generella till det specifika kommer sannolikt inte att bidra till en 

────────────────────────── 
25 De faktorer vi kontrollerar för i regressionsanalyserna är ungdomarnas föräldrars födelseland, föräldrar-
nas socialbidragstagande, deras utbildningsnivå, om föräldrarna var ensamstående eller långtidsarbetslösa, 
om ungdomarna själva hade familj samt den regionala arbetslösheten (se vidare Bäckman m.fl, 2014) 
26 Här bör påpekas att efter 2006, som är så långt som svenska data sträcker sig här, så har den kommunala 
vuxenutbildningen skurits ner. År 2006 var 230 000 elever inskrivna. År 2012 hade siffran sjunkit till 
190 000 (www.skolverket.se). 
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lägre andel avhopp. Även om övergången till arbetslivet kan komma att 
underlättas för dem som tar examen så behöver inte det betyda att 
netto-effekten av kursändringen blir positiv. Den nya lärlingsutbildning-
en i Sverige brottas, åtminstone i ett initialt skede, med stora problem 
både vad gäller rekrytering och vad gäller avhopp (Skolverket, 2013).  

3.2 Globaliseringen och arbetsmarknadspolitiska 
reformer 

Globaliseringen innebär också nya förutsättningar för den aktiva ar-
betsmarknadspolitiken och de snabba förändringarna på arbetsmark-
naderna ledde i nästan alla europeiska länder till reformer. Reformerna 
kan delas upp i förändringar i arbetsmarknadspolitikens omfattning, 
förändringar av ersättningsnivåerna inom arbetsmarknadspolitiken och 
förändringar av arbetsmarknadspolitikens organisation.  

I ett internationellt perspektiv är det kanske förändringar i omfatt-
ningen av arbetsmarknadspolitiken som varit mest påtaglig. Även om 
aktiv arbetsmarknadspolitik länge spelat en relativt stor roll i Norden, 
för vilka länderna lovordats av OECD, fick det som ibland kallats för 
aktiv sysselsättningspolitik en förstärkt internationell uppmärksamhet 
efter det att OECD publicerat sin Jobs Study (OECD, 1994) och EU-
kommissionen publicerat sin vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning (EU, 1993, 1995). Båda hade sin bakgrund i de långva-
riga arbetslöshetsproblem som stora delar av den industrialiserade 
världen drabbats av efter oljekriserna på 1970-talet. En av de rekom-
mendationer som fick stor uppmärksamhet var betoningen av ”aktive-
rande” arbetsmarknadspolitik som en viktig komponent i en samlad 
strategi för att möta globalisering och teknologisk utveckling. Betydel-
sen av ”aktivering” skilde sig visserligen åt mellan de två organisation-
erna, där OECD betonade sänkta bidrag och EU anställningsbarhet, 
men båda propagerade för reformer på det arbetsmarknadspolitiska 
området (Weishaupt, 2011).  

En tilltro till arbetsmarknadspolitiska åtgärder var inget nytt i nor-
diska sammanhang utan här kom istället de olika ersättningarna riktade 
till arbetslösa att stå i fokus. För flera av de nordiska länderna känne-
tecknades åren mellan 1990 och 2005 av en djup lågkonjunktur med en 
snabb ökning av utbetalningar av arbetslöshetsersättning och socialbi-
drag. Båda ersättningssystemen genomgick också betydande föränd-
ringar med sänkta bidragsnivåer, förkortade ersättningsperioder, 
skärpta kvalifikationskriterier och höjda arbetskrav. 
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Parallellt med nedskärningarna inom ersättningssystemen skedde en 
omorientering i den västeuropeiska arbetsmarknadspolitiken riktad mot 
en grupp särskilt utsatta arbetslösa, nämligen socialbidragstagare. Mot 
bakgrund av en amerikansk debatt om ”workfare” skulle långvarigt soci-
albidragstagande motverkas med striktare arbetskrav och förpliktelser 
som motprestation. Eftersom socialbidraget i de nordiska länderna utbe-
talas på kommunal nivå ledde detta till förändringar i ansvarsfördel-
ningen mellan stat och kommun men också till institutionella reformer 
där olika välfärdstjänster samordnades för att bättre kunna utnyttja 
olika former av åtgärder.  

De skillnader i synsätt som fanns på internationell nivå återspeglade 
ofta politiska skiljelinjer på nationell nivå, något som även gällde inom 
Norden. Generellt kan de nordiska arbetarpartierna sägas ha varit 
mindre intresserade av sänkta bidragsnivåer etc. och mer inriktade på 
åtgärder för att stärka anställningsbarheten. Det omvända kan istället 
sägas beskriva de borgerliga partiernas inställning, även om skiljelinjen 
inte är absolut utan snarare beskriver tendenser i politiken. På det orga-
nisatoriska området är det svårare att identifiera någon sådan skillnad, 
här tycks det istället varit andra faktorer som avgjort reformpolitiken. 

3.2.1 Reformer av ersättningarna 

De nordiska länderna beskrivs ofta som generösa välfärdsstater med 
frikostiga sociala förmåner. Beskrivningen har ett visst berättigande, 
men precis som i många andra länder har de nordiska socialförsäkrings-
systemen genomgått påtagliga förändringar sedan mitten av 1980-talet. 
De flesta har inneburit nedskärningar av olika slag och detta gäller även 
arbetsmarknadspolitiken. Som vi skall se finns det ändå betydande skill-
nader mellan de nordiska länderna i nivån på arbetslöshetsersättning-
arna, hur länge de utbetalas och de villkor som måste vara uppfyllda för 
att berättiga till ersättning. 

Med en kombination av liberalt anställningsskydd, generösa sociala 
förmåner och aktivering för att säkerställa återanställning har den 
danska ”flexicurity”-modellen under senare år uppmärksammats på 
många håll. Ändå har strukturen av det danska ersättningssystemet för 
icke-sysselsatta genomgått omfattande förändringar mellan 1990 och 
2010 där ”security” aspekten av begreppet succesivt har urholkats (Goul 
Andersen, 2011). En av de mer omfattande reformerna genomfördes 
1994 i syfte att stoppa det som kallades förmånskarusellen och innebar 
att möjligheten att återkvalificera sig till arbetslöshetsersättning genom 
att delta i aktiveringsåtgärder togs bort (Kvist m.fl., 2008). Reformen 
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följdes snabbt av andra betydande förändringar i förutsättningarna för 
att erhålla ersättningen, bl.a. höjdes åldersgränsen från 16 till 18 år och 
arbetsvillkoret skärptes från 26 till 52 veckor ordinarie arbete under en 
tre-årsperiod (Lind och Møller, 2006). Ersättningsperioden sänktes 
också gradvis, från maximalt sju år 1994 till sex år 1996, fem år 1998 
och fyra år 1999 (Kvist och Pedersen, 2007). Utöver de här förändring-
arna har även det nominella taket på ersättningen under lång tid förbli-
vit oförändrad vilket lett till en reell sänkning (Goul Andersen, 2011). 

Även det finska ersättningssystemet har genomgått förändringar. Er-
sättningarna vid arbetslöshet bestod initialt av grunddagpenningen admi-
nistrerad av Folkpensionsanstalten och den inkomstrelaterade dagpen-
ningen administrerad av arbetslöshetskassorna. Införandet av det be-
hovsprövade arbetsmarknadsstödet 1994 innebar därför en 
grundläggande förändring (Heikkilä och Keskitalo, 2000). Före reformen 
krävdes inte någon tidigare sysselsättning för att få grunddagpenning, inte 
heller tillämpades det någon maxtid. I och med reformen infördes ett ar-
betsvillkor i grunddagpenningen i linje med det för den inkomstrelaterade 
ersättningen och en bortre bidragsgräns på 500 dagar introducerades. 
Samtidigt infördes arbetsmarknadsstödet för arbetslösa som inte kvalifi-
cerar sig för de andra ersättningarna. Arbetsmarknadsstöd är behovsprö-
vat och tillgängligt för dem som träder in på arbetsmarknaden för första 
gången och för arbetslösa som överskridit maximiperioden för grund- och 
inkomstrelaterad dagpenning. Stödet betalas ut efter en karenstid på fem 
dagar, förutom för nytillträdda som istället har en väntetid på fem måna-
der. En person som avslutat en yrkesutbildning och som inte hittar arbete 
har däremot inte någon karenstid för arbetsmarknadsstödet. 

Ytterligare en omfattande reform trädde i kraft 1998 (Räisänen, 
2004). Grundpelarna i reformen med namnet ”aktivering och enskild 
arbetsförmedling” var förbättrad och mer individuellt anpassad arbets-
förmedling, förändring av arbetsmarknadsstödet till förmån för syssel-
sättningsskapande åtgärder, reformer av aktiva program och av rekryte-
ringstjänster och tydligare definition av de arbetslösas rättigheter och 
skyldigheter. Därpå följde Lagen om rehabiliterande arbetslivserfaren-
het från 2001 som först och främst syftar till att förhindra ungdomsar-
betslöshet och vars viktigaste inslag är den aktiveringsplan som arbets-
förmedlingen och de lokala myndigheterna förbereder tillsammans med 
den arbetslöse. Slutligen reformerades arbetsmarknadsstödet återigen 
2006 vartefter personer som erhållit dagpenning under 500 dagar end-
ast kan få ersättning i 180 dagar. 

Fram till 1997 skedde inga större förändringar arbetslöshetsersätt-
ningen i Norge och därefter har man huvudsakligen genomfört reformer 
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av arbetslöshetsersättningens varaktighet (Røed och Westlie, 2007). 
Den maximala ersättningsperioden var tidigare normalt 80 veckor, med 
möjlighet till en ny period (med 10 % lägre ersättning) efter en 13-
veckors karantän. Efter den andra ersättningsperioden var det möjligt 
att ansöka om en förlängd ersättningsperiod på ytterligare 13 veckor. 
1997 ersattes systemet med en ersättningsperiod om maximalt 156 
veckor för de flesta arbetssökande, men endast 78 veckor för personer 
med låga tidigare inkomster. Långtidsarbetslösa har också rätt till en så 
kallad ”vänteperiodsersättning” motsvararande cirka 2/3 av tidigare 
arbetslöshetsersättning, men utan bortre gräns. Vänteperiodsersätt-
ningen skall bara utgå om ingen lämplig aktiv arbetsmarknadsåtgärd 
kan erbjudas, och arbetssökande som avvisar deltagande i aktiva ar-
betsmarknadsåtgärder förlorar rätten till ersättningen. 

I det svenska fallet har det skett två stora reformvågor i arbetslöshets-
ersättningen – i början av 1990-talet och efter regeringsskiftet 2006. Den 
första omgången reformer innefattade dels sänkta maximala ersättnings-
nivåer från 90 % till först 80 och sedan 70 %, dels avlägsnande av den 
automatiska justeringen av taket i ersättningen till förändringar i löneni-
vån inom industrin (1993). Sedan dess har taket höjts endast två gånger, 
1997 och 2002, något som inneburit en sänkning av den reala ersättning-
en. 1990 var den maximala ersättningsperioden 300 dagar (för arbetslösa 
äldre än 55 450 dagar), men i praktiken var varaktigheten i den in-
komstrelaterade ersättningen obegränsad eftersom deltagande i aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder kvalificerade för en ny ersättningsperiod. Denna 
möjlighet togs bort 2001, och 2007 sattes ersättningsperioden till 300 
dagar för alla arbetslösa förutom de med barn under 18 år för vilka varak-
tigheten fastställdes till 450 dagar. Den inkomst på vilken förmånen be-
räknas har också ändrats. 1990 var ersättningen baserad på den genom-
snittliga arbetstiden, och därmed den genomsnittliga inkomsten från ar-
bete, under de fyra månader som föregått arbetslösheten. Dessutom 
baserades beräkningen på den genomsnittliga arbetstiden en person 
skulle arbeta enligt anställningsavtalet och inte den faktiska arbetstiden, 
vilket innebär att bidragsnivån inte påverkades av frånvaro från arbetet. 
2007 blev emellertid ersättningen baserad på inkomsten under de tolv 
månaderna före arbetslösheten, även om sökanden faktiskt arbetat 
mindre än tolv månader (Sjöberg, 2011). 

Arbetslöshetsersättningens viktigaste dimension är otvivelaktigt er-
sättningsnivån och den kommer här att få utgöra en allmän indikator på 
förändringarna i ersättningarna. Förändringarna i nordisk arbetslös-
hetsersättning kan illustreras med hjälp av jämförbara indikatorer på 
ersättningssystemens utformning från Social Citizenship Indicator Pro-
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gram (SCIP) (Korpi och Palme, 2007) och dess efterföljare Social Policy 
Indicators Program (SPIN). SCIP/SPIN innehåller bl.a. information om 
nettoersättningsnivåer för vart 5:e år mellan 1985 och 2010.27  

Som framgår av figur 3.4 skiljer sig utvecklingen av ersättningarna 
märkbart mellan länderna. Norge uppvisar en tämligen konstant ersätt-
ningsnivå på ca 70 % under hela perioden även om en mindre sänkning 
av ersättning skedde 1995. I Finland var ersättningen endast på 50 % 
1980 men ökade sedan till nästan 70 % 1985 vartefter den i mitten av 
1990-talet återigen sänktes till 60 %. Danmark inledde tvärtom med en 
ersättning på 80 %, sänkte den till 70 % i mitten av 1980-talet och fort-
satte sedan sänka den till strax under 60 % vartefter ersättningen förbli-
vit konstant. Sverige startade på ungefär samma nivå som Danmark, 
höjde sedan ersättningen till 90 % innan trenden vände i början av 
1990-talet och en sänkning ner till 70 procentsnivån inleddes.28  

Figur 3.4. Arbetslöshetsersättning i Norden. Genomsnittlig nettoersättningsnivå 
för fyra hushållstyper 

Källa: Korpi och Palme (2007). 

────────────────────────── 
27 Tyvärr ingår inte Island i datamaterialet. Ersättningsnivåerna beräknas här i relation till en genomsnittlig 
industriarbetarlön och är baserat på typfall; ensamstående, gifta par och ett par med två små barn. Bland 
paren antas endast en av de vuxna vara ekonomiskt aktiv. För ensamstående samt för par med barn beräk-
nats ersättningen under den första veckan av arbetslösheten efter karensdagar samt efter ett år med sex 
månaders arbetslöshet och sex månader med ordinarie lön. 
28 På grund av de ökade inkomstskillnaderna som skett i samtliga fyra länder är dessa siffror sannolikt 
under-skattningar av minskningen av ersättningsnivåerna i högre inkomstgrupper. 
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Sett över perioden 1980–2010 som helhet är det klart att Danmark och 
Sverige har sänkt arbetslöshetsersättningen ganska drastiskt. Tid-
punkten skiljde sig något, och de danska sänkningarna börjar tidigare 
än den svenska. Finsk och norsk arbetslöshetsförsäkring har sett 
mindre förändring, även om de under senare år också har sett sänkta 
ersättningsnivåer. 

Utöver arbetslöshetsersättningarna existerar i samtliga länder ett pa-
rallellt ersättningssystem i händelse av arbetslöshet – det behovsprö-
vade socialbidraget. Även dessa system har genomgått stora förändring-
ar och precis som var fallet för arbetslöshetsersättningen så gäller det 
återigen såväl nivåer och villkor, men som vi strax skall se har många av 
reformerna dessutom inneburit omfattande förändringar i ansvarsför-
delningen mellan olika aktörer. 

Danmark gav tidigare än i de andra nordiska länderna kommunerna 
det arbetsmarknadspolitiska ansvaret för oförsäkrade arbetslösa (redan 
på 1970-talet) men under senare år har socialbidraget successivt blivit 
allt mer standardiserat då kommunernas handlingsutrymme minskat 
(Heikkilä m.fl., 2001). Danmarks första obligatoriska aktiveringspro-
gram kom således 1990 och riktade sig mot unga socialbidragsmotta-
gare mellan 18 och 19 år, ett program som 1992 utökades till att inklu-
dera bidragstagare under 25 år. Utrymmet för socialbidragshandläggar-
nas individuella bedömningar minskades sedan också genom att vissa 
poster lyftes ut ur socialbidraget 1994. År 1994 blev bidraget dessutom 
omvandlat till en skattepliktig inkomst och tillägg såsom extra boende-
kostnader och barnbidrag avskaffades nästan helt (Heikkilä m.fl., 2001). 
Lagen om aktiv socialpolitik från 1998 utvidgade sedan kravet på att 
delta i aktiveringsprogram till socialbidragsklienter mellan 25 och 30 år 
(Rosdahl och Weise, 2001). Kommunerna blev skyldiga att erbjuda akti-
veringsprogram men fick bestämma omfattning, längd och vem som 
skulle aktiveras. Samtidigt begränsades kommunernas handlingsut-
rymme genom att införandet av en standardisering av sanktioner i de 
fall då klienter inte uppfyllde de uppställda kraven, innan dess kunde 
kommunerna själva bestämma om och hur sanktioner skulle användas 
(Kvist och Meier Jæger, 2004). 

Vid millennieskiftet etablerades flera viktiga reformer. För det första 
infördes programmet ”Allt fler i arbete” (2002/03) som syftade till att 
skapa ett förenklat enhetligt system av åtgärder genom att integrera den 
nationella och de kommunala arbetsförmedlingarna. Skillnaden mellan 
aktiverande verksamheter som bedrevs av de kommunala myndigheter-
na mot personer som uppbar socialbidrag och arbetsförmedlingens 
verksamhet mot personer som får arbetslöshetsersättning skulle avskaf-
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fas. I reformen infördes också ett tak för bidraget och stödet minskades i 
ett antal situationer i syfte att få arbetslösa att ta erbjudna jobb (Goul 
Andersen, 2007).  

Redan 1998 hade Danmark infört ett obligatoriskt introduktionspro-
gram för alla invandrare från länder utanför EU under vilket deltagarna 
erhöll ett bidrag märkbart lägre än det socialbidrag som tidigare hade 
tillhandahållits. Programmet var kortlivat, det avvecklades redan 1999, 
men ersattes 2002 med starthjälpsprogrammet riktat till personer som 
har varit bosatt utomlands sju av de senaste åtta åren vilka erhöll ett 
bidrag satt till 35 % av motsvarande socialbidrag (Pedersen, 2011). Utö-
ver den allmänna sänkning av bidragen blev det också obligatoriskt för 
kommunerna att ytterligare sänka bidragen för de som utan giltig an-
ledning varit frånvarande från anvisade åtgärder.  

De här förändringarna var explicit riktade mot invandrare. Andra 
danska reformer har formellt omfattat även andra delar av befolkningen 
men trots det i praktiken huvudsakligen berört invandrare. Dit hör det 
socialbidragstak som infördes 2004, ett tak som innebar att bostadsbi-
draget och det s.k. särskilda bidraget tas bort efter sex månader med 
socialbidrag. Detsamma gäller den sänkning av socialbidraget som sker 
för gifta bidragsmottagare efter sex månader (Brochmann och Hauge-
land, 2011; Gravesern och Tinggaard, 2005; Pedersen, 2011). 

Slutligen introducerades reformen ”En ny chans för alla” 2005. Pro-
grammet fokuserade på invandrare och deras barn som redan hade bott 
i Danmark ett antal år och som därmed inte omfattades av det formella 
integrationsprogrammet. Programmet innehöll tvingade utbildning för 
ungdomar och skyldigheten till aktivering för personer som har ”andra 
problem än arbetslöshet”. Den allmänna trenden mot standardiseringen 
av arbetet manifesterades också genom manualer och central kontroll av 
det lokala arbetet (UWT, 2007).  

Stigande arbetslöshet och socialbidragskostnader medförde också i 
Finland ändringar när det gäller såväl kommunernas roll i aktivering av 
socialbidragstagare som individernas rättigheter och skyldigheter. 
Kommunernas frihet att utnyttja statsbidrag utvidgades 1992 då de fick 
större möjligheter att besluta om hur olika program skulle organiseras. 
Genom ändring i sociallagsstiftningen 1998 tilläts sedan socialsekrete-
rarna för första gången att utfärda sanktioner (upp till 40 % sänkning av 
socialbidraget) vid vägran att ta arbete eller utbildning. Trots att sankt-
ionerna var nationellt reglerade kan handläggarna därmed i princip ha 
fått ett ökat handlingsutrymme. Lagen om arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte från 2001 innebar också en förskjutning av ansvaret nedåt 
när det gäller arbetsmarknadspolitiska program för arbetslösa långt från 
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arbetsmarknaden. Socialsekreterare fick rätt att organisera lokala aktiva 
arbetsmarknadsprogram eller upphandla insatser från icke-statliga ak-
törer. Som nämndes ovan så främjade lagen också ett närmare samar-
bete kring aktiveringsåtgärder genomförda av den lokala arbetsför-
medlingen och det lokala socialkontoret.  

Tendensen mot en integrering av aktiveringsåtgärder utförda av 
olika aktörer fortsatte och under 2002/2003 inleddes ett experiment 
där arbetsförmedlingens, kommunernas och Försäkringskassans tjäns-
ter samlades i så kallade gemensamma servicecenter. De gemensamma 
centrumen delades 2004 upp i en organisation för arbetslösa som an-
sågs stå arbetsmarknaden nära och en annan (LAFOS) för arbetslösa 
med komplexa och multipla problem (Duell m.fl., 2009b). LAFOS erbju-
der tjänster från de lokala arbetsförmedlingar, social- och hälsovårds-
tjänster, tjänster från Försäkringskassan och tjänster från underleveran-
törer eller kontrakterade professionella experter. 

I ytterligare ett steg ändrades finansieringsansvaret för socialbidra-
get 2006. När det gäller socialbidragstagare med långvarigt stöd fick 
kommunerna nu medfinansiera 50 % av bidraget medan staten står för 
aktiveringskostnader, något som skulle verka som ett incitament för att 
satsa mer kraft på aktiveringsprogram för långtidsarbetslösa. 

Liksom i Danmark och Finland finns det också i Norge en tendens till 
ökade aktiveringskrav riktade mot socialbidragstagare och aktiverings-
politiken kombinerat med en ambition att modernisera välfärdsstatens 
struktur har resulterat i några omfattande nationella initiativ. Sedan 
1991 har norska kommuner således rätt att villkora socialbidraget på 
arbete eller omskolningsinsatser. Statliga riktlinjer för socialbidrag men 
inga rättsligt bindande normer om rimliga belopp fastställdes av norska 
Social- och hälsovårdsministeriet 2001, men kommunerna kan utfärda 
ytterligare riktlinjer och har bibehållit sina befogenheter vad gäller att 
sätta nivåerna (Duell m.fl., 2009a).  

Ett annat initiativ var handlingsplanen för att bekämpa fattigdom 
från 2002 som innehöll ett brett spektrum av rehabiliterings- och akti-
veringsåtgärder som successivt skulle implementeras. Åtgärderna rik-
tade sig till unga socialbidragstagare (20–24 år), ensamstående föräld-
rar, långvariga mottagare, invandrare och socialbidragsklienter med 
missbruksproblem (Schafft och Spjelkavik, 2006; Rønsen och 
Skarðhamar, 2009). Handlingsplanen accentuerade också behovet av ett 
närmare samarbete mellan arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Åt 
samma håll gick också revideringen av socialtjänstlagen 2004. Socialbi-
dragstagare gavs rätt till en ”individuell plan” som skulle utarbetas till-
sammans med socialsekreterarna och andra relevanta aktörer. Samtidigt 
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började det norska parlamentet att undersöka möjliga alternativ för en 
gemensam välfärdsförvaltning som skulle omfattade den statliga arbets-
förmedlingen, den statliga försäkringskassan och den kommunala social-
tjänsten. Efter en utdragen process godkändes ett förslag till en sam-
manslagning av arbetsförmedling och försäkringskassan till en ny ar-
bets- och välfärdsförvaltning (NAV), en process som inleddes 2006. 

Som i de andra länderna kopplades i Sverige rätten till socialbidrag i 
början av 1990-talet alltmer till deltagande i aktiveringsprogram. Ett 
antal kommuner började utveckla modeller som innebar ökade kraven 
på bidragstagare att söka arbete eller delta i aktiverings- eller utbild-
ningsprogram (Johansson, 2001). Denna trend accelererade och allt fler 
kommuner höjde kraven på vad det innebar att ”stå till arbetsmark-
nadens förfogande” (Bergmark, 2001). 

År 1994 deklarerade regeringen att inga ungdomar bör få förbli öp-
pet arbetslös i mer än 100 dagar och staten uppmuntrade kommunerna 
att initiera aktiviteter för att minska långtids-arbetslösheten bland ung-
domar. Med den s.k. utvecklingsgarantin överfördes därför ansvaret för 
arbetsmarknadspolitiska insatser riktade mot arbetslösa ungdomar 
under 20 år 1995 till kommunerna och 1997 även för ungdomar mellan 
20 och 24 år. Reformerna innebar att kommunerna skulle kunna åta sig 
att erbjuda sysselsättning till arbetslösa ungdomar som inte hade fått 
arbete, reguljär utbildning eller en plats i en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd inom 90 dagar. Anställningen skulle vara heltid och kunde inne-
fatta både arbetslivserfarenhet och yrkesutbildning. Kommunerna hade 
också befogenhet att avslå eller sänka stödet om individen utan rimliga 
skäl inte deltagit i programmet. Men kommunen var inte skyldig att er-
bjuda någon åtgärd och sysselsättning var alltså inte någon rättighet för 
arbetslösa (SOU, 2000:37).29  

I samma riktning gick översynen av socialtjänstlagen 1998 som gav 
kommunerna möjlighet att göra deltagande i aktiveringsprogram obliga-
toriska för socialbidragstagare mellan 20 och 24 års ålder. Översynen av 
socialtjänstlagen 1998 är intressant då den samtidigt ökade och mins-
kade det lokala självstyret. Kommunerna fick befogenhet att reducera 
bidraget om den enskilde inte deltog i en anvisad åtgärd. Samtidigt in-
fördes en nationell monetär standard med avsikt att minska lokala vari-
ationer i utbetalt socialbidrag – en förändring i tydlig avsikt att begränsa 

────────────────────────── 
29 Dessa kommunala ungdomsprogram avslutades 2007 och ansvaret överfördes på den nationella arbets-
förmedlingen. 
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det lokala självstyret. Trots detta var inte begränsningen fullständig 
eftersom en möjlighet att plocka ut vissa poster ur normen behölls.  

Jämfört med de andra nordiska länderna avviker Sverige något i och 
med att ingen intensifierad institutionell samverkan mellan social- och 
arbetsmarknadspolitik på nationell nivå initierats. Istället ser vi en ut-
vidgad central styrning av aktiveringsåtgärder, d.v.s. en koncentration 
av ansvaret till den nationella arbetsförmedlingen.  

Som redovisades i början av det här avsnittet har arbetslöshetser-
sättningen sänkts i alla fyra länderna sedan början av 1990-talet, något 
som särskilt gällde i Sverige medan sänkningar har varit minst i Norge. 
Överlag skulle man vänta sig att de sänkta ersättningarna försvårat den 
ekonomiska situationen bland de som står utanför eller på randen till 
arbetsmarknaden. Detta måste likväl inte vara fallet, sänkningar av ar-
betslöshetsersättningen har t.ex. ofta motiverats i termer av att det skall 
stärka incitamenten till arbete och det är möjligt att såväl arbetsinkomst 
som andra inkomster kan ha ökat. Det är därför viktigt att komplettera 
uppgifterna om utvecklingen av ersättningarna med analyser av utveckl-
ingen av de faktiska inkomsterna. 

Utöver nivån på inkomsterna är det dessutom intressant att studera 
skillnaderna i inkomsterna inom utsatta grupper eftersom det ger oss 
ytterligare information om deras ekonomiska situation. Det kan t.ex. 
vara så att den genomsnittliga inkomsten ökat eller varit stabil samtidigt 
som skillnaderna inom de utsatta grupperna ökat och att det därför 
finns mindre grupper vars situation förvärrats. 

Ungdomar är här en särskilt intressant grupp eftersom de ofta har 
haft svårt att etablera sig på de nordiska arbetsmarknaderna, och som 
en följd därav dessutom får svårt att uppfylla kvalifikationskraven för att 
erhålla arbetslöshetsersättning. Uppgifter för Danmark saknas visserli-
gen men arbetslöshetersättningens täckningsgrad bland ungdomar har 
gått ned i såväl Finland, Norge och Sverige (Lorentzen m.fl., 2013). För 
att undersöka hur de förändringarna i arbetslöshets-ersättningen och 
det behovsprövade socialbidraget inverkat på ungdomars ekonomiska 
situation har vi analyserat inkomstsammansättning och inkomstojäm-
likhet bland arbetslösa ungdomar och hur detta har utvecklats sedan 
början/mitten av 1990-talet (se box 3.3). 
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Box 3.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.5 visar hur sammansättningen av de totala inkomsterna med 
avseende på socialbidrag, arbetslöshetsersättning och övriga inkoms-
ter bland långtidsarbetslösa ungdomar i Norden förändrats. Trots att 
gruppen är en förhållandevis svag grupp på arbetsmarknaden ökade 
den reala inkomsten för gruppen i Danmark, Finland och Norge sett 
över perioden i sin helhet. Ökningen var framför allt relaterad till en 
ökning i inkomstkategorin ”övrigt.” Kategorin består till stor del av 
löneinkomster och det var dessa som låg bakom den förbättrade eko-
nomin. Sverige utgjorde här emellertid ett undantag. De övriga inkoms-
terna sjönk där under 1990-talets inledning, en period då ungdomsar-
betslösheten sköt i höjden. Efter mitten på 1990-talet vände utveckl-
ingen och de övriga inkomsterna började stiga även i Sverige, om än 
förhållandevis långsamt. 

Vi ser också att arbetslöshetsersättningens andel av den totala in-
komsten minskade i Sverige, framför allt mot slutet av perioden. Det 
gjorde den också i Danmark och i viss mån i Finland, medan det i Norge 
endast skedde marginella förändringar. Som framgår av figuren ökade 
samtidigt socialbidragets andel av totalinkomsten märkbart i Danmark 
och Sverige och något i Finland medan vi i Norge återigen hade förhål-
landevis små förändringar.  

Data och metod 

För analysen nedan har vi valt ut personer i åldern 18–25 år som flyttat hemifrån 
och som varit registrerade som arbetslösa under minst 180 dagar respektive år 
och därefter analyserat deras sammanlagda nettoinkomst, d.v.s. inkomsten efter 
skatter och bidrag. 

För varje år har vi sedan beräknat Gini-koefficienten för den utvalda gruppen. 
Gini-koefficienten är ett mått på ojämlikhet i en population och anger hur den sum-
merade inkomsten i populationen fördelas inom populationen. Måttet kan variera 
mellan 0 och 1 där högre värden indikerar högre inkomstojämlikhet. Om Gini = 0 
betyder det alla personer i populationen har precis lika stor inkomst medan Gini = 1 
indikerar att den summerade inkomsten i populationen tillfaller en enda person. 

För att analysera hur olika inkomstslag bidrar till ojämlikheten har vi delat 
upp den totala inkomsten i tre inkomstkomponenter: inkomst från arbetslös-
hets-försäkring, socialbidrag/ekonomiskt bistånd och andra inkomster. Ojämlik-
heten i de enskilda inkomstkomponenterna bidrar till den totala ojämlikheten 
och bidraget till Gini-koefficienten från respektive inkomstslag motsvaras av 
produkten av inkomstslagets interna fördelning, mätt med den s.k. koncentrat-
ionskoefficienten, och inkomstslagets andel av den totala inkomsten. 
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Figur 3.5a. Inkomstsammansättning bland långtidsarbetslösa 18–25 åringar,  
ca 1995 till 2005 (inkomst år 2000 indexerat till 100, 2008 års priser). Danmark 

Figur 3.5b. Inkomstsammansättning bland långtidsarbetslösa 18–25 åringar,  
ca 1995 till 2005 (inkomst år 2000 indexerat till 100, 2008 års priser). Finland 

Figur 3.5c. Inkomstsammansättning bland långtidsarbetslösa 18–25 åringar, 
ca 1995 till 2005 (inkomst år 2000 indexerat till 100, 2008 års priser). Norge 

Figur 3.5d. Inkomstsammansättning bland långtidsarbetslösa 18–25 åringar,  
ca 1995 till 2005 (inkomst år 2000 indexerat till 100, 2008 års priser). Sverige 
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En annan skillnad mellan Danmark och Sverige å ena sidan och Finland 
och Norge å andra sidan är att övriga inkomsters andel av totalinkoms-
ten var betydligt lägre i Danmark och Sverige. Övriga inkomster ut-
gjorde där ca 50 % av den totala inkomsten, något som gällde för i stort 
sett hela perioden. I Finland och Norge utgjorde däremot övriga in-
komster ca 65–70 % av inkomsterna. Detta innebär att samtidigt som 
sysselsättning var en mindre viktigt inkomstkälla i Danmark och Sve-
rige hade de danska och svenska nedskärningarna inom arbetslöshets-
ersättningen lett till att ungdomar utan sysselsättning i allt högre grad 
fått förlita sig till det behovsprövade socialbidraget. 

Förändringarna i betydelsen av de olika inkomstslagen kan ha med-
fört förändringar i inkomstskillnaderna bland ungdomar. Ett vanligt 
mått på ojämlikhet är den s.k. Gini-koefficienten och figur 3.6 visar 
koefficientens utveckling för gruppen 18–25 åringar med minst 180 
dagars registrerad arbetslöshet i de fyra länderna. Figuren visar en 
tydlig ökning av ojämlikheten i den här gruppen i alla fyra länder, om 
än i varierande grad och med skillnader i utvecklingen över tid. Ök-
ningen var således mest påtaglig i Sverige och mindre markant i Dan-
mark och Finland. I Norge minskar ojämlikheten inledningsvis något 
men steg sedan från slutet av 1990-talet i ungefär samma takt som i 
Danmark och Finland.  

Figur 3.6. Inkomstojämlikhet (Gini-koefficient) bland långtidsarbetslösa  
18–25 åringar 

Not: * Värden för Finland interpolerade mellan 1995–2000 och mellan 2000–2005. 



82 Att möta globaliseringen 

Förutom i Sverige följde den här ökningen i ojämlikheten ganska väl den 
trendmässiga ökningen i den sammanlagda inkomsten ovan. Eftersom 
denna i första hand orsakades av en ökning av övriga inkomster skulle vi 
också förvänta oss att det är den inkomstkategorin som främst påver-
kade ojämlikhetsutvecklingen inom gruppen. 

För att undersöka detta har vi dekomponerat Gini-koefficienten med 
avseende på ojämlikheten i varje enskilt inkomstslag, något som gör det 
möjligt att se hur förändringen i ojämlikheten i de skilda inkomsterna 
bidragit till utvecklingen av den totala ojämlikheten. Resultatet visas i 
figur 3.7 och det framgår klart att den viktigaste förklaringen till ojäm-
likheten i totalinkomsterna (högst positivt värde) som väntat är skillna-
der i kategorin övriga inkomster. Dessutom ser vi att det är ökningen i 
ojämlikheten i de övriga inkomsterna som förklarar uppgången i ojäm-
likhet i de fyra länderna.  

Vad gäller arbetslöshetsersättningen och socialbidraget så ser vi 
också tydliga skillnader mellan å ena sidan Danmark och Sverige och å 
andra sidan Finland och Norge. I de två första länderna bidrog arbets-
löshetsersättningen märkbart till den totala inkomstojämlikheten. Att 
arbetslöshetsförsäkringen ökar inkomstojämlikhet i en svag grupp på 
arbetsmarknaden är förväntat och förklaras framför allt av att ersätt-
ningen är inkomstrelaterad. I Finland och Norge har däremot ersätt-
ningens koppling till tidigare inkomst ingen större betydelse för ojäm-
likheten, sannolikt beroende på att arbetslöshetersättningen utgjorde 
en så pass liten del av den sammanlagda inkomsten. På samma sätt ser 
vi också att arbetslöshetsersättningens ojämlikhetsdrivande effekt också i 
Danmark och Sverige föll i slutet av perioden, något som sammanföll med 
att ersättningens andel av den sammanlagda inkomsten också sjönk.  
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Figur 3.7a. Dekomponering av Gini-koefficienten för långtidsarbetslösa  
18- till 25-åringar. Danmark 

Figur 3.7b. Dekomponering av Gini-koefficienten för långtidsarbetslösa  
18- till 25-åringar. Finland* 

Figur 3.7c. Dekomponering av Gini-koefficienten för långtidsarbetslösa  
18- till 25-åringar. Norge 

Figur 3.7d. Dekomponering av Gini-koefficienten för långtidsarbetslösa  
18- till 25-åringar. Sverige

Not: * Värden för Finland interpolerade mellan 1995–2000 och mellan 2000–2005. 
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Socialbidraget hade däremot en utjämnande effekt (negativt värde) i 
både Danmark, Norge och Sverige, vilket vi givet dess riktade och be-
hovsprövade karaktär också förväntade oss. I Norge och Sverige var 
betydelsen av socialbidraget för den totala inkomstojämlikheten liten, 
medan dess utjämnande effekt var betydligt större i Danmark. Finland 
avviker från mönstret eftersom socialbidraget där ökade ojämlikheten i 
gruppen, men eftersom socialbidraget utgjorde en så pass liten andel av 
den totala inkomsten i Finland var effekten mycket svag.  

Ojämlikheten bland unga långtidsarbetslösa vuxna ökade alltså i 
samtliga länder. Utvecklingen drevs av ökade inkomster som inte 
kommer från arbetslöshetsförsäkring eller socialbidrag. Fördjupade 
analyser på Sverige visar att lite drygt hälften av de ”övriga” inkoms-
terna var arbetsinkomster. Att inkomst från arbete utgjorde en så pass 
viktig del av de totala inkomsterna även i den här gruppen är givetvis 
glädjande och man bör heller inte förvånas över att arbetsinkomster är 
den främsta drivkraften till ojämlikheten i gruppen. Att ojämlikheten 
inom gruppen ökade i samtliga länder är däremot oroande. Det skulle 
kunna innebära att vi även inom denna relativt sett utsatta grupp sett 
en ökad skiktning där vissa hade någon, om än svag, anknytning till 
arbetsmarknaden, samtidigt som andra fått allt svårare att försörja sig. 

En jämförelse av de fyra länderna visar också att någon entydig kopp-
ling mellan förändringarna i arbetslösersättningssystemet och arbetsin-
komster inte finns, ökningarna i de övriga inkomsterna var minst i Sve-
rige där nedskärningarna av ersättningarna var som störst och störst i 
Norge där nedskärningarna var minst. Å andra sidan verkar det klart att 
de relativt kraftiga nedskärningarna i arbetslöshetsersättningarna i 
Danmark och Sverige gjort att ungdomar utan arbete i allt högre grad 
fått förlita sig på socialbidrag som försörjningskälla. Problematiskt är 
också att förändringarna inneburit en större ojämlikhet inom gruppen. 

Som påpekades inledningsvis utgörs en annan utsatt grupp av invand-
rare. De som på 1950- och 1960-talen anlände till de nordiska länderna 
var ofta rekryterade av arbetsgivare i mottagarländerna, och lämnade sina 
hemländer under ordnade former. Den ökade invandringen under senare 
år har istället sammanfallit med en period med låg inhemsk arbetskrafts-
efterfrågan, och dessutom har utvandringen förorsakats av krig och förföl-
jelse i hemländerna. Migrationens förändrade karaktär och kontext har 
inneburit att invandrares inträde på de nordiska arbetsmarknaderna för-
svårats, och som vi sett ovan har detta utlöst omfattande förändringar i 
ländernas immigrations- och integrationspolitik.  
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För Danmarks del har förändringarna i integrationspolitiken till stor 
del handlat om sänkta bidrag och skärpta bidragskriterier, men det skall 
samtidigt poängteras att starthjälpsprogrammet från 2002 utöver lägre 
bidrag också innefattade språkkurser och arbetsorienterad utbildning. 
Bortsett från det lägre bidraget påminde programmet därmed om de 
likartade två- till tre-åriga program som införts i Sverige 1994, i Finland 
1999 och som infördes i Norge 2003. En annan skillnad mellan ländernas 
program var att i Sverige kunde kommunerna välja om de ville införa 
sanktioner, medan de i Danmark, Finland och Norge var obligatoriska 
(Brochmann och Haugeland, 2011; Sarvimäki och Hämäläinen, 2010).  

Utöver skillnaderna i ersättning och sanktioner skilde sig program-
men också åt i det att de var obligatoriska för invandrare i Danmark, 
Finland och Norge medan de var frivilliga i Sverige. Vidare utövade cen-
trala myndigheter ett starkare inflytande på de ansvariga kommunerna i 
Danmark och i viss mån i Finland och Norge än i Sverige. De danska reg-
lerna innehöll t.ex. tämligen detaljerade föreskrifter om programmens 
innehåll medan detta på det hela taget saknades i Sverige. Danska och 
finska kommuner fick också programmen finansierade med centrala 
medel, norska via ett statligt ramanslag medan svenska kommuner i 
huvudsak fick finansiera programmen på egen hand (Djuve och Kavli, 
2007; Sarvimäki och Hämäläinen, 2010). Island har i motsats till de öv-
riga nordiska länderna inte infört introduktions- eller integrationspro-
gram av det här slaget. 

Baserat på den här typen av jämförelser har det sagts att Danmarks 
integrationspolitik under 2000-talet har kommit att betona invandrares 
plikter, Sveriges deras rättigheter och Norges en kombination av de två 
(Brochmann och Haugeland, 2011). Denna jämförelse omfattade inte 
Finland, men det finska integrationsprogrammets innehåll, ersättningar, 
sanktioner och finansiering gör att det påminner starkt om det norska.  

Vad gäller resultatet av de här reformaktiviteterna så kan man för-
moda att ändringarna i dansk immigrationslagstiftning lett till en lång-
sam förändring i den invandrade arbetskraftens sammansättning. Be-
gränsningarna i invandringen skulle då gjort att andelen nyinvandrade, 
andelen asylsökande och andelen anhöriga till nyanlända går ned. Ef-
tersom det är grupper som alla har svårt att komma in på arbetsmark-
naden skulle därför sysselsättningen bland invandrare i Danmark kunna 
tänkas ha ökat relativt de andra nordiska länderna. 

På integrationspolitikens områden skulle man kunna förvänta sig att 
bidragsreformerna och de förmodade kvalitativa skillnaderna i åtgär-
derna också skulle gjort att danska invandrare har nått en högre syssel-
sättningsgrad än invandrare i grannländerna. En ökning av sysselsätt-
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ningen verkar också vara resultatet i de urvärderingar av reformerna 
som gjorts i Danmark, även om resultaten är något motstridiga (Grave-
sern och Tinggaard, 2005; Huynh m.fl., 2007; Rosholm och Vejlin, 2009). 

De danska utvärderingarna är informativa men har endast analyserat 
en begränsad del av de integrationspolitiska reformerna, och belyser 
inte heller konsekvenserna av den migrationspolitiska omläggningen. 
Dessutom studerar de endast effekter i termer av sysselsättning, något 
som måste kompletteras med analyser av inkomsternas utveckling ef-
tersom en ökning av sysselsättningen kan tillkommit främst genom en 
ökning av lågavlönade arbeten och instabila anställningsförhållanden. 
För att få en mera samlad bild av hur förändringarna i immigrations- och 
integrationspolitiken inverkat på integrationen av invandrare på de 
nordiska arbetsmarknaderna jämför vi därför hur invandrares arbets-
marknadsanknytning i Danmark, Norge och Sverige utvecklats före och 
efter reformerna (se box 3.4 för beskrivning av tillvägagångsätt). 

Box 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data och metod 

Analysen av invandrares situation har utgått från en invandrardefinition baserad 
på födelseland. Invandrare är m.a.o. de födda utanför landet i fråga, och vi har 
vidare särskilt två invandrargrupper; västliga och icke-västliga invandrare. De 
förra består av invandrare födda i Västeuropa och övriga Anglo-saxiska länder 
medan den senare gruppen består av invandrare från resten av världen. Tyvärr 
innehåller de finska datamaterialen inte några liknande uppgifter och analyserna 
har därför begränsats till Danmark, Norge och Sverige.  

Indelningen är förhållandevis grov och ev. skillnader mellan länderna i gra-
den av integration kan därför vara relaterad till skillnader i invandrargruppens 
sammansättning som inte fångas med denna kategorisering. I fördjupade ana-
lyser har vi därför analyserat sysselsättning och inkomster bland invandrare från 
tre (grupper av) länder; Polen, Turkiet och Afrikas horn (Djibouti, Eritrea, Etio-
pen, Somalien och Sudan). Länderna är av särskilt intresse eftersom de dels är 
några av de större invandrargrupperna i de skandinaviska länderna och dessu-
tom är tre grupper av invandrare från olika kulturer som anlänt vid skilda tid-
punkter och utvandrat av olika anledningar och därför kan tänkas ha haft skilda 
förutsättning i samband med integrationen på de nordiska arbetsmarknaderna.  

Integration har sedan studeras både vad gäller sysselsättning och inkomster. 
Då registermaterialen inte innehåller något jämförbart sysselsättningsmått har vi 
utgått från registeruppgifter om årliga inkomster och sedan använt oss av 
SELMA-modellen (se bilaga 2) för att studerar utvecklingen av andelen av den 
vuxna befolkningen mellan 30 och 59 år som tillhör antingen kärnarbetskraften 
eller den instabila arbetskraften.  
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Figur 3.8 visar sysselsättningen bland infödda, västliga och icke-västliga 
invandrare under perioden 1993 till 2006 uppdelat på kvinnor och män 
och det är tydligt att skillnaderna i och utvecklingen av sysselsättningen 
bland vuxna var tämligen likartad i de tre länderna. Bland infödda vuxna 
män var således omkring 85 % sysselsatta i samtliga tre länder, medan 
sysselsättningen bland infödda kvinnor var något lägre. Sysselsättningen 
bland norska och svenska kvinnor samt bland norska män sjönk något 
under den studerade perioden men den övergripande slutsatsen är ändå 
att det inte skedde några större förändringar i nivåerna.30  

 
 
 
 
 

────────────────────────── 
30 Att de stora konjunkturvariationerna under perioden inte lämnade några tydligare spår i figurerna hänger 
samman med avgränsningen till 30- till 59-åringar, en förhållandevis stabil grupp på arbetsmarknaden. 

Box 3.4  
 
Vi har kompletterat de faktiska sysselsättningstalen med predicerade sysselsätt-

ningssannolikheter, d.v.s. sannolikheten att en person med vissa egenskaper skall 
vara sysselsatt. Dessa har tagits fram genom att först med hjälp av probitregression 
studera hur sannolikheten att vara sysselsatt är relaterad till faktorerna ålder, ut-
bildning, antal barn, vistelsetid i landet samt kommunal arbetslöshet och sedan 
använda de skattade regressionskoefficienterna för att beräkna sannolikheten att en 
person i åldern 30 till 39, med barn och med grundskola som högsta avslutade ut-
bildning boende i en kommun med 5 procent arbetslöshet skall vara sysselsatt. 

Invandrares integration har också studerats med avseende på inkomstnivå och 
då med hjälp av s.k. kvantilregression, en metod som gör det möjligt att analysera 
hur olika delar av en fördelning är relaterade till en uppsättning förklarande vari-
abler. Vi har här använder oss av samma variabler som ovan och studerar den 
10:e, 25:e, 50:e, 75:e och 90:e percentilen, något som ger oss en god bild av in-
vandrares relativa inkomster bland låg-, medel- och höginkomsttagare. 

I samtliga analyser har vi tagit fram skillnaden mellan infödda och de olika 
invandrargrupperna. Differensen anger m.a.o. hur mycket lägre invandrares 
sysselsättning och inkomster är jämfört med infödda med hänsyn taget till de 
andra variablerna i modellerna.  
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Figur 3.8a. Sysselsättningsgrad (%) bland 30- till 59-åriga infödda (I), västliga 
(VI) och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive
kvinnor. Danmark män 

Figur 3.8b. Sysselsättningsgrad (%) bland 30- till 59-åriga infödda (I), västliga 
(VI) och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive
kvinnor. Danmark kvinnor 

Figur 3.8c. Sysselsättningsgrad (%) bland 30- till 59-åriga infödda (I), västliga 
(VI) och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive
kvinnor. Norge män 
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Figur 3.8d. Sysselsättningsgrad (%) bland 30- till 59-åriga infödda (I), västliga 
(VI) och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive 
kvinnor. Norge kvinnor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.8e. Sysselsättningsgrad (%) bland 30- till 59-åriga infödda (I), västliga 
(VI) och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive 
kvinnor. Sverige män 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.8f. Sysselsättningsgrad (%) bland 30- till 59-åriga infödda (I), västliga 
(VI) och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive 
kvinnor. Sverige kvinnor 
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Även sysselsättningsmönstren bland invandrare var likartade. Bland 
västliga invandrare var sysselsättningen generellt lägre än bland in-
födda, både bland kvinnor och bland män. Ett undantag var här västliga 
invandrare i Norge vars sysselsättning mot slutet av perioden nådde 
samma nivå som de inföddas. Orsaken står dels att finna i en långsam 
ökning av sysselsättningen bland invandrare, något som också skedde i 
Danmark, kombinerat med den begränsade nedgången i sysselsättning-
en bland infödda norrmän. 

I såväl Danmark, Norge som Sverige var sysselsättningen lägst bland 
de icke-västliga invandrarna, inledningsvis låg den i de tre länderna på 
ungefär 50 procent bland män och 40 procent bland kvinnor. I samtliga 
tre länder ökade sedan sysselsättningen markant under perioden, med 
ca 10 procentenheter både bland män och bland kvinnor. Skillnaden i 
sysselsättning mellan icke-västliga invandrare och infödda minskade 
därför, bland män från omkring 35–40 till ca 20–25 procentenheter och 
bland kvinnor från ungefär 40 till 25 procentenheter.  

Utvecklingen av den faktiska sysselsättningen ger inga indikationer 
på att den danska kursändringen påverkat sysselsättningen bland in-
vandrarna. Visserligen steg sysselsättningen bland både västliga och 
icke-västliga invandrare i Danmark efter reformernas genomförande, 
men ökningen inleddes redan tidigare och dessutom skedde likartade 
ökningar av sysselsättningen bland icke-västliga invandrare i Norge 
och Sverige. 

Skillnaderna i sysselsättningstalen mellan länderna i figur 3.8 kan 
emellertid ha varit relaterade till skillnader i invandrargruppernas 
sammansättning. En analys av den deskriptiva statistiken (redovisas ej) 
indikerar t.ex. att de norska invandrarna hade en högre utbildningsnivå 
än de danska och svenska, något som skulle kunna bidragit till de obser-
verade skillnaderna i sysselsättning. En annan faktor som skulle kunna 
ha bidragit till skillnaderna är tidpunkten för de olika invandrargrup-
pernas ankomst till Norden och detsamma gäller konjunkturutveckling-
en i de tre länderna. 

Vi har därför kompletterat analyserna av faktisk sysselsättning ovan 
med analyser av förväntade sysselsättningstal baserade på årliga pro-
bitmodeller där hänsyn tas till sådana skillnader. I vårt val av undersök-
ningsgrupp har vi fokuserat på det som vi upplever är målgruppen för den 
förda reformpolitiken: unga nyanlända lågutbildade icke-västliga invand-
rare med familj. Som nämndes inledningsvis skulle vi här förvänta oss 
skillnader mellan invandrare till Danmark och invandrare till Norge och 
Sverige bland dem som ankom under 2000-talet. Detta kan vi här studera 
genom att jämföra skillnaden i sysselsättning exempelvis 1999 och 2006 
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eftersom beräkningarna hänför sig till nyanlända invandrare (d.v.s. med 
mindre än två år i landet) som då anlände under perioden 1998–1999 
respektive 2005–2006.  

De förväntade sysselsättningstalen visas i figur 3.9. Bland de infödda 
återspeglar utvecklingen av de norska och svenska skattningarna ganska 
väl utvecklingen av de faktiska sysselsättningstalen i figur 3.8. Både 
bland norska och svenska kvinnor och bland norska män föll den förvän-
tade sysselsättningen medan den bland svenska män förblev tämligen 
oförändrad. I jämförelse med förändringarna i faktisk sysselsättning var 
den norska minskningen i förväntad sysselsättning större, något som 
tyder på att den studerade gruppen var mer utsatt än övriga grupper. 
Utsattheten kan i sin tur vara relaterad till att gruppen var relativt låg-
utbildad, något som tenderar att vara förknippad med lägre sysselsätt-
ningsgrad. Det kan också vara förklaringen till att den förväntade syssel-
sättningen i Danmark sjönk trots att den faktiska förblev konstant.  

I alla tre länderna var predicerad sysselsättning bland västliga in-
vandrare lägre än för infödda under hela perioden, något som bl.a. indi-
kerar att de höga faktiska sysselsättningstalen bland västliga invandrare 
i Norge mot slutet av perioden till en del berodde på invandrargruppens 
sammansättning. Sett över hela perioden var den förväntade sysselsätt-
ningen för västliga invandrare tämligen konstant i Danmark och Norge 
medan den minskade i Sverige. Nedgången i Sverige startade på allvar 
1998, efter en kortvarig minskning i samband med lågkonjunkturen i 
början av 1990-talet och en lika kortvarig uppgång några år senare. Vi 
har ingen entydig förklaring till den svenska utvecklingen men den var 
förmodligen relaterad till andra förändringar i gruppens sammansätt-
ning än de vi tar hänsyn till i våra beräkningar, t.ex. i termer av ur-
sprungsländer eller i grunderna för bosättning. Mellan 1990 och 2006 
minskade exempelvis antalet finlandsfödda invandrare i Sverige med 35 
procent och antalet invandrare från Sydeuropa med 20 procent medan 
antalet invandrare från Kanada, Australien och Storbritannien ökade. De 
senare kan ha anlänt av andra anledningar än invandrarna från Finland  
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och Sydeuropa, exempelvis för att studera snarare än för att arbeta. I 
Danmark och Norge var istället fördelningen av invandrare med avse-
ende på ursprungsland tämligen konstant.31 

En jämförelse av den förväntade sysselsättningen bland icke-
västliga invandrare visar att denna ökar i alla tre länder, även om den i 
Sverige ökade först efter att initialt ha gått ner i början av 1990-talet. I 
Norge och Sverige (fr.o.m. 1995) var ökningen mer eller mindre konti-
nuerlig. I Danmark förblev emellertid den predicerade sysselsättning-
en tämligen konstant fram t.o.m. 2001 vartefter den ökade dramatiskt. 
Uppgången var substantiell eftersom den förväntade sysselsättningen i 
gruppen ungefär fördubblades. Mot slutet av perioden har de skilda 
uppåtgående trenderna lett till att den danska predicerade sysselsätt-
ningen översteg den norska och svenska med 10–15 procentenheter 
bland både kvinnor och män.  

Den påtagliga ökningen i den predicerade sysselsättningen i Dan-
mark sammanfaller givetvis tidsmässigt med de danska reformerna. De 
här skillnaderna mellan länderna kan emellertid fortfarande vara orsa-
kade av skillnader mellan länder i invandrargruppernas sammansätt-
ning och vi har därför tagit fram predicerad sysselsättning för mera av-
gränsade invandrargrupper; unga lågutbildade invandrare med familj 
från Polen, Turkiet och från Afrikas horn. För dessa grupper har vi be-
räknat sysselsättningen för tre år; 1993, 2001 och 2006. 

Resultaten visas inte här men indikerar att den förväntade syssel-
sättningen för de här grupperna i Danmark steg från 1993 till 2006, 
bland invandare från Polen och Afrikas horn var uppgången särskilt 
tydlig mellan 2001 och 2006 medan ökningen bland invandrare från 
Turkiet var mer kontinuerlig. Resultaten stämmer alltså ganska väl med 
de danska resultaten för hela gruppen icke-västliga invandrare. I Norge 
och Sverige var utvecklingen mer varierad. Precis som i Danmark steg 
sysselsättningen påtagligt bland polska invandrare, men mer kontinuer-
ligt och utan det trendbrott som vi finner i Danmark omkring 2001. In-
vandrare från Turkiet och Afrikas horn uppvisade också en viss ökning i 
sysselsättningen, men mer begränsad och inte lika entydig som i Dan-

────────────────────────── 
31 En sådan faktor som bidragit till nedgången i sysselsättningen bland västliga invandrare i Sverige var 
omläggningen av den danska immigrationspolitiken. Förändringarna innebar att det blev svårare för anhöri-
ginvandrare att få uppehållstillstånd i Danmark, något som även gällde invandrare gifta med danskar. Detta 
ledde i sin tur till en ökning av antalet danskar bosatta i Skåne och pendlande till arbete i Danmark. Dessa 
”kärleksflyktingar” saknade arbetsinkomst i Sverige och har därför räknats som icke-sysselsatta. Även om 
detta inte ensamt förklarar minskningen i den svenska sysselsättningen är nedgången betydlig mindre om de 
svenska analyserna begränsas till andra västliga invandrare. 
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mark. Detta gäller framför allt turkiska invandrare i Norge vars predice-
rade sysselsättning knappt förändrats alls under perioden. Skillnaderna 
i utvecklingen av den predicerade sysselsättningen bland icke-västliga 
invandrare i Danmark å ena sidan och Norge och Sverige å andra sidan 
verkar därför inte vara resultatet av utvecklingen bland invandrare från 
något enskilt land. 

En tolkning av de predicerade resultaten är att de reformer som initi-
erades i Danmark omkring 2001 lett till en tämligen generell ökning av 
sysselsättningen bland icke-västliga invandrare – en grupp som ofta har 
haft stora problem att etablera sig på de nordiska arbetsmarknaderna. 
Noterbart är emellertid att även om vi ser en ökning i den predicerade 
sysselsättningen i Danmark ser vi inget liknande i den faktiska syssel-
sättningen. Faktisk sysselsättning visar visserligen även den på en upp-
gång efter 2001 men inte alls lika markant och uppgången inleds redan 
innan reformerna. I det här sammanhanget är det också värt att notera 
ökningen i sysselsättning bland icke-västliga invandrare, både faktisk 
och predicerad, som skedde i Norge och Sverige. Faktum är att ökningen 
i faktisk sysselsättning var likartad i de tre länderna, det är enbart i pre-
dicerad sysselsättning som Danmark har ett försteg.  

Analyserna skiljer sig åt i det att analysen av faktisk sysselsättning 
omfattar alla invandrare och inte heller tar hänsyn till konjunkturläget 
medan analysen av förväntad sysselsättning, förutom att utgå från en 
viss statistisk modell, fokuserar på en specifik grupp och utgår från en 
viss arbetslöshetsnivå. Skillnaderna i resultaten tyder därför på att de 
danska reformerna lett till ökad sysselsättningen bland invandrare, 
men endast i en förhållandevis lite grupp. Den ökning i sysselsättning-
en vi ser bland de yngre, nyanlända och lågutbildade icke-västliga in-
vandrarna omfattade således inte tillräckligt många för att ge avtryck i 
sysselsättningstalen för hela gruppen icke-västliga invandrare. Å andra 
sidan var inte ökningen i sysselsättning efter reformerna enbart resul-
tatet av en dansk konjunkturförbättring, och inte heller resultatet av 
de begränsningar i immigrationspolitiken som genomfördes omkring 
2001. Ökningen i sysselsättningen bland de nyanlända invandrarna 
tyder istället på att det var reformerna av integrationspolitiken som 
låg bakom uppgången. 
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Figur 3.9a. Predicerad sysselsättningsgrad (%) bland infödda (I), västliga (VI) 
och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive kvinnor. 
Danmark män 

Figur 3.9b. Predicerad sysselsättningsgrad (%) bland infödda (I), västliga (VI) 
och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive kvinnor. 
Danmark kvinnor 

Figur 3.9c. Predicerad sysselsättningsgrad (%) bland infödda (I), västliga (VI) 
och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive kvinnor. 
Norge män 
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Figur 3.9d. Predicerad sysselsättningsgrad (%) bland infödda (I), västliga (VI) 
och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive kvinnor. 
Norge kvinnor 

Figur 3.9e. Predicerad sysselsättningsgrad (%) bland infödda (I), västliga (VI) 
och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive kvinnor. 
Sverige män 

Figur 3.9f. Predicerad sysselsättningsgrad (%) bland infödda (I), västliga (VI) 
och icke-västliga (IVI) invandrare i Norden 1993–2006, män respektive kvinnor. 
Sverige kvinnor 

Not: Prediktioner baserade på årliga probitmodeller. Avser personer i åldern 30–39 år med minst ett 
barn 0–17 år boende i en kommun med 5 % arbetslöshet. Invandrare har dessutom bott i landet 
mindre än två år. Modellerna inkluderade binära indikatorer för födelseregion, invandringsår, saknat 
immigrationsår, kön, barn 0–17 år, ålder 40–49, ålder 50–59, 5 utbildningsnivåer (inkl. saknad utb.) och 
10 branscher.  
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Här blir jämförelsen med Norge och Sverige särskilt intressant ef-
tersom de införde liknande program, men utan de sänkningar av bidra-
gen som var förknippade med det danska starthjälpsprogrammet. Utan 
att hävda att detta är den enda förklaringen är det ändå noterbart att 
den predicerade sysselsättningen ökar i både Norge och Sverige efter 
det att länderna infört sina introduktionsprogram (2003 respektive 
1994). Tolkningen stöds av danska, finska och norska utvärderingar som 
visat att kombinationen av sysselsättningsåtgärder som lönebidragsan-
ställningar och kompetenshöjande inslag, främst språkundervisning, har 
tydliga positiva sysselsättningseffekter medan de sänkta bidragen också 
har en positiv men betydligt mer begränsad effekt (Clausen m.fl., 2009; 
Huynh m.fl., 2010; Kvinge och Djuve, 2006; Rosholm och Vejlin, 2009; 
Sarvimäki och Hämäläinen, 2010). Det kan därför tänkas att program-
men haft liknande positiva effekter i samtliga nordiska länder men att 
den starkare uppgången i sysselsättningen i Danmark var relaterad till 
den bidragssänkning som ingick som en del av starthjälpsprogrammet, 
en sänkning som saknades i de andra ländernas annars mycket likartade 
introduktionsprogram. Möjligen kan det även vara relaterat till finansie-
ringen och den förmodade högre kvalitén på de danska programmen. 

Som noterades ovan kan det även tänkas att sänkningen av bidra-
gen leder till att invandrare främst hamnar i lågt betalda arbeten, d.v.s. 
att ökningen av sysselsättningen sker till priset av lägre löner. Ana-
lyserna av sysselsättning bör därför kompletteras med analyser av 
utvecklingen av invandrares inkomster, och då inkomster i olika delar 
av inkomstfördelningen. 

Figur 3.10 illusterar inkomstgapet 2006, d.v.s. skillnader i invandrares 
och inföddas inkomster när hänsyn tagits till skillnader i kön, ålder, barn, 
utbildning, bransch och kommunal arbetslöshet. I de här analyserna har vi 
skilt på tidigare och senare anlända invandrare, där de senare anlänt inom 
de senaste fem åren och de förra befunnit sig i landet längre än så.  
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Eftersom vårt inkomstmått sammanfattar skillnader mellan infödda 
och invandare i både löner och sysselsättning är det inte så förvånande 
att inkomstskillnaderna i viss mån påminner om skillnaderna i syssel-
sättning ovan. Generellt så var alltså inkomstskillnaderna mellan väst-
liga invandrare och infödda mindre än de mellan icke-västliga invand-
rare och infödda. Även om vi inte visade detta i figur 3.9 så minskade 
sysselsättningsskillnaderna med vistelsetid i landet, och som framgår av 
skillnaderna mellan tidigare och senare anlända invandrare i figur 3.10 
gäller desamma även för inkomster. De S-formade kurvorna i figur 3.10 
visar också att inkomstskillnaderna var störst bland låginkomsttagare 
och betydligt mindre över medianinkomsten. 

Jämför vi de olika länderna ser vi att inkomstgapen för västliga in-
vandrare i Danmark och Sverige påminner om varandra. Nyanlända 
västliga invandrares inkomster var allmänt sett lägre än de med längre 
vistelsetid, även om det omvända gällde bland dem med de allra högsta 
inkomsterna. De nyanlända västliga invandrarna med låga inkomster 
tjänade även mindre än icke-västliga låginkomsttagare med en längre 
vistelsetid. Vad gäller Norge så påminner inkomstskillnaderna där i 
stora drag om de i Danmark och Sverige, med det viktiga undantaget av 
att inkomstsgapet bland låginkomsttagare var betydligt mindre i Norge. 

Även bland de icke-västliga invandrarna var de danska och svenska 
inkomstgapen likartade, även om skillnaden för de nyanlända var något 
mindre i Danmark. Det danska gapet var också mindre än det i Norge 
över medianen, men större bland låginkomsttagarna. Å andra sidan var 
inkomstgapet mellan infödda och icke-västliga invandrare med längre 
vistelsetid störst i Danmark, något mindre i Sverige och minst i Norge. 
Jämfört med Danmark var det svenska gapet ungefär 5 och det norska 
ungefär 10 procentenhet mindre i hela fördelningen. 
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Figur 3.10a. Invandrares inkomster i Norden 2006. Tidiga respektive senare 
västliga (VI) och icke-västliga (IVI) invandrares inkomster i % av inföddas in-
komster vid valda percentiler av inkomstfördelningen. Danmark 

Figur 3.10b. Invandrares inkomster i Norden 2006. Tidiga respektive senare 
västliga (VI) och icke-västliga (IVI) invandrares inkomster i % av inföddas in-
komster vid valda percentiler av inkomstfördelningen. Norge 

Figur 3.10c. Invandrares inkomster i Norden 2006. Tidiga respektive senare 
västliga (VI) och icke-västliga (IVI) invandrares inkomster i % av inföddas in-
komster vid valda percentiler av inkomstfördelningen. Sverige 

Not: Med senare invandrare avses de med mindre än fem års vistelsetid i landet, medan tidigare avser 
de med längre vistelsetid. Skillnaderna baserade på årliga kvantilregressioner med binära indikatorer 
för födelseregion, invandringsår, saknat inv. år, kön, barn 0–17 år ålder 40–49, ålder 50–59, 5 utbild-
ningsnivåer (inkl. saknad utb.) och 10 branscher. Skillnaderna är signifikanta på 5 %-nivån med undan-
tag av VI senare i 75:e pctl i Danmark, VI senare i 90:e pctl i Danmark, IVI tidigare i Danmark och Sverige 
och VI senare och tidigare i 95:e pctl i Danmark. 
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Figur 3.10 visar endast inkomstgapen år 2006, men utvecklingen över 
tid illustreras av figur 3.11. Inkomstgapet för icke-västliga invandrare 
anges där för tre år; 1993, 2001 och 2006. Gapet anges vidare för tre 
punkter på fördelningen; 10:e, 50:e och 90:e percentilen. Utöver de här 
tre punkter har vi även beräknat gapet vid 5:e, 25:e, 75:e och 95:e per-
centilen men resultaten redovisas inte här. 

Ser vi inledningsvis på Danmark finner vi här inga större förändring-
ar i inkomstgapet bland låginkomsttagare mellan 1993 och 2001, icke-
västliga invandrares inkomster vid den 10:e percentilen var vid båda 
tillfällena omkring 55 % av de inföddas. Mellan 2001 och 2006 skedde 
det däremot en markant ökning av inkomstgapet bland låginkomstta-
gare, från 55 till 75 %. Ökningen är illustrativ för den dramatiska ut-
vecklingen i hela den nedre delen av fördelningen, i de analyser av öv-
riga delar vi gjort men inte inkluderat i figur 3.11 ökade gapet således 
med ca 5 procentenheter vid medianen, 10 vid den 25:e percentilen, 20 
vid den 10:e och 30 vid den 5:e. I den övre delen av fördelningen ser vi 
istället en viss minskning, bland höginkomsttagarna vid den 90:e per-
centilen minskar gapet således med ca 5 %.  
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Figur 3.11a. Skattade inkomstskillnader mellan nyanlända icke-västliga invand-
rare och infödda i Norden 1993, 2001 och 2006 vid valda percentiler av inkomst-
fördelningen. 10 pctl 

Figur 3.11b. Skattade inkomstskillnader mellan nyanlända icke-västliga invand-
rare och infödda i Norden 1993, 2001 och 2006 vid valda percentiler av inkomst-
fördelningen. 50 pctl 

Figur 3.11c. Skattade inkomstskillnader mellan nyanlända icke-västliga invand-
rare och infödda i Norden 1993, 2001 och 2006 vid valda percentiler av inkomst-
fördelningen. 90 pctl 

Not: Skillnaderna baserade på årliga kvantil-regressionsmodeller med binära indikatorer för födelse-
region, invandringsår, saknat inv. år, kön, barn 0–17 år ålder 40–49, ålder 50–59, 5 utbildningsnivåer 
(inkl. saknad utb.) och 10 branscher. 
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Ser vi sedan på Norge och Sverige så visar figurerna att gapet i Sverige 
var tämligen konstant över perioden i samtliga delar av fördelningen 
medan det i Norge minskade något i den lägre delen samtidigt som det 
ökade i den övre delen av fördelningen 2006. Detta tyder på att de 
danska reformerna gjort att invandrare mellan 2001 och 2006 börjat 
arbeta i mycket lågbetalda och/eller kortvariga anställningar på ett sätt 
som inte varit fallet de andra två länderna. 

Sammanfattningsvis tyder analyserna alltså på att de danska refor-
merna, och då framför allt omläggningen av integrationspolitiken, har 
haft två effekter. Dels har de lett till en ökning av sysselsättningen 
bland nyanlända icke-västliga invandrare. I den av oss konstruerade 
målgruppen var ökningen också påtaglig och innebar en fördubbling av 
sysselsättningssannolikheten. Ökningen var emellertid begränsad till 
en relativt liten grupp, i hela populationen icke-västliga invandrare 
märks knappast någon förändring. Samtidigt visar analyserna att de 
nyanlända icke-västliga invandrarnas position i inkomstfördelningen 
också förändrats, överlag till det sämre. Visserligen sker det en smärre 
minskning av inkomstgapet bland de högavlönade men det är osanno-
likt att minskningen är relaterad till reformerna eftersom de främst var 
riktade mot andra grupper. Istället sker de stora förändringarna bland 
de lågavlönade där inkomstgapet ökar markant och allra mest bland de 
med allra lägst inkomster.  

Även sysselsättning bland norska och svenska icke-västliga invandrar-
nas utvecklas positivt, och det verkar troligt att ökningen delvis kan för-
klaras med de norska och svenska integrationsprogramen. Andra faktorer, 
som konjunkturläget, har givetvis också inverkat men den förbättrade 
sysselsättningsnivån efter det att programmen infördes kombinerat med 
de positiva utvärderingarna av likartade program i de andra länderna 
antyder att programmen bidragit till uppgången i sysselsättningen. Vad 
gäller inkomsterna uppvisar varken Norge eller Sverige några större för-
ändringar, och definitivt inte av det slag vi fann i Danmark. 
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Detta pekar på ett arbetsmarknadspolitiskt avvägningsproblem. En 
starkt ökad restriktivitet kan å ena sidan leda till ett ökat arbetskrafts-
deltagande, men en sysselsättningsökning som å andra sidan nästan 
enbart sker i mycket lågt betalda arbeten. Möjligtvis pekar de norska och 
svenska erfarenheterna på en medelväg där höjd sysselsättning inte går 
hand i hand med ökad inkomstojämlikhet. 

3.2.2 Nyordning av arbetsmarknadspolitikens 
organisation 

De senaste decenniernas reformer av arbetsmarknadspolitiken har lett 
till en ökad betydelse för ländernas socialbidragssystem. Delvis är detta 
en följd av att nedskärningar i ersättningsnivåerna och begränsningar i 
behörigheten till arbetslöshetsersättningen gjort att fler personer är 
hänvisade till socialbidraget under perioder av arbetslöshet. Därutöver 
har det också skett organisatoriska förändringar där ansvaret för ar-
betsmarknadspolitiken för vissa grupper periodvis tagits över av de 
kommunala socialkontoren, flera av reformerna under 1990-talet ledde 
således till att kommunerna fick ökat ansvar för organisering och utfö-
randet av aktiveringsåtgärder.  

På senare år har det även skett mer omfattande sammarbetsreformer 
där arbetsförmedling och de sociala myndigheterna fått i uppdrag att ko-
ordinera sin verksamhet på olika sätt, och betydelsen av de här reformer-
na för ansvarsfördelningen har varierat. I vissa länder begränsades det 
lokala självstyret under 2000-talet och ansvar för aktivering av arbetslösa 
socialbidragstagare fördes tillbaka till den nationella nivån, andra refor-
mer innehöll både centraliserande och decentraliserande element medan 
en särskilt typ av reform främjade institutionellt samarbete kring aktivite-
ter som traditionellt utfördes av olika myndigheter (arbetsförmedling, 
kommunal socialtjänst) lokaliserade på olika administrativa nivåer. Re-
formerna liknade varandra i det att aktivering av socialbidragstagare fått 
större genomslag i alla länder sedan 1990-talet, likaså att den lokala nivån 
fått ökad betydelse i organisering och utförandet av aktiveringsåtgärder. 
Sammantaget innebär de här reformerna att socialbidragssystemet kan 
ses som en del av arbetsmarknadspolitiken. 
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När det gäller forskningen kring decentraliseringstrender är det endast 
ett fåtal studier som fokuserat på socialbidrag. Till dem hör analyser av 
ärendebelastning från både USA och Kanada som indikerar att de refor-
mer som genomfördes under 1990-talet och som ökade delstaternas 
autonomi när det gäller socialbidrag bidrog till en minskning av antalet 
bidragstagare (se Blank, 2002, för en sammanfattning av amerikanska 
studier och Kneebone och White, 2009, för en kanadensisk analys), lägre 
bidragsnivåer och lägre utnyttjandegrad (se Meyers m.fl., 2002, och Mey-
ers och Gornick, 2005, för USA resp. Weaver m.fl., 2010, för Kanada).  

Två av de här studierna behandlade även effekten av reformerna på 
variationer i socialbidragsutbetalningar mellan delstaterna. De fann ett 
något blandat mönster, men överlag indikerade resultaten att den lokala 
variationen i behovsprövade bidragsnivåer och utnyttjandegraden ofta 
ökade efter reformerna (Meyers m.fl., 2002; Meyers och Gornick, 2005).  

Förhållandet mellan lokalt självstyre och bidragsvariation undersök-
tes också i två nordiska studier, även om fokus där var på centralisering 
snarare än decentralisering. Bergmark (2001) studerade kommunal 
variation i socialbidragsutgifter efter införandet av den nationella soci-
albidragsnormen i Sverige. Införandet tycks nu inte ha inverkat på vari-
ationer i utgifterna eftersom skillnaderna mellan kommunerna ökade 
kontinuerligt under 1990-talet. Brandtzæg m.fl. (2006) studerade istäl-
let avvikelserna mellan lokala bidragsnivåer och de nya norska socialbi-
dragsriktlinjerna samt mellan utbetalda bidrag och det nationella ge-
nomsnittet. Deras resultat visade på en svag minskning i den avvikelsen 
mellan nivåerna och riktlinjerna efter riktlinjernas införande, medan 
ingen tydlig effekt av riktlinjerna på utgifterna kunde skönjas. Skillnaden 
i utfallen mellan de angivna nivåerna och de faktiska utbetalningarna 
sågs som orsakat av det skönsutrymme som fortfarande kvarstod för 
handläggarna i bedömningen av bidragsbehoven. 
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Sammantaget indikerar de här analyserna att decentralisering leder 
till lägre ersättningsnivåer och ett lägre utnyttjande av socialbidrag, 
men det finns ingen enhetlig bild av sambandet mellan decentrali-
sering och skillnader ersättningsnivåer mellan kommuner. Studierna 
skiljer sig emellertid åt och det kan finnas andra skillnader, t.ex. i lag-
stiftningen, som inte fångas i analyserna som ligger bakom skillnader-
na i resultaten. Reformer faller inte heller alltid längs en decentrali-
sering-centralisering axel utan de kan innebära en samtidig utvidgning 
och begränsning av lokalt självstyre (”decentraliserad centralisering”) 
eller så kan olika reformer med motstridiga konsekvenser för lokalt 
självstyre införas samtidigt. Andra skillnader kan naturligtvis också 
vara viktiga, av de nämnda studierna kontrollerade endast Brandtzæg 
m.fl. (2006) för strukturella skillnader på lokal nivå. Det finns med 
andra ord ett behov av analyser som riktar uppmärksamheten på de-
taljerna i reformerna och samtidigt undersöka deras inverkan med 
hjälp av longitudinella data från representativa urval som kontrollerar 
för andra påverkansfaktorer.  

Kommunalt aktiveringsansvar och socialbidragsnivåer  
Inledningsvis analyserar vi här sambandet mellan förändringarna i an-
svarsfördelningen och de kommunala socialbidragsnivåerna. Som be-
skrivits ovan så består ersättningarna i samband med arbetslöshet dels 
av arbetslöshetsersättningarna, dels av socialbidrag som utgår till dem 
som inte kan försörja sig själva och som inte uppbär några andra ersätt-
ningar. Utformningen av och nivån på arbetslöshetsersättningen be-
stäms i de nordiska länderna i huvudsak centralt, beslut fattas i de nat-
ionella parlamenten och implementeras sedan av en statlig myndighet 
eller av en organisation som handlar på parlamentets uppdrag. 
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Socialbidraget skiljer sig från arbetslöshetersättningarna bl.a. i det att 
beslut och implementering sker på kommunal nivå. Detta gör att det kan 
utvecklas en annan politisk dynamik kring socialbidragsnivåerna än på 
det nationella planet. Ett ökat lokalt ansvar skulle kunna leda till såväl 
högre som lägre socialbidrag om kommuner av principiella skäl skulle 
vilja ändra på socialbidragen. I den amerikanska diskussionen har det 
emellertid främst hävdats att ett ökat lokalt ansvar skulle kunna starta 
en process som leder till successivt lägre socialbidrag. Vissa kommuner 
skulle av principiella eller finansiella skäl kunna vilja sänka socialbidra-
gen, något som skulle kunna få andra kringliggande kommuner att mot-
villigt följa efter. Även om det i grannkommunerna inte fanns samma 
önskan eller behov av sänkta bidrag skulle en rädsla för inflyttning från 
kommuner där bidraget sänkts (ibland kallat social turism) kunna leda 
till att även grannkommunerna sänker bidragsnivåerna. Vi skulle då 
kunna få en nedåtgående, självförstärkande, spiral där en kommuns 
sänkning leder till sänkningar i grannkommunerna, något som i sin tur 
kan leda till ytterligare bidragssänkningar. Denna möjlighet har vi här 
studerat genom att analysera sambandet mellan förändringar i det lo-
kala ansvaret för aktiveringsåtgärder och utvecklingen av den genom-
snittliga utbetalda bidragsnivån i kommunerna (se box 3.5).  

Figur 3.12a visar utvecklingen av socialbidraget i Danmark för de 
olika grupper vi där valt att fokusera på; 25- till 64-åringar, 20- till 24-
åringar, 18- till 19-åringar och invandrare. Den äldsta gruppen, vuxna 
mellan 25 och 64 år, utgör jämförelsegrupp då gruppen inte berördes av 
de ansvarsreformer som genomförts. 1990 är startpunkten för under-
sökningen i Danmark och nivåerna de övriga åren anges alltså i relation 
till detta år ”noll”. Figuren ger därför ingen information om bidragets 
faktiska nivå utan endast hur det förhåller sig till startåret. De vertikala 
staplarna i diagrammet anger de år då de olika reformer som diskutera-
des i avsnitt 3.2.1 infördes. 
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Box 3.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data och metod 

Effekten av förändringar i den vertikala ansvarsfördelningen på den kommunala 
socialbidragsnivån i kommunen har studerats för specifika grupper av motta-
gare. De senare har främst utgjorts av ungdomar och invandrare eftersom det är 
de som varit målgrupperna för de olika reformerna. För att isolera reformeffek-
ter behöver vi eliminera andra källor till variation, t.ex. demografiska föränd-
ringar, konjunktur-svängningar eller en förändrad sammansättning av bidrags-
tagargrupperna. Detta har gjorts genom att ta hänsyn till hur sådana faktorer har 
utvecklats inom varje enskild kommun. Dessutom relateras där så är möjligt 
utvecklingen inom mål-grupperna till utvecklingen inom en jämförelsegrupp 
som inte varit föremål för förändrad ansvarsfördelning, de 25- till 64-åriga bi-
ståndsmottagarna. Jämförelser av det här slaget kallas ibland för en ”difference-
in-difference” ansats. 

De nordiska dataseten (se bilaga 1) innehåller uppgifter om de totala årliga 
socialbidragsutbetalningarna på individnivå. I Danmark avser socialbidrag 
kontanthjælp, i Norge sosialstøtte, i Finland toimeentulotuki och i Sverige 
ekonomiskt bistånd/socialbidrag. Socialbidraget har mätts i lokala valutor och 
justerats för inflation (till 2006 års priser). Den kommunala socialbidragsnivån 
har beräknats som genomsnittligt utbetalt socialbidrag relativt en hypotetisk 
kommunal fattigdomsgräns, här satt till hälften av den genomsnittliga ar-
betsinkomsten i kommunen. Syftet är att uppskatta den relativa levnadstan-
darden bland social-bidragstagare i respektive kommun. Uppskattningen har 
gjorts separat för de olika grupperna, även om samma fattigdomsgräns har 
använts för alla grupper. 

Socialbidragsnivån har sedan använts som beroende variabel i 
minstakvadrats-regressioner där de oberoende variablerna utgjorts av befolk-
ningsstorlek, andel av befolkningen i arbetsför ålder i åldrarna 18 till 19, 20 till 
24 och 25 till 64, andel invandrare i befolkningen, andel med sjukpenning, andel 
arbetslösa utan arbetslöshetsersättning och slutligen den genomsnittliga ar-
betsinkomsten i kommunen. Dessa variabler ska fånga skillnader i socialbidrag-
stutbetalningar mellan kommuner som inte är relaterade till reformer medan 
förändringen i socialbidragets nivå över tid fångats med hjälp av årsindikatorer. 
Modellen anger därför förändringar i det relativa socialbidraget över tid när 
hänsyn tagits till förändringar i bakgrundsfaktorerna. 
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Socialbidragets utveckling över tid uppvisar en del intressanta skillna-
der mellan grupperna, men inledningsvis skall konstateras att även om 
förändringen över tid är signifikant för alla grupperna var den relativt 
begränsad. Variationen över tid omfattade som mest drygt 1 procenten-
het, ersättningsnivån såsom vi har beräknat den har m.a.o. förändrats 
ganska lite.  

Vi ser trots det en del intressanta skillnader mellan grupperna. Inled-
ningsvis kan konstateras att bidragsnivån bland 25- till 64-åringar steg 
under nästan hela den studerade perioden. Ökningstakten var tämligen 
konstant, bortsett från en viss avmattning efter 2002. Bidraget till in-
vandrare uppvisar i huvudsak samma utveckling som bidraget till de 
vuxna, även om minskningen efter 2002 är mer markant. Denna utveckl-
ing skall jämföras med den bland tonåringarna och bland unga vuxna. I 
den förra gruppen förblev bidraget i princip oförändrat under hela peri-
oden och släpade därför efter ökningen bland vuxna. Bland ungdomarna 
förblev också bidraget initialt oförändrat, och även om det steg fr.o.m. 
1993 så skedde det i klart långsammare takt än bland de vuxna.  

Även om den totala variationen över tid var måttlig är skillnaderna i 
utvecklingen ändock intressant satt i relation till de reformer som ge-
nomförts. 1990-talet var en period då kommunerna tilldelas ett ökat 
ansvar för aktivering av de unga vuxna och för tonåringarna, men inte 
för invandrarna eller för de vuxna. Det är därför slående att bidragsnivå-
erna bland de vuxna och bland invandrarna i det stora hela följdes åt 
medan nivåerna bland ungdomarna och tonåringarna avvek redan från 
första början. Det skulle kunna tolkas som att även om det kommunala 
ansvaret inte varit förknippat med sänkta bidragsnivåer ledde det till en 
mera restriktiv utveckling. Att bidragsnivåerna bland invandrare sjun-
ker efter 2002 kan också sägas vara relaterat till förändringar i ansvars-
fördelningen, men av ett helt annat slag. I motsats till reformerna under 
1990-talet innebar reformen 2002 en centralisering i det att det kom-
munala bidraget för stora invandrargrupper ersattes med ett centralt 
fastlagt – och i det här fallet betydligt lägre – bidrag. Det finns därför 
vissa indikationer på att ansvarsfördelning kan inverka på nivåerna, 
förändringarna över tid är som redan noterats signifikanta för alla grup-
perna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den totala variationen 
över tid var begränsad. 
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Figur 3.12a. Socialbidragets utveckling i Norden. Förändring i relativ ersätt-
nings-nivå i förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. 
Danmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.12b. Socialbidragets utveckling i Norden. Förändring i relativ ersätt-
nings-nivå i förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. 
Finland 
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Figur 3.12c. Socialbidragets utveckling i Norden. Förändring i relativ ersätt-
nings-nivå i förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. 
Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.12d. Socialbidragets utveckling i Norden. Förändring i relativ ersätt-
nings-nivå i förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. 
Sverige 
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Figur 3.12b visar på samma sätt socialbidragets utveckling i Finland. 
Eftersom de finska reformerna omfattade alla bidragstagare visar vi 
här endast utvecklingen av den genomsnittliga ersättningsnivån bland 
alla som mottog socialbidrag. Inledningsvis kan det noteras att föränd-
ringen i Finland är ännu mindre än den i Danmark, mindre än 0,2 pro-
centenheter totalt. Den variation som skedde bestod i en inledande 
ökningen som avstannade 1997 vartefter bidragsnivån förblev oför-
ändrad under tio-årsperioden fram till 2006. Därefter steg ökningstak-
ten återigen något. 

Precis som i Danmark finns det är tecken på en koppling mellan ni-
vån och reformerna. 1990-talet var generellt en period med något 
ökande kommunalt ansvar, en process som tog fart mot slutet av årtion-
det. 2000-talet och då särskilt 2003 var istället en period med ökad cent-
ralisering, även om det mestadels skedde genom att initiera olika former 
av koordinering av aktiveringsåtgärder mellan olika myndigheter. Att 
ökningen i socialbidraget avstannar 1997 skulle, liksom i Danmark, 
kunna vara relaterat till det ökade kommunala ansvaret, medan ökning-
en i socialbidraget efter 2003 skulle kunna tolkas som en effekt av den 
ökande centraliseringen. Förändringen över tid är signifikant, men som i 
det danska fallet är det ändå viktigt att komma ihåg att förändringarna 
är mycket begränsade. 

De norska resultaten redovisas i figur 3.12c och även här ser vi att vari-
ationerna över tid var små. Bland unga vuxna är förändringen över tid inte 
ens signifikant, vilket den är i alla övriga analyserna i Norge och samtliga 
analyser i de andra länderna. Men inte heller i de fall då utvecklingen är 
statistiskt signifikant verkar den vara av någon substantiell betydelse.  

Resultaten för Sverige återfinns i figur 3.12d och precis som i det 
finska och norska fallen var variationen över tid överlag liten. Det är 
egentligen endast bland unga vuxna vi ser någon form av förändring, 
men den är inte relaterad till förändringar i ansvarsfördelningen. Det 
skedde m.a.o. en ökning av nivån 1993, men någon förändring i ansvaret 
för unga vuxna sker inte förrän 1998.  

Förmodandena om att en nyvunnen frihet skulle göra att kommu-
ner sänkte socialbidragen får inget stöd i de här redovisade analyserna 
för de fyra nordiska länderna. Socialbidraget verkar istället ligga på en 
tämligen konstant nivå i förhållande till de genomsnittliga arbetsin-
komsterna i respektive kommun och land, om än med vissa fluktuat-
ioner. Det är endast i Danmark och Finland som vi kan se några som 
helst indikationer på att de arbetsmarknadspolitiska reformerna kan 
ha inverkat på socialbidragsnivån. De förändringar i ansvaret för akti-
veringsåtgärder som där genomfördes samvarierar med de föränd-
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ringar i ersättningsnivån på ett sätt som tyder på att det kan vara tal 
om reformeffekter. Inte heller här är det tal om någon tävling i bi-
dragssänkning då förändringarna är små och i huvudsak innebär att 
ökningstakten sjunker något. 

Välfärdsreformer och lokal variation i socialbidragsutbetalningar 
Reformer av den hierarkiska ansvarsfördelningen kan emellertid även på-
verka bidragen i så motto att skillnaden mellan vad olika kommuner erbju-
der sin invånare i form av bidrag och åtgärder tilltar. Kommunerna skulle 
då anpassa utbudet till de lokala omständigheterna utan att snegla på vad 
grannkommunerna erbjuder sina invånare. Vid t.ex. decentraliseringar 
skulle vi enbart få större variation mellan kommuner, inte den konvergens 
mot en ny och kanske lägre nivå som tanken var ovan. Omvänt skulle cent-
raliserande reformer leda till en minskad spridning i exempelvis bidragen, 
snarare än en höjning av den genomsnittliga nivån. För att studera detta har 
vi analysera sambandet mellan förändringar i det lokala ansvaret för aktive-
ringsåtgärder och utvecklingen av skillnaderna i den utbetalda bidragsni-
vån mellan kommunerna. När vi gör det vill vi precis som tidigare ta hänsyn 
till skillnader mellan kommunerna som kan påverka utbetalningen av soci-
albidrag utan att det är relaterat till styrningsfrågor. Vi gör det genom att 
applicera en s.k. flernivåmodell (se box 3.6).  

Som beskrivs i box 3.6 kan förändringar i variansuppdelnings-
koefficienten (VUK) ses som ett mått på effekten av organisatoriska för-
ändringar och i figur 3.13a visas utvecklingen av VUK i Danmark bland 
ungdomar, invandrare och vuxna socialbidragstagare och där de verti-
kala staplarna anger återigen reformår. De VUK som presenteras är från 
modeller med samtliga variabler inkluderade och som framgår av den 
här och de efterföljande figurerna ligger den andelen på ungefär 10 %. 
Resultaten från modeller utan några variabler, s.k. tomma modeller, 
visas inte men VUK ligger i sådana analyser i samtliga fall ca 5 procen-
tenheter högre än de som här visas. Strukturella skillnader förklarar 
m.a.o. ungefär 1/3 av skillnaderna i utbetalningar mellan kommunerna i 
de olika länderna. 

Av figur 3.13a framgår att den inter-kommunala variationen bland 25- 
till 64-åringarna halverades under 1990-talet och sedan förblev på en 
lägre nivå under 2000-talet trots en del årliga fluktuationer. Fallande VUK 
återfinns också bland ungdomar och invandrare. Bland ungdomar mot-
svarade minskningen ungefär den bland vuxna, även om den bland ung-
domar nådde sin lägsta nivå redan 1997. Reduktionen i VUK var emeller-
tid särskilt påtaglig bland invandrare. De inter-kommunala skillnaderna i 
socialbidragsutbetalningar till invandrare var i början av perioden unge-
fär dubbelt så stor som bland 25- till 64-åringarna, men hade mot slutet av 



112 Att möta globaliseringen 

perioden minskat med ca 2/3 till ungefär samma nivå som bland de 
vuxna. Klart är också att VUK bland invandrare uppvisade större årliga 
variationer, förmodligen relaterat till gruppens ständigt förändrade sam-
mansättning. Även om vi här har skiljt mellan nytillkomna och tidigare 
ankomna invandrare har vi t.ex. inte tagit hänsyn till ursprungsland. 

Box 3.6 

 
 
 

 

Data och metod 

Precis som i analysen av socialbidragsnivåerna har effekterna av förskjutningar 
i ansvaret studerats för specifika grupper av mottagare. Socialbidraget har åter-
igen mätts i lokala valutor och justerats för inflation (till 2006 års priser). För att 
isolera reformeffekter använder vi här s.k. flernivåanalys, en regressionsteknik 
som används för att skilja effekterna av individuella egenskaper från egenskap-
erna i den omgivning (t.ex. stadsdelar eller skolor) individerna befinner sig i.  

När det gäller individer i en geografisk enhet delar flernivåmodellen upp den 
totala variationen i den beroende variabeln i varians på individnivå (nivå 1) och 
varians på den geografiska nivån (nivå 2). Variansen på vardera nivån beror dels 
på skillnader mellan individer och kommuner som fångas upp av de olika vari-
ablerna, dels på skillnader som inte förklaras av variablerna. Vi koncentrerar oss 
på den oförklarade variansen på nivå 2, d.v.s. kommunnivån, som andel av den 
totala oförklarade variationen. Denna andel benämns ofta variansuppdelnings-
koefficienten (VUK). Förändringar i VUK anger då förändringar i skillnaden 
mellan kommuner i utbetalningar av socialbidrag som inte beror på förändring-
ar i de strukturella, bakomliggande, faktorerna, en skillnad som kan vara relate-
rad till skillnader i organisation. 

För att försäkra oss om att förändringar i VUK faktiskt återspeglar föränd-
ringar i organisation jämför vi, precis som ovan, utvecklingen av VUK för grup-
per som varit föremål för förändringarna (t.ex. ungdomar) med grupper som 
inte varit det (främst vuxna). De oberoende variabler som har ingått i analyser-
na består av variabler på individnivå (kön, ålder, invandrarbakgrund, datum för 
invandring, utbildningsnivå, barn under 18 år i hushållet, om personen bodde 
ensam, erhållit sjukpenning eller varit arbetslös utan någon form av arbetslös-
hetsersättning) och variabler på kommunnivå (befolkningsstorlek, andel av 
befolkningen i arbetsför ålder i åldrarna 18 till 19, 20 till 24 och 25 till 64, andel 
invandrare i befolkningen, andel med sjukpenning, andel arbetslösa utan arbets-
löshetsersättning och slutligen den genomsnittliga arbetsinkomsten i kommu-
nen). Dessa variabler ska fånga skillnader i socialbidragstutbetalningar som inte 
är relaterade till reformer. 
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Den här allmänna minskningen i VUK verkar däremot inte vara relaterad 
till reformerna. Även om många av reformerna innehöll inslag av standar-
disering var många av de tidiga reformerna (1992, 1996, 1998) riktade 
mot ungdomar, och trots att de inte omfattades av reformerna utveckla-
des VUK bland 25- till 64-åringarna på ett likartat sätt. Invandrarna var 
dessutom målgruppen för reformerna först efter millennieskiftet (2002, 
2005), d.v.s. efter det att VUK i den här gruppen hade närmat sig de andra 
grupperna. Utvecklingen av VUK bland invandrare efter 2002 påverkades 
av reformerna i så mening att det nya standardiserade bidraget i många 
fall ersatte det behovsprövade socialbidraget, men förutom detta verkar 
det klart att förändringarna i VUK inte var relaterade till reformerna. 

För Finland redovisar vi bara en VUK-kurva eftersom reformerna här 
inte var riktade mot någon speciell grupp bidragstagare. Som framgår av 
figur 3.13b var 2003 något av en brytpunkt med avseende på inter-
kommunal variation. Efter ett decennium av sjunkande VUK inleddes 
2003 en nästan lika lång period av ökande variation. Den inledande 
minskningen var relativt liten (ungefär 1/3) och detsamma kan sägas 
om den efterföljande ökningen. 

Vad gäller reformerna så var perioden av minskad variation en pe-
riod med ökat lokalt ansvar. Reformerna i den senare halvan av peri-
oden syftade däremot främst till att öka samarbetet över institutionella 
gränser något som vi förväntade oss skulle resultera i en standardisering 
och därmed minskad variation. Den samarbetsform som valts i Finland 
bygger dock på frivilliga lokala avtal om införandet av centrumen (LA-
FOS existerade 2010 endast i 138 av totalt 320 kommuner) och på att 
handläggare avgör vem som skall föras över till centrumen. Den nation-
ella styrkommittén har dessutom kritiserats för att ha varit svag och 
målgruppen som omfattas av LAFOS har sagts ha varit smal, allt aspekter 
som kan antas ha genererat en ökad variation efter 2003.  
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Figur 3.13a. Utvecklingen av interkommunala skillnader i socialbidrags-
utbetalningar i Norden. Variationsuppdelningskoefficient från flernivå-
regressioner. Danmark 

Figur 3.13b. Utvecklingen av interkommunala skillnader i socialbidrags-
utbetalningar i Norden. Variationsuppdelningskoefficient från flernivå-
regressioner. Finland 
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Figur 3.13c. Utvecklingen av interkommunala skillnader i socialbidrags-
utbetalningar i Norden. Variationsuppdelningskoefficient från flernivå-
regressioner. Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.13d. Utvecklingen av interkommunala skillnader i socialbidrags-
utbetalningar i Norden. Variationsuppdelningskoefficient från flernivå-
regressioner. Sverige 
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I Norge fanns det mycket små förändringar i VUK i jämförelsegruppen 
25- till 64-åringar och bland ungdomar, se figur 3.13c. En långsam ned-
gång i VUK mellan 1994 och 2002 kan noteras för ensamstående föräld-
rar, något som byts mot en stadig uppgång efter 1998. Den största vari-
ationen finner vi istället igen bland invandrare där VUK fluktuerat be-
tydlig mer än bland de andra grupperna. En initial uppgång vänds 1995 
med en minskning fram till 1998. Här följer sedan en andra ökning som 
kulminerade 2003 och i sin tur följdes av en markant minskning.  

Som förväntat förblev den lokala variationen relativt oförändrad un-
der 1990-talet. Rätten att villkora socialbidrag som infördes 1993 visade 
ingen tydlig effekt på den inter-kommunala variationen, förmodligen 
orsakat av en motvilja att omsätta lagstiftningen på lokal nivå (Lødemel, 
1997). För de riktlinjer som infördes 2001 förväntade vi oss en minskad 
VUK, men inga sådana tendenser framträder och orsaken är antagligen 
återigen implementeringsproblem (Brandtzæg m.fl., 2006). Handlings-
planen mot fattigdom från 2002, de organisatoriska reformerna och 
introduktionsprogrammet förväntades också leda till minskad variation. 
Det finns också en nedgång i VUK bland ungdomar och ensamstående 
föräldrar under 2005, men detta verkar inte vara relaterat till reformer-
na eftersom nedgången endast var kortvarig. Den påtagliga minskningen 
i VUK bland invandrare kan vara ett resultat av samarbetsreformen, men 
ännu mer troligt är att det beror på införandet av introduktionsbidraget. 
Även om bidraget här inte räknas som socialbidrag, i motsats till i Dan-
mark, har införande av introduktionsbidraget lett till att många invand-
rare lämnat socialbidraget vilket borde gett en homogenare grupp soci-
albidragstagare och därmed mindre variation. 

Resultaten för Sverige i figur 3.13d visar en initial uppgång och efter-
följande stabilisering av VUK bland vuxna, om än med en del fluktuat-
ioner. Utvecklingen bland såväl tonåringar och ungdomar var likartad 
om än med större årliga variationer. Noterbart är vidare att Sverige var 
det enda landet där den interkommunala variationen ökat över tid bland 
alla grupper, men att ökningen var ganska begränsad. 
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I förhållande till reformerna tyder inte utvecklingen av VUK på 
några dramatiska reformeffekter. Det finns ingen indikation på att det 
ökade lokala ansvaret 1995 ökade variationen, den begränsade ök-
ningen sker innan reformen och var starkast bland grupper som inte 
tillhörde målgruppen. Inte heller reformen från 1998 verkar ha haft 
några påtagliga effekter, om något så verkar det som om de kommu-
nala sanktionsrättigheterna och möjligheter att bestämma över några 
av posterna i socialbidraget motverkat en eventuell effekt av införan-
det av socialbidragsnormen. 

De tydligaste effekterna av ländernas olika reformer är alltså relate-
rade till bidragen riktade till invandrare där införandet av de särskilda 
ersättningarna ledde till minskad variation i både Danmark och Norge. 
Däremot ser vi inga tydliga effekter av Norges och Sveriges socialbidrags-
normer, något som kan relateras till reformernas implementering och 
utformning. Inte heller den finska samordningen verkar ha inverkat på 
variationen, och också det kan förmodas vara relaterat till utformningen 
av LAFOS-reformen. Övriga reformer har inte haft någon effekt på den 
kommunala variationen, åtminstone inte att döma av våra analyser. 

Lokal aktivering och utnyttjande av socialbidrag 
De teoretiska argumenten för decentralisering fokuserar på möjlighet-
en av att anpassa olika program och åtgärder till lokala förhållanden. 
Socialbidragsmottagare skulle t.ex. kunna få ta del av tillrättalagda 
åtgärder som ger dem bättre möjligheter på den lokala arbetsmark-
naden eller på andra sätt tar hänsyn till lokala omständigheter. De-
centralisering kan emellertid också innebära sämre anpassade åtgär-
der om t.ex. de lokala resurserna inte är tillräckliga för att erbjuda åt-
gärder av nödvändig kvalitet. I det förra fallet skulle man tänka sig att 
andelen bidragsmottagare skulle minska om åtgärderna underlättar 
steget till självförsörjning, medan vi i det senare skulle förvänta oss det 
omvända. Motiveringen för reformerna var emellertid att man därige-
nom skulle få bättre fungerande program, något som skulle leda till att 
färre personer skulle erhålla socialbidrag. För att analysera detta har vi 
relaterat andelen socialbidragstagare i kommunerna till de olika re-
formerna (se box 3.7). 
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Box 3.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvecklingen av andelen bidragsmottagare i Danmark, med hänsyn taget 
till bl.a. de demografiska förändringarna, visas i figur 3.14a och som 
framgår av figuren var variationen i andelen socialbidragstagare relativt 
begränsad. Den variation som ändå sker finner vi huvusakligen bland 
25- till 64-åringar där andelen först ökade innan den 1995 återgår till 
utgångsnivån. Därefter följde en relativt lång period av ökat socialbi-
dragsuttag fram till 2001 då det stabiliserades. Precis i slutet av vår ob-
servationsperiod skedde sedan en snabb minskning av andelen med 
bidrag. Utvecklingen bland invandrarna och unga vuxna var likartad, om 
än med lägre fluktuationer. Från mönstret avvek egentligen bara tonå-
ringarna som uppvisade en svagt sjunkande andel under inledningen av 
1990-talet och därefter låg kvar på en något lägre nivå under resten av 
den analyserade perioden. 

Intressant i det danska fallet är att inledningen av 1990-talet också var 
den period då danska kommuner fick överta en del av ansvaret för aktive-
ringen av just 18- till 19-åringarna. Utvidgningen av kommunernas ansvar 
till yngre vuxna i mitten av årtiondet verkar dock inte samvariera på 
samma sätt med en förändrad andel, ökningen bland 20- till 24-åringarna 
stannade visserligen av men vi ser också ungefär samma utveckling bland 
invandrarna som inte omfattades av det utökade ansvaret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data och metod 

Tillvägagångsättet har här varit i princip detsamma som i analyserna av bi-
dragsnivåerna ovan (box 3.5) men här har den beroende variabeln utgjorts av 
antalet socialbidragstagare relativt befolkningen i kommunen. Andel bistånds-
mottagare har även här beräknats separat för de olika grupperna, men här har 
kommunens totalbefolkning använts som nämnare för alla grupper. 
Minstakvadrat-metoden har återigen använts och de oberoende variablerna har 
även de varit desamma som i analysen av bidragsnivåerna. 
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Den finska utvecklingen visas i figur 3.14b och vi kan här se en initial 
ökning mellan 1993 och 1997. Ökningen var också relativt stor, betydligt 
större än de som observerades för Danmark. Därefter stabiliserade sig 
andelen på den nya högre nivån under resten av perioden. I motsats till i 
Danmark sammanföll alltså i Finland en period av ökat kommunal an-
svar med en högre andel socialbidragstagare.  

Figur 3.14c visar de norska resultaten och det kanske mest frappe-
rande med figuren är den mycket lilla variation som registrerats. För 
samtliga grupper rör sig kurvorna i ett smalt band och det går knappast 
att tala om någon egentligen variation över tid. Det är därför inte heller 
tal om att förändringarna i ansvaret för aktiveringsåtgärderna har in-
verkat på socialbidragstagarandelen. 
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Figur 3.14a. Utvecklingen av andelen socialbidragstagare i Norden. Förändring i 
förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. Danmark 

Figur 3.14b. Utvecklingen av andelen socialbidragstagare i Norden. Förändring i 
förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. Finland 
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Figur 3.14c. Utvecklingen av andelen socialbidragstagare i Norden. Förändring i 
förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. Norge 

Figur 3.14d. Utvecklingen av andelen socialbidragstagare i Norden. Förändring i 
förhållande till startår (procentenhet). Minstakvadratsregression. Sverige 
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Ser vi då till sist på Sverige så framgår av figur 3.14d att vi här har den 
största variationen bland de fyra länderna, notera skillnaden i skalan 
på den vertikala axeln. Ökningen bland 25- till 64-åringar mellan 1991 
och 1992 var ungefär dubbelt så stor som de största förändringarna i 
de andra länderna. Efter 1996 inleddes sedan en lång period med sak-
teliga sjunkande bidragsutnyttjande. Bland unga vuxna och tonåringar 
ser vi en liknande men mindre dramatisk utveckling. Den initiala ök-
ningen var mindre och den stegvisa minskningen från 1996 förlöpte 
också långsammare. Precis som var fallet med Finland och Norge ver-
kar dock de reformer som gjorts inte ha haft någon inverkan på ande-
len socialbidragstagare. Reformerna riktade mot unga vuxna och tonå-
ringar kom efter det att andelen stabiliserats på en ny och högre nivå 
och ingen nämnbar effekt på socialbidragstagandet kan skönjas. 

Sammantaget finns det knappast några indikationer på att det ökade 
kommunala ansvaret lett till färre socialbidragstagare. Av de olika grup-
perna i de fyra länderna för vilka kommunerna erhållit ett större ansvar 
är det endast för danska 18- till 19-åringar som vi verkar kunna se några 
tecken på färre socialbidragstagare efter att ett utökat kommunalt an-
svar införts. För de två övriga grupperna i Danmark, i Finland, i Norge 
och i Sverige ser vi antingen ingen förändring, en förändring som går 
mot den förväntade eller en förändring motsvarande utvecklingen i jäm-
förelsegruppen. Inget tyder med andra ord på att kommunala åtgärder 
skulle vara bättre avpassade och därmed leda till ett lägre socialbidrags-
utnyttjande. 

Spelar ansvarsnivån någon roll? 
Vilka effekter kan då den omfattande reformaktiviteten sägas ha haft? 
Resultaten från de fyra länderna kan löst delas in i tre kategorier; fall där 
det verkar finnas en effekt av reformerna, fall där en avsaknad av en effekt 
kan förklaras med reformens karaktär eller implementation och slutligen 
fall den förväntade effekten uteblivit och där ingen enkel förklaring finns. 

Till den första gruppen hör kommunaliseringen av arbetsmarknads-
politiken och bidragsnivåerna i Danmark och Finland samt standardise-
ringar av bidragen tillgängliga för invandrare i Danmark och Norge. Vad 
gäller bidragsnivåerna så såg vi indikationer på att det kommunala an-
svaret kan ha inverkat på nivån, men endast i så motto att ökningstakten 
blev något lägre. Vad gäller den inter-kommunala variationen är det inte 
så förvånande att det partiella utbytet av det skönsmässiga socialbidra-
get med det centralt fastlagda introduktionsbidraget har lett till minskad 
variation, antingen genom själva bidragsstandardiseringen (Danmark) 
eller genom att skapa en homogenare grupp bidragstagare (Norge). I 
den andra gruppen finner vi decentraliseringen av sanktionsrätten i 
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Norge, standardiseringen av bidragen med hjälp av nationella riktlinjer i 
Norge och Sverige samt det institutionaliserade samarbetet i Finland. De 
norska reformerna verkar båda ha undergrävts i implementeringen av 
att handläggarna inte agerade i enlighet med intentionerna. De svenska 
och finska reformerna verkar istället ha fallerat p.g.a. reformernas ut-
formning. De svenska riktlinjerna tillät kommunerna ett visst spelrum 
vad gäller vilka poster som skulle täckas av socialbidraget, något som 
delvis motverkade försöket till standardisering. De finska servicecent-
rumen var istället frivilliga och gav kommunerna omfattande spelut-
rymme även på andra sätt och avsaknaden av den inledningsvis förvän-
tade effekten är därför inte så förvånande.  

Den sista gruppen får sägas vara den största och utgörs av reformer 
där vi inte finner någon effekt av det slag vi förväntade oss och inte hel-
ler har någon plausibel förklaring till varför effekten uteblivit. Hit räknas 
t.ex. de tänkta effekterna på bidragsnivåerna, i de flesta fall finner vi
ingen sänkning över huvudtaget och i de fall det finns något som tyder
på en reformeffekt är den begränsad till en lägre ökningstakt. Någon
negativ bidragsspiral uppstod alltså aldrig, antingen därför att lokala
politiker inte resonerar på det sätt som förutsattes eller för att kommu-
nerna inte utsätts för någon välfärdsturism och därför aldrig behöver ta
ställning i frågan. I mångt och mycket saknas det också effekter på vari-
ationen i bidragsnivåerna, och på bidragsutnyttjandet.

Det är noterbart att den sista gruppen huvudsakligen utgörs av de 
olika ländernas aktiveringsreformer. Frånvaron av reformeffekter kan här 
möjligen förklaras av att de inte lett till några större förändringar. Kom-
munerna kan således ha avstått från att utnyttja de möjligheter lagstift-
ningen gav dem och istället fortsatt arbeta som tidigare. Många av refor-
merna genomfördes också under en lågkonjunktur och en grupp redan 
långt från arbetsmarknaden kan då ha stora svårigheter att finna annan 
försörjning oavsett kvaliteten på åtgärderna. Någon slutgiltig förklaring 
till avsaknaden av effekter kan inte ges här men det verkar ändå klart att 
aktiveringsreformerna skiljer sig från övriga reformer. 





4. Slutord

Ekonomisk globalisering har stått på den politiska dagordningen i de 
nordiska länderna under hela efterkrigstiden och en omfattande opin-
ionsbildning har bedrivits både för och emot en ökad international-
isering av såväl varor, tjänster, kapital och arbetskraft. De argument som 
förts fram av de båda sidorna har varit i princip desamma i alla länder-
na, och dessutom förblivit i det närmaste oförändrade. En ökad tillgång 
till internationella marknader har av förespråkarna setts som en förut-
sättning för ekonomisk tillväxt och fortsatt välstånd. Globalisering är i 
det här scenariot mer eller mindre identiskt med ökad export, ökad 
sysselsättning och höjda löner, något som lett till krav på att minimera 
olika slags rörlighetshinder. Globaliseringens kritiker har i mångt och 
mycket instämt i att internationaliseringen kan ha fördelar av det här 
slaget, men har samtidigt varnat för risken för arbetslöshet, inkomst-
ojämlikhet och social exkludering. Globalisering kan enligt dem lika väl 
betyda ökad import, nedläggningar och lönekonkurrens, och för att 
kunna möta globaliseringens utmaningar har ett bevarat ekonomiskt-
politiskt handlingsutrymme därför ansetts nödvändigt. 

Kombinationen av attraktion och aversion återspeglas i ländernas 
politik. Vad gäller import och export av varor och tjänster har länderna 
gjort likartade överväganden, även om dessa ibland lett fram till olika 
beslut beroende på inhemska faktorer som industristruktur och poli-
tiska majoritetsförhållanden. Likheterna är starkast när det gäller län-
dernas förhållande till internationella avtal och organisationer som 
GATT, GATS, WTO och OECD. Här har länderna nästan genomgående 
tillhört de första undertecknarna och de första medlemmarna.  

De största skillnaderna i handelspolitiken återfinns i förhållandet till 
EU. Inget nordiskt land ingick i den ursprungliga Kol- och stålgemenskap-
en, istället utgjorde tre av dem grundarna till EFTA när detta skapades 
som ett alternativ till gemenskapen. Orsaken stod att finna i den oro som 
länderna kände inför ett EU-medlemskap, en rädsla för att medlemskapet 
skulle förhindra en politik mot arbetslöshet och social splittring. Oron 
delades visserligen inte alla läger men var tillräckligt utbredd för att moti-
vera beslutet att stå utanför. Island valde i det här läget att stå utanför 
båda organisationerna medan Finland av utrikespolitiska skäl endast blev 
associerad medlem av EFTA. Men den betydelse länderna tillmäter inter-
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nationell handel återspeglas i det faktum att det därefter vid flera tillfällen 
pågick mer eller mindre långt gångna förhandlingar om medlemskap, 
förhandlingar som ofta initierats efter att utrikespolitiska förändringar 
gjort ett medlemskap mer attraktivt alternativt mindre avskräckande. 
Sådana utrikespolitiska förändringar, kombinerat med inrikespolitiska 
maktförskjutningar, har gjort att först Danmark och sedan Finland och 
Sverige blivit medlemmar av EU. Trots två folkomröstningar har däremot 
Norge blivit kvar i EFTA, där nu även Island är medlem. EES-avtalet gör 
dock att handeln mellan Norden och övriga EFTA- och EU-medlemmar 
sker på i princip samma villkor. 

Vad gäller kapitalets globalisering har likheterna mellan länderna varit 
större. Under en lång period från andra världskrigets slut fram till ca 1985 
dominerade en skepsis gentemot fria kapitalrörelser, en skepsis som i 
stora drag var grundad på argument liknande de kring internationell han-
del. Mellan 1985 och 1990 förändrades läget radikalt då inhemska före-
språkare för en liberalisering av kapitalrestriktioner vann terräng, något 
som ibland sammanföll med anpassning till internationella avtal. I samt-
liga länder öppnades de inhemska marknaderna upp för utländskt kapital 
och nordiska företag fick också ökade möjligheter att investera utomlands. 

Störst är kanske variationen i ländernas politik i förhållande till ar-
betskraftens internationalisering. Skillnaderna i politik orsakades hu-
vudsakligen av läget på den inhemska arbetsmarknaden, medan Dan-
mark, Norge och Sverige länge importerade arbetskraft var Finland och 
Island exportörer av arbetskraft. Läget på den finska och den isländska 
arbetsmarknaden gjorde att frågor kring lönekonkurrens och undan-
trängning av inhemsk arbetskraft aldrig blev aktuella, något som istället 
var fallet i de andra tre länderna. Debatten förlöpte där på väldigt likar-
tat sätt där företagens periodvis stora behov av arbetskraft ställdes mot 
de anställdas oro för sysselsättning och löner. Fram till ca 1990 påminde 
immigrationspolitiken i de tre länderna mycket om varandra, där ar-
betskraftsmigration inledningsvis följde konjunkturcykeln för att efter 
ca 1975 till stor del komma att ersättas av flyktinginvandring. Kring 
1990 valde Danmark att begränsa även denna medan Norge och Sverige 
förblev relativt öppna för flyktingar. Vid det här laget hade invandringen 
börjat även i Finland och på Island, huvudsakligen i form av arbets-
kraftsinvandring även om viss flyktinginvandring också skedde. 

Farhågor har alltså rests om att den ökade ekonomiska integrationen 
kan ha negativa inverkningar på de nordiska arbetsmarknaderna i ter-
mer av sysselsättning och inkomster. Vi har kunnat konstatera att den 
rädsla som ofta uttrycks i den offentliga debatten inte får något stöd i 
vår forskning. Visserligen kan såväl internationell handel, kapitalrörlig-
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het och migration leda till ökad ojämlikhet, och de två förra också till 
ökade inkomstfluktuationer. I praktiken verkar detta inte förekomma i 
så stor utsträckning som ofta förutsätts, alternativt att dessa effekter 
uppvägs av andra, motverkande, faktorer. 

Slutsatsen kan förvisso till viss del bero på svagheter i våra analyser. 
Möjligtvis skulle vi således funnit starkare globaliseringseffekter om vi 
t.ex. behandlat en senare tidsperiod, analyserat uppgifter från företag
snarare än branscher, granskat kapitalinkomster snarare än arbetsin-
komster, studerat vinstandelar snarare än sysselsättning eller sett på
kortvarigt snarare än mera långvarigt invandrad arbetskraft. Faktum är
emellertid att våra resultat överensstämmer ganska väl med annan
forskning. För att citera Brady m.fl. (2007, s. 326): “konsensus är att
globalisering har viss inverkan på ekonomisk ojämlikhet, även om
många forskare bestrider att globalisering har lika stor betydelse som
inhemska politiska och social faktorer för skillnader mellan länder och
över tid” (vår översättning).

Nationella faktorer spela således en stor roll, och anledningen till att 
vi inte finner några dramatiska effekter av globalisering på ojämlikhet 
och exkludering i Norden kan följaktligen vara relaterat till de strategier 
som de nordiska länderna har använt sig av för att möta globaliseringen. 
Våra analyser har fokuserat på en uppsättning strategier som varit ge-
mensamma för de nordiska länderna: satsningar på utbildning och på 
aktiverande arbetsmarknadspolitik. Här har samstämmigheten kring 
behovet av ökade utbildningssatsningar varit i det närmaste total, både 
inom och mellan länderna. Exakt hur satsningarna skall utformas har det 
visserligen rått en del oenighet om, t.ex. om personer med examen från 
gymnasial yrkesutbildning skall ha behörighet till högskolestudier eller 
om inriktningen på vuxenutbildningen. På det hela taget har ändå enig-
heten varit en stor i betoningen av utbildning som det huvudsakliga 
verktyget mot globaliseringens avigsidor.  

Utbildningsexpansionen verkar också ha varit framgångsrik. Snarare 
än att leda till ökade inkomstskillnader, en möjlig konsekvens av utbygg-
naden av utbildningssystemet, så verkar expansionen ha motverkat ojäm-
likhetsökningar. Visserligen avviker Finland, av okänd anledning, från det 
här mönstret, men i de tre andra länderna har arbetskraftens allt högre 
utbildningsnivå sammantaget inneburit konstanta eller lägre inkomst-
skillnader. Även om expansionen av utbildningssystemet säkerligen inne-
bär att vissa inte lyckas hitta ett arbete motsvarande deras kvalifikationer 
har utbyggnaden ändå lett till att inkomstskillnaderna begränsats. 
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Ett annat utbildningsområde där flera reformer genomförts är yrkes-
utbildningen, och åsikterna har gått isär om för- och nackdelarna med 
skol- respektive arbetsplatsbaserad yrkesutbildning. Vi kan här konstan-
tera att de olika ländernas yrkestutbildningssystem alla verkar fylla 
samma positiva roll, att ge ungdomar som inte går en traditionell universi-
tetsförberedande utbildning möjlighet att undvika arbetslöshet och ut-
slagning från arbetsmarknaden. Vi kan således inte identifiera några sys-
tematiska skillnader i andelen utanför arbetslivet och utbildningssystemet 
relaterade till olikheterna i ländernas yrkesutbildningar. Tyvärr brottas 
systemen också med liknande problem med att säkerställa att studenter-
na faktiskt avslutar sin utbildning, det finns inget som indikerar att något 
av dem är överlägset de andra i att förebygga avhopp. Den omfattande 
debatten ter sig i det här ljuset som delvis missriktad, båda systemen har 
övervägande positiva effekter och skillnaderna dem emellan vad gäller 
genomströmning och risken för utslagning är tämligen liten. Istället bör 
kanske andra faktorer avgöra yrkesutbildningens utformning, t.ex. möj-
ligheterna att få fram tillräckligt med lärlingsplatser, att anpassa utbild-
ningarnas innehåll till yrkeslivets förändring och att tillmötesgå önskemål 
om vidare studier. 

Skillnaderna på arbetsmarknadspolitikens område har varit än större. 
Visserligen har de nordiska länderna alla bekänt sig till en aktiv arbets-
marknadspolitik, men vad detta honnörsord inneburit har varierat. Under 
den period vi studerat har aktivering i Danmark och Sverige t.ex. involve-
rat nedskärningar i bidragen till arbetslösa, något som i mindre grad varit 
fallet i Finland och Norge. Satsningar på olika former av åtgärder har 
också utgjort en skiljelinje. Medan Danmark utökade sin satsning på ak-
tiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och Finland och Norge i stor sett lät 
sina ligga kvar på en oförändrad nivå minskade Sverige sina aktiva åtgär-
der märkbart. Det senare gäller dels i kvantitet, men också i kvalitet i och 
med att åtgärder med låga kostnader fått expandera. 

Reformerna av aktiveringspolitiken verkar på det hela taget ha haft 
förhållandevis måttliga effekter. Nedskärningarna av bidragen till ung-
domar har främst lett till en försämrad ekonomi för de berörda perso-
nerna, någon tydlig ökning i sysselsättningen är inte skett. Vi finner å 
andra sidan en uppgång i sysselsättningen efter sänkningen av bidragen 
till invandrare i Danmark, men med tanke på hur kraftig sänkningen var 
framstår ökningen som begränsad. Ökningen är dessutom förmodas 
vara relaterad till de övriga delarna av reformpaketet eftersom liknande 
satsningar i andra länder har varit tämligen framgångsrika. De organisa-
toriska reformerna har även de haft en begränsad inverkan. Orsaken till 
detta kan vara att reformerna ofta innehållit motstridiga komponenter, 
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att de snart följdes av motreformer eller att de inte implementerades 
som avsett. Några större effekter av det mycket omfattande arbetet med 
reformer av arbetsmarknadspolitikens organisation går i vilket fall som 
helst inte att finna bland våra resultat.  

Detta leder fram till några övergripande slutsatser. Även om globali-
sering givetvis medför problem för enskilda branscher, regioner, yrkes-
grupper eller personer verkar ändå problemen i ett större samhällsper-
spektiv mestadels kompenseras med möjligheter på andra håll i ekono-
min. Medborgarnas sysselsättning och försörjning är istället i högre grad 
avhängigt av inhemska institutioner, och utöver utbildnings- och ar-
betsmarknadspolitik kan det handla om t.ex. konjunkturpolitik eller 
löneförhandlingssystem. De nationella institutionerna är givetvis alla i 
viss mån kopplade till den internationella arenan, exempelvis genom 
gemensamma europeiska överenskommelser. Globaliseringen innebär 
visserligen närmast definitionsmässigt att kopplingen i många fall blivit 
starkare, och handlingsfriheten därmed mindre, men de nationella in-
stitutionerna är ändå fortfarande i stor utsträckning just nationella. Hur 
stort handlingsutrymme de nordiska länderna fortfarande har kan där-
för vara avgörande för vilken inverkan globaliseringen i framtiden 
kommer att ha på de nationella arbetsmarknaderna. 
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Summary in English 

Economic globalization, i.e. an increased international exchange of 
goods, services, capital and labor, has been an intensely debated issue in 
the Nordic countries throughout the post-war period. The arguments for 
and against globalization have been similar in all the countries, and have 
in addition remained almost unchanged over time. The proponents of 
globalization have thus seen an increased access to international mar-
kets as vital for economic growth and continued affluence. Globalization 
is here almost synonymous with increased exports, rising employment 
and higher wages, something that has led to calls for the removal of var-
ious types of barriers to mobility. The critics of globalization 
acknowledge that internationalization indeed may have these benefits, 
but caution against the risk for unemployment, income inequality, and 
social exclusion. Globalization may thus just as well mean increase im-
ports, factory closures and wage competition, and continued discretion 
regarding economic policy has therefore been seen as necessary to meet 
the challenges posed by globalization. 

The combination of attraction and aversion is mirrored in the coun-
tries’ policies vis-à-vis globalization. With regard to goods and services 
the countries for a long time remained cautious to the European Union 
(EU), and Denmark was long the union’s only Nordic member before 
Finland and Sweden joined in 1995. The ambivalence is also reflected in 
relation to capital mobility, up until ca 1985 the countries were skeptical 
towards international capital transfers but then changed position open-
ing for both in- and outflow of capital. The contradiction is also present 
with regard to the internationalization of labor, primarily in Denmark, 
Norway, and Sweden where the situation on the domestic labor markets 
long determined migration policy prior to the shift in connection to the 
opening towards the EU. 

These economic and political changes have from ca 1990 onwards 
contributed to a dramatic increase in the Nordic countries’ interaction 
with the rest of the world, and one aim of the project for which this is the 
final report has been to cast light on the effects of the increased econom-
ic integration on the countries’ labor markets. We have analyzed the 
period from ca 1985/90 to 2005/10, when globalization took off in ear-
nest, and have focused on the development of two central aspects of 
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earnings: earnings fluctuations and earnings inequality. One recurrent 
fear was the risk for unemployment and falling wages, something which 
would imply growing earnings fluctuations. Another was that unem-
ployment and wage reductions would hit some groups more than others, 
thereby leading to increased earnings inequality. 

We have found that the concern often expressed in the public debate 
do not receive any support. International trade, capital mobility, and 
migration may indeed lead to increased inequality, and the former two 
also to increased income fluctuations. In practice, this does not appear to 
take place as often as feared, or is alternatively counteracted by other 
factors. We thus do not find any changes in income fluctuations or in 
income inequality that can be explained by globalization. 

Even if our results partly run counter to the debate, they correspond 
fairly well with previous research. Brady et al. (2007, 326) for instance 
conclude their literature review by noting that “consensus is that global-
ization has some influence on economic inequality, although many 
scholars dispute that globalization matters as much as domestic political 
and social forces as a source of cross-national and historical variation”. 

National factors thus play an important role. That we do not find any 
dramatic effects of globalization on inequality and exclusion in the Nordic 
countries may consequently be related to the strategies they have made 
use of to counter globalization, and the second aim of the project has been 
to study the effects of some of these measures. Our analyses have once 
again examined the period 1985/90 to 2005/10 and focused on a set of 
strategies common to the Nordic countries: measures in the areas educa-
tion and active labor market policy. Here the agreement on the need for 
additional investment in education has been almost complete, both within 
and between the countries. The development of the educational system 
has primarily involved an expansion of different forms of higher educa-
tion, an expansion that has included both an increased number of educa-
tional institutions and a growing number of students. In addition, some 
countries have attempted to facilitate entry to higher education through 
reforms of upper secondary education or through changes in eligibility 
requirements. The aim has in either case been to enable more students to 
continue their education after upper secondary education. 

The expansion of education appears to have been successful in that it 
has counteracted increases in inequality. Although Finland deviates from 
this pattern, in Denmark, Norway and Sweden the rising level of educa-
tion in the labor force has produced constant or reduced income differ-
ences. Even if the growth of the educational system implies a risk that 
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some do not find work corresponding to their qualifications, the expan-
sion has nonetheless held income differentials in check. 

Beside changes related to eligibility to higher education, reforms to 
upper secondary education also comprised the relationship between 
school- and apprenticeship-based vocational education. Opinions re-
garding the two forms of vocational education differ, but we have found 
that the countries’ various vocational training systems all seem to fulfill 
the same positive function: to provide youths who do not pursue an up-
per secondary program preparing for university studies an opportunity 
to avoid unemployment and exclusion from the labor market. We thus 
cannot identify any differences in drop-out rates or in exclusion related 
to the differences in the countries vocational training systems. 

Compared to educational policy, the reforms to the Nordic countries’ 
labor market policies display greater differences, apart from a shared 
commitment to active labor market policy. In Denmark and Sweden, 
activation has involved cutbacks in benefits to unemployed, something 
that has not been the case in Finland and Norway to the same extent. At 
the same time, Denmark strengthened its manpower programs, Finland 
and Norway let theirs stay more or less unchanged (in relation to unem-
ployment) while Sweden cut back on the programs noticeably. In addi-
tion, there has been extensive organizational reforms, were labor mar-
ket policy partly came under new mandatorship and was coordinated 
with the local social services. 

The effects of these reforms were generally limited. The benefit cut-
backs have mainly led to lower incomes for the affected persons, alt-
hough there are signs of increased employment these are not unequivo-
cal. The organizational reforms also appear to have had minor impact, 
we for instance do not find any indications that they have led to lower 
rates of social assistance recipiency. 





Bilagor 

Bilaga 1. Presentation av datamaterialen 

Projektet har genomgående baserat analyserna på den typ av anonymi-
serade registerdata som under senare år gjorts tillgängliga för forskning. 
Fördelen med registerdata är att de oftast är heltäckande eller består av 
mycket stora urval, vilket är särskilt fördelaktigt i analysen av små be-
folkningsgrupper som dessutom ofta har ett högt bortfall i intervjudata. 
Registerdata är generellt också årliga och longitudinella, vilket innebär 
att det är lättare att studera processer som spänner över längre tidspe-
rioder. Nackdelen med registerdata är att de inte är tillrättalagda för 
forskning vilket kan göra det tidskrävande att dels få ihop ändamålsen-
liga dataset, dels att skapa valida mått på de fenomen man önskar stu-
dera. Inom projektet har också stor möda lagts på att lära känna de olika 
datamaterialen och de institutionella förhållanden de avspeglar i syfte 
att ta fram indikatorer med största möjliga jämförbarhet. Ett exempel på 
detta är SELMA-modellen som presenteras i bilaga B2. 

De registerdata som använts innehåller flera slags inkomstuppgif-
ter, både marknadsinkomster och transfereringar. De inkluderar även 
en mängd bakgrundsinformation, t.ex. demografiska uppgifter. Det 
svenska datamaterialet baseras på databasen LISA som är ett rikstäck-
ande registermaterial som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån, 
kompletterat med uppgifter från utbildningsregistren. Under tiden för 
arbetet med projektet omfattade materialet i huvudsak åren 1990 till 
2007, även om det i vissa fall var mjöligt att analysera ännu längre 
tidsperioder. Norska data kommer från FD-trygd vid Statistisk Sentral-
byrå. Även de är rikstäckande och inkluderar åren 1993 till 2007. 
Danska uppgifter kommer från Danmarks Statistik, och innehåller 
uppgifter om 10 % av infödda danskar samt hela populationen invand-
rare. Materialet börjar 1986 och slutar 2006. De finska analyserna är 
baserade på flera olika datakällor. En del utgörs av ett registermaterial 
från Folkpensionsanstalten och omfattar ett 20-procentigt urval av 
befolkningen för åren 1987 till 2007. Andra analyser har utförts på 
registerdata omfattande samtliga finska socialbidragstagare, ett 
material som omfattar åren 1990 till 2010. En tredje källa har varit den 
finska Inkomstfördelningsundersökningen, en årlig urvalsbaserad 
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undersökning med ca 10 000 observationer där bl.a. inkomst- och ut-
bildningsuppgifter kommer från register. Den del av undersökningen 
vi har använt oss av omfattar åren 1990 till 2006. 

Bilaga 2. SELMA: En nordisk modell för att mäta 
anknytningsgrad till arbetsmarknaden 

Traditionellt har anknytning till arbetsmarknaden mätts med hjälp av 
uppgifter från arbetskraftsundersökningar (AKU) varifrån också offici-
ella siffrorna för sysselsättning och arbetslöshet härrör. Inom EU har 
under senare år även aktivitet, inaktivitet och s.k. NEET-nivå beräknats 
utifrån AKU (Eurofond, 2012). 

Fördelen med att använda AKU-data är framför allt att de är nå-
gorlunda standardiserade mellan länder och därmed lämpar sig för jämfö-
rande forskning. Men det har visat sig att arbetslöshetssiffror från AKU 
ofta inte är fullt jämförbara mellan olika länder, särskilt bland ungdomar 
(se t.ex. SCB, 2013). Orsakerna till de här svårigheterna att jämföra rör 
dels inslaget av lärlingskontrakt inom yrkesförberedande utbildningar 
och på hur studiemedelssystemen är utformade. Lärlingar med lärlings-
kontrakt i yrkesinriktade skolor räknas som sysselsatta, medan de som 
går skolbaserad yrkesutbildning inte gör det. I ett nordiskt sammanhang 
betyder det att utformningen av den yrkesförberedande utbildningen 
håller tillbaka ungdomsarbetslösheten i framför allt Danmark, men även 
Norge, jämfört med Finland och Sverige. När det gäller studiemedelsyste-
mets påverkan handlar det i första hand om huruvida studiemedel utbeta-
las för tolv månader per år eller om det görs ett sommaruppehåll. Det 
senare gäller i Finland, Island, Norge och Sverige, medan det förra gäller 
för Danmark. Ett sommaruppehåll för studiemedel innebär att de flesta 
studenter måste söka jobba för sin försörjning, och när studenterna börjar 
söka jobb inför sommaruppehållet kommer de att räknas som arbetslösa i 
den officiella statistiken. Detta visar sig tydligt i kvartalsstatistiken över 
ungdomsarbetslösheten då arbetslösheten stiger kraftigt under andra 
kvartalet i Finland, Island och Sverige, medan ingen sådan uppgång kan 
skönjas i de danska siffrorna (SCB, 2013:17).32 Vid sidan av andra vanliga 

────────────────────────── 
32 Här avviker intressant nog Norge, trots att studiemedel inte betalas ut under hela året kan ingen uppgång 
andra kvartalet skönjas där. 
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problem med enkäter, främst bortfall, gör det att (ungdoms-) arbetslös-
hetssiffror enligt AKU trots allt inte är särskilt jämförbara mellan länder. 

Det officiella arbetslöshetsbegreppet är inte bara problematiskt när 
det gäller jämförbarhet mellan länder. Även inom länder försvåras an-
vändningen av begreppet eftersom de arbetslösa är en väldigt heterogen 
grupp. Gruppen omfattar allt från korttidsarbetslösa som befinner sig 
mellan två jobb och som har en stark ställning på arbetsmarknaden till 
långtidsarbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden har mycket små 
utsikter att någonsin hitta ett jobb. I många länder, däribland de nordiska, 
dominerar den förstnämnda gruppen (Eurofond, 2012).33 Heterogenitet-
en innebär att det kan vara missvisande att använda begreppet ”arbetslös” 
som en kategori till vilken specifika politiska åtgärder riktas. Behoven 
inom gruppen är lika blandade som dess sammansättning. 

Nya försök inom EU och OECD att operationalisera NEET-gruppen (ej 
i arbete, utbildning eller praktik) är mer lovande. NEET-indikatorn 
fångar de som inte var anställda (arbetat minst en timme under mät-
veckan) och som inte var i utbildning under de fyra veckorna före inter-
vjun i AKU. Här är problemet med lärlingar och studerande som söker 
jobb mindre framträdande eftersom grupperna plockas ut ur arbetslös-
hetkategorin. Men den grupp som ringas in med hjälp av denna definit-
ion är fortfarande väldigt heterogen, eftersom den inte tar hänsyn till 
varaktighet och flöden på arbetsmarknaden. 

Syftet med denna bilaga är att presentera ett alternativt sätt att operat-
ionalisera en grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden, som är jämför-
bar mellan de nordiska länderna, och som tar utanförskapets dynamiska 
karaktär i beaktande. Dessutom hävdar vi att operationaliseringen fångar 
en mer homogen grupp än vad de flesta andra indikatorer gör.  

Den operationalisering som vi presenterar här bygger på administra-
tiva registerdata. Nordiska forskare är privilegierade när det gäller till-
gängligheten på registerdata av hög kvalitet och vår operationalisering 
kan vara svår att uppnå i de flesta andra europeiska länder. Utifrån ett 
nordiskt perspektiv hoppas vi dock att bilagan ska kunna peka ut en 
riktning vi tror kan vara fruktbar när man försöker studera marginali-
serade grupper i de europeiska arbetsmarknaderna. 

För att operationalisera anknytning till arbetsmarknaden och dess 
motsats, exkludering från arbetsmarknaden eller NEET-status, har en 

────────────────────────── 
33 År 2011 var andelen av arbetslösa ungdomar (15–24 år) i Finland och Sverige som varit arbetslösa i minst 
tolv månader ca sex procent. I Danmark låg motsvarande siffra på elva procent (Norge var inte med i under-
sökningen). Detta var de tre lägsta siffrorna i EU. Genomsnittet för EU-27 var 30 % (Eurofond, 2012). 
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försörjningsmodell för social utslagning och anknytning till arbetsmark-
naden (SELMA) använts. Beteckningen SELMA är en förkortning av eng-
elskans ”Social Exclusion and Labour Market Attachment” (social exklu-
dering och arbetsmarknadsanknytning) och syftar på det faktum att 
modellen mäter hela spektret från arbetsmarknadens kärna till dess 
periferi. Modellen har utvecklats i Kindlund och Biterman (2002) och 
Bäckman och Franzén (2007) och använder information om inkomstkäl-
lor från offentliga register för att studera hur befolkningen fördelas över 
olika positioner på arbetsmarknaden (se även Socialstyrelsen, 2010). 
Syftet är m.a.o. detsamma som i AKU, i båda fallen klassificeras individer 
som sysselsatta eller arbetslösa utifrån ett antal på förhand fastställda 
kriterier. Skillnaden ligger i tillvägagångsättet där man i AKU använder 
sig av intervjuundersökningar medan vi här utgår från registermaterial.  

Grundtanken när den första versionen av SELMA utvecklades för 
svenska sammanhang var att skapa en ”social modell” för att mäta an-
knytningsgrad till arbetsmarknaden där individers position avgörs av 
försörjningskällor och i vilken mån försörjning sker via arbetsrelaterade 
inkomster. Positionen bestäms med avseende på deras avstånd från den 
så kallade kärnarbetskraften. Kärnarbetskraften har fått sin benämning 
av att personerna i kategorin utgör de med den mest kontinuerliga an-
knytningen till arbetsmarknaden i den meningen att de varaktigt kan 
försörja sig på inkomster från arbete. I den svenska versionen har per-
soner med inkomster över 3,5 s.k. prisbasbelopp (PBB) kategoriserats 
som kärnarbetskraft.34 Hur gränsen sätts har givetvis betydelse för 
kärnarbetskraftens storlek, men också för hur flöden in och ut ur olika 
kategorier utvecklas över tid. Valet av 3,5 PBB som gräns grundade sig 
på att detta ungefär motsvarade den årliga inkomsten för de lägsta avta-
lade minimilönerna, d.v.s. de lägst betalda arbetena, i Sverige och dessu-
tom approximativt motsvarade den inkomst som krävdes för att försörja 
en person under ett år (Kindlund och Biterman, 2002). Gränsen är för-
hållandevis lågt satt och det är endast i några få yrken inom framför allt 
hotell- och restaurangbranschen som vi kan finna arbeten som genere-
rar så pass låga årsinkomster.  

────────────────────────── 
34 PBB är ett belopp knutet till konsumentprisindex som används vid beräkning av t.ex. ålderspensioner. År 
2014 motsvarade ett PBB 44 400 SEK. 
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Med hjälp av modellen kan vi identifiera en mängd skilda positioner på 
arbetsmarknaden från kärnarbetskraften till den yttersta periferin på 
arbetsmarknaden, se figur B2.1. Kategoriseringen görs i två steg. Först 
görs en kategorisering enligt årliga inkomstkällor. Kärnarbetskraften i 
ettårsversionen av modellen består av de som har inkomster från arbete 
som motsvarar ungefär den årliga inkomsten för de lägst betalda arbetena 
i respektive land. Detta motsvarar också ungefär vad som krävs för att 
försörja en vuxen person under ett år (se Kindlund och Biterman, 2002). 

Eftersom PBB är giltigt endast för svenska förhållanden måste det by-
tas ut i skapandet av den nordiska versionen av modellen. Det nya nor-
diska basbeloppet (NBB) är satt till 25 % av medianen av bruttoarbetsin-
komst för 20–64 åringar i respektive land. I mitten på 1990-talet motsva-
rar ett NBB ganska väl ett svenskt PBB. En viktig skillnad mellan NBB och 
PBB är dock att medan PBB följer konsumentprisindex följer NBB, genom 
sin konstruktion, bruttoarbetsinkomstens förändringar. När realinkoms-
terna växer kommer därför antalet arbetstimmar som krävs för att uppnå 
ett visst PBB att minska. Med NBB kommer detta inte att hända, och jäm-
fört med PBB är det därmed mer relativ till sin karaktär. 

Figur B2.1. Principskiss av en försörjningsmodell (SELMA) för att mäta anknyt-
ning till arbetsmarknaden 

Eftersom kostnads- och löneläget skiljer sig åt mellan de fyra länderna 
har vi, för att öka jämförbarheten, räknat om alla belopp till finska priser 
med hjälp av Eurostats prisnivådata (Eurostat, 2012). 

Inkomstgränsen för kärnarbetskraften är satt till 3,5 NBB. De med in-
komster under 0,5 NBB tillhör kategorin ”Alternativt försörjda”. Mellan 
de två ytterligheterna finner vi kategorier som studenter, arbetslösa, 
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långtidssjukskrivna, etc. I sin mest utvecklade form består modellen av 
11 olika kategorier (se tabell B2.1), men det kan ofta finnas anledning att 
slå samman några av dem för att göra modellen mer hanter-
bar. Modellen är flexibel i den meningen att den är lätt att anpassa till 
specifika forskningsfrågor. Förutom att slå samman kategorier är det 
också förhållandevis enkelt att skapa nya kategorier i enlighet med prin-
ciperna i den ursprungliga konstruktionen av modellen. 

I det andra steget skapas nya kategorier baserade på anknytning till 
arbetsmarknaden under tre på varandra följande år, d.v.s. status 
år t bygger på uppgifter från år t, t-1 och t-2. Motivet till att ta hänsyn till 
situationen under tre år är att det minskar effekten av tillfälliga föränd-
ringar i försörjningssituationen. Modellen fångar då både förändring och 
stabilitet och omfattar därmed dynamiska aspekter av (social) utestäng-
ning (t.ex. Gallie och Paugam, 2004). Precis som när det gäller antalet 
grupper är det här något som kan varieras utifrån t.ex. frågeställning 
eller datamaterial, det är med andra ord fullt möjligt att använda 
SELMA-modellen utifrån endast årsdata. 

Det faktum att modellen grundar sig på uppgifter från offentliga re-
gister minskar avsevärt de problem med bortfall som kan vara särskilt 
utmanande i analyser socialt marginaliserade grupper. En annan fördel 
med att använda uppgifter från offentliga register är att de i regel är 
årsvisa, vilket möjliggör longitudinella studier. 

Även om modellen kan användas för att fånga anknytning till arbets-
marknaden i allmänhet, fokuserar vi i denna bilaga på kategorin exklu-
derade/NEET:s. Kategorin omfattar de som enligt SELMA-modellen till-
hör någon av kategorierna ”ekonomiskt inaktiva”, ”alternativ försörj-
ning”, ”omfattande arbetslöshet”, ”omfattande sjukskrivning” eller 
”förtidspension” kategorier (se tabell B2.1). 
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Tabell B2.1. SELMA:s ömsesidigt uteslutande arbetsmarknadskategorier 

Kategori Definition 

Kärnarbetskraften Arbetsinkomster på 3,5 NBB eller högre under minst två av tre på varandra föl-
jande år. Ingen förtidspension, högst ett av åren omfattande sjukskrivning, någon 
arbetslöshetsersättning, eller arbetsinkomster över 1 men under 3,5 NBB. 

Instabil arbetskraft Under denna sammanfattande beteckning återfinns flera delkategorier som 
befinner sig mellan kärnarbetskraften och övriga kategorier. 

Mot etablering 
Arbetsmarknad inkomster på minst 3,5 NBB det sista av tre år. Ingen arbetsmark-
nadsinkomst det första året. Omfattande sjukskrivning, förtidspension, arbetslös-
hetsersättning eller arbetsmarknadsinkomst under 0,5 NBB under år 1 eller 2. 

Huvudgrupp ”instabil arbetskraft” 
Förvärvsarbete utan längre perioder av sjukfrånvaro, förtidspension eller arbets-
löshetsersättning under minst två av tre år. Arbetsmarknadsinkomster under 0,5 
NBB, alternativt över 3,5 NBB under högst ett av åren. 

I arbetsmarknadens marginal  
Relationen till arbetslivet och olika försörjningssystem skiljer sig åt vart och ett av 
de tre åren, alternativ arbetsmarknadsinkomster mellan 0,5 och 3,5 NBB det första 
av tre år och under 0,5 NBB under ett av de två följande åren. 

Studerande Eventuella inkomster de två första av tre år. Det tredje året arbetsmarknadsin-
komst under 3,5 NBB och inskrivna i utbildning. 

Exkluderade/ 
NEET:s 

Omfattande arbetslöshet 
Arbetsmarknadsinkomst under 0,5 NBB och registrerad arbetslöshet under minst 
180 dagar i två av tre år. 

Omfattande sjukfrånvaro 
Minst 90 dagars registrerad sjukfrånvaro eller förtidspension på deltid under minst 
två av tre år. 
Förtidspension 
Förtidspension på minst 1 NBB och arbetsmarknadsinkomst under 0,5 NBB under 
två av tre år. 

Alternativ försörjning 
Personer som inte hör till någon av kategorierna ovan och som har arbetsmark-
nadsinkomster under 0,5 NBB under två av tre år. 

Ekonomiskt inaktiva 
Personer som inte hör till någon av kategorierna ovan och som har arbetsmark-
nadsinkomster under 0,5 NBB tre år i rad. 

Ålderspension* Ålderspension på minst 1 NBB och arbetsmarknadsinkomst under 0,5 NBB under 
minst två av tre år. 

Not: * Denna kategori bör beaktas i studier av hela befolkningen eller arbetskraften, men är över-
flödig när vi fokuserar på yngre åldersgrupper. 

Även om modellen syftat till att mäta social exkludering och arbets-
marknadsanknytning kan ”social exkludering” vara lite missvisande 
eftersom modellen inte fångar den mångdimensionalitet som brukar 
framhållas som en viktig aspekt av begreppet (se t.ex. Atkinson, 
1989). Genom att låta omfattande sjukskrivning och förtidspension ingå 
i kategorin inkluderas visserligen hälsodimensionen, men på ett väldigt 
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trubbigt vis. Eftersom modellen koncentreras på aktivitet på arbets-
marknaden ligger exkluderade enligt SELMA-modellen närmare begrep-
pet NEET så som det har operationaliseras i tidigare studier. Å andra 
sidan är den dynamik som vi bygger in i operationaliseringen sällsynt i 
andra operationaliseringar av NEET. Faktum är att tidsaspekten sällan 
förekommer i operationaliseringar av social exkludering överhuvudta-
get, trots att det är en viktig aspekt i teoretiska definitioner av begrep-
pet. Exkludering som det mäts i SELMA-modellen skulle därför kunna 
sägas ligga någonstans mittemellan de mer statiska definitionerna av 
NEET-konceptet och det mer dynamiska men också mångdimensionella 
begreppet social exkludering. Jämfört med EU:s NEET definition är vi 
övertygade om att vårt mer dynamiska mått ringar in en mer utsatt 
grupp, något som också efterfrågats av bl.a. Eurofond (2012:26). 

De datamaterial vi använder för att operationalisera exkludering från 
arbetsmarknaden finns beskrivet Bilaga 1. Innan vi går över till att stu-
dera hur modellen beskriver exkludering på arbetsmarknaden i de nor-
diska länderna och i vilken mån den tycks producera jämförbara uppgif-
ter för de fyra länderna visar vi hur anknytningen till arbetsmarknaden 
totalt ser ut enligt modellen.  

B2.1 Anknytning till arbetsmarknaden 

Figur B2.2 visar arbetsmarknadsanknytning enligt SELMA-modellen, 
reducerad till fyra kategorier, för 21–23 åringar i Danmark och Finland 
samt för 22-åringar i Norge och Sverige 1997 och 2002. Vi ser att ande-
len i kärnarbetskraften är högst i Danmark 1997 och i Norge 2002. Det 
är överlag låga nivåer på andelen i kärnarbetskraften, vilket också är 
något vi ska förvänta oss i den här åldersgruppen. Om vi slår samman 
kärnarbetskraft och instabil arbetskraft och betraktar det som en indika-
tor på någon anknytning till arbetsmarknaden så ser vi att andelen båda 
åren är högst i Danmark och lägst i Norge. Andelen exkluderade/NEET:s 
är också lägst i Danmark, men här är skillnaderna mellan länderna små. 
Andelen studerande är båda åren högst i Norge och lägst i Danmark. 

I figur 3.1 (i avsnitt 3.1.2) visades utvecklingen av NEET:s bland 20–
24 åringar i de fyra länderna. Jämfört med officiella uppgifter om ung-
domsarbetslöshet för samma period i figur B2.3 är det slående att även 
om vi ser vissa variationer och skillnader mellan länderna över tid i figur 
3.1 så är skillnaderna där betydligt mindre. Medan ungdomsarbetslös-
heten i Finland och Sverige är markant högre än i Norge och Danmark är 
skillnaderna i NEET avsevärt mindre. Det tycks alltså vara så att vi med 
vårt NEET-mått fångar en kategori som är betydligt mer homogen än 
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gruppen arbetslösa och att när vi riktar vårt fokus mot denna grupp som 
långvarigt står vid sidan av arbetsmarknaden så ser den ganska lika ut i 
våra fyra länder, trots de stora skillnaderna i arbetslöshetssiffror. 

Figur B2.2. Arbetsmarknadsanknytning (%) vid 22 års ålder (DK & FI 21–23) 
enligt SELMA-modellen, 1997 och 2002 

Figur B2.3. Ungdomsarbetslöshet (20–24 åringar) i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige 1996–2008 (%)  

Källa: Eurostat/AKU. 
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Det är ändå förvånande att Finland och Sverige klarar sig så pass bra 
jämfört med de andra två länderna när vi tittar på andelen exkluderade. 
Därför behöver vi andra yttre kriterier för att vi ska kunna känna oss 
säkra på att modellen faktiskt fångar upp likartade grupper i de fyra 
länderna. I de följande avsnitten kommer vi att titta på flöden mellan 
exkluderade och kärnarbetskraften samt kumulativ dödlighet bland 
exkluderade i jämförelse med övriga för att på så sätt pröva modellens 
giltighet och jämförbarhet mellan länderna. 

B2.2. Flöden och dödlighet bland exkluderade 

I tabell B2.2 visas flöden mellan NEET-status och kärnarbetskraft mellan 
åren 2002 och 2007. Vi ser att flödet från NEET till kärnarbetskraft är 
betydligt lägre i Danmark än i de övriga länderna. Det skulle kunna tyda 
på att selektionen till NEET-gruppen är hårdare i Danmark, d.v.s. jämfört 
med de andra länderna fångar vi där upp en mer utsatt grupp. Tabellens 
andra raden som visar hur stor andel av de som var NEET:s 2002 också 
var det 2007 pekar också i den riktningen eftersom det är i Danmark vi 
finner den största stabiliteten i gruppen. Här skiljer sig dock inte Dan-
mark lika tydligt från de andra länderna. I stället är det för Finland som 
vi finner den största avvikelsen där det är en påtagligt lägre andel av 
NEET:s 2002 som befinner sig i samma kategori 2007. Att stabiliteten i 
gruppen är lägre i Finland skulle kunna vara en indikation på att grup-
pen är mindre hårt selekterad i finska data. Stabiliteten i kärnarbetskraf-
ten, d.v.s. ”flödet” från kärnarbetskraft till kärnarbetskraft, ser förhål-
landevis likartat ut mellan länderna, även om stabiliteten är lite högre i 
Finland och lite lägre i Sverige.  

Flödet från kärnarbetskraft till NEET är överlag lågt, men ändå betyd-
ligt lägre i Danmark och Finland än i Sverige och framför allt Norge. Att 
flödet från kärnarbetskraft är särskilt högt i Norge och i viss mån i Sve-
rige kan betyda att NEET-gruppen där är mera heterogen. 

Sammantaget pekar de redovisade siffrorna i tabell B2.2 således åt 
lite olika håll. Flödet från NEET till kärnarbetskraft pekar på att NEET-
gruppen skulle vara särskilt hårt selekterad i Danmark. Det gör även 
flödet från NEET till NEET i viss mån, även om det flödet framför allt 
talar för att vi fångar en mindre social utsatt grupp i Finland. Slutligen 
pekar flödet från kärnarbetskraft till NEET på att gruppen skulle kunna 
vara en social sett starkare grupp särskilt i Norge, men i viss mån också i 
Sverige, jämfört med Danmark och Finland. 
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Tabell B2.2. Flöden 2002 till 2007 mellan exklusion (NEET) och kärnarbetskraft i Norden. 22-åringar 
(DK & FI 21–23), 2002 

Status 2002 Status 2007 Danmark Finland Norge Sverige 

Exkl. (NEET) → Kärnarbetskraft 3,9 11,3 9,6 15,0 
Exkl. (NEET) → Exkl. (NEET) 55,5 43,9 50,5 47,8 
Kärnarbetskraft → Kärnarbetskraft 75,4 80,2 74,1 73,3 
Kärnarbetskraft → Exkl. (NEET) 1,8 1,6 4,0 3,4 

Även om tabell B2.2 kan ge oss viss ledning för hur vi ska bedöma jäm-
förbarheten mellan länderna påverkas flöden på arbetsmarknaden av en 
rad olika faktorer och risken är stor att variationen mellan länderna med 
avseende på sådana faktorer gör det svårt att använda flödena för en 
utvärdering. Observerade skillnader i flöden behöver således inte ha att 
göra med i vilken utsträckning definitionen ringar in olika typer av 
grupper i respektive land. 

Ett mått som är mer oberoende av exempelvis förändringar på ar-
betsmarknaden är dödlighet. Att dödlighet varierar med graden av social 
utsatthet på individnivån är välkänt (Vågerö, 2011). Därför skulle man 
kunna använda dödligheten som ytterligare ett indirekt mått på hur väl 
vi med vår NEET-indikator lyckas fånga grupper med ungefär samma 
grad av social utsatthet i de olika länderna. 

I figur B2.4 visas den kumulativa dödligheten bland NEET:s och icke-
NEET:s i de fyra länderna. Den högsta dödligheten i NEET-gruppen fin-
ner vi i Finland. År 2006, det sista året då vi kan jämföra alla länderna, 
hade 23 av 1 000 i NEET-gruppen avlidit i Finland. I Danmark var mot-
svarande siffra 11,7. Nu beror ju dödligheten på en mängd andra fak-
torer än svag anknytning till arbetsmarknaden och som vi ser varierar 
dödligheten även bland icke-NEET:s mellan länderna. Den i särklass 
högsta dödligheten i den gruppen finner vi återigen i Finland där 8,6 av 
1 000 hade dött 2006. Motsvarande siffror i de andra länderna var 4,1 
för Danmark, 5,2 för Norge och 3,2 för Sverige. För att ta hänsyn till 
dessa underliggande skillnader i dödsorsaker mellan länderna kan vi 
stället titta på den relativa överdödligheten inom NEET-gruppen jämfört 
med övriga. Om vi återigen tittar på år 2006 så finner vi att överdödlig-
heten ibland danska NEET:s är 2,8, i Finland 2,7, i Norge 3,7 och i Sverige 
4,5. Vi ser alltså en betydligt högre överdödlighet i NEET-gruppen i 
Norge och särskilt Sverige än i Danmark och Finland. Det skulle vi kunna 
ta som intäkt för att vi fångar en mer utsatt grupp i Norge och Sverige. 
Samtidigt var det inget i flödesanalyserna som tydde på att det skulle 
vara fallet. Flödet från kärnarbetskraft till NEET pekade t.o.m. på att vi i 
Norge och Sverige fångar en socialt sett mindre utsatt grupp.  
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Figur B2.4a. Kumulativ dödlighet (dödsfall per 1000) bland NEET:s och icke-
NEET:s i Norden. 22 år vid startår (DK & FI 21–23). Danmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur B2.4b. Kumulativ dödlighet (dödsfall per 1000) bland NEET:s och icke-
NEET:s i Norden. 22 år vid startår (DK & FI 21–23). Finland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur B2.4c. Kumulativ dödlighet (dödsfall per 1000) bland NEET:s och icke-
NEET:s i Norden. 22 år vid startår (DK & FI 21–23). Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur B2.4d. Kumulativ dödlighet (dödsfall per 1000) bland NEET:s och icke-
NEET:s i Norden. 22 år vid startår (DK & FI 21–23). Sverige 
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Det finns nu två förhållanden som försvårar även jämförelsen av dödsta-
len. Det första är att det är så pass få som avlider i den här åldersgrup-
pen. Det gör att för Danmarks del där vi har dels ett mindre antal obser-
vationer än i de andra dataseten, dels låg dödlighet blir siffrorna ganska 
osäkra. Den dödlighet i den danska NEET-gruppen som redovisas för år 
2006 på 11,7 per 1 000 motsvarar endast 66 dödsfall i datamaterialet. 
Det andra är att den höga dödligheten totalt i Finland skulle kunna för-
svåra jämförelsen eftersom det kan innebära ett helt annat dödsorsaks-
mönster där jämfört med de andra länderna. Norge har visserligen högre 
dödlighet än Sverige, men det är inte så stora skillnader att det borde 
innebära några problem. Det är också de två länder där vi har de största 
datamaterialen, vilket gör att vi får tillräckligt många fall för att kunna 
göra en meningsfull jämförelse. Skillnaden i överdödlighet mellan de två 
länderna pekar dock på att vi fångar upp en något mer utsatt grupp i 
Sverige än i Norge.  

B2.3. SELMA-modellens validitet 

Att döma av analysen av dödlighet så tycks vår NEET-indikator trots allt 
fånga relativt likartade grupper i Norge och Sverige. Norska NEET:s 
skulle visserligen kunna var en mindre selekterad grupp, men samtidigt 
tyder den skillnad i stabilitet i NEET-gruppen som visas i tabell B2.2 på 
det motsatta förhållandet. Detta är dock små skillnader som det är svårt 
att dra några slutsatser utifrån, i de flöden som redovisas i tabell B2.2 är 
de norska och svenska siffrorna tämligen likartade. För jämförelsen mel-
lan dessa två länder kan vi känna oss övertygade om att modellen funge-
rar tillfredsställande. 

När det gäller Danmark och Finland är det svårare att uttala sig. I 
Danmarks fall pekar flödesanalysen, om något, på att den danska NEET-
gruppen är hårdare selekterad, d.v.s. mer social utsatt, än i de andra 
länderna. Dödlighetssiffrorna pekar däremot på att gruppen är mindre 
social utsatt än i Norge och Sverige, även om det mindre danska data-
materialet gör dödlighetstalen något svårtolkade.  

Att det jämfört med de andra länderna är färre i den finska NEET-
gruppen som också är NEET:s fem år senare skulle kunna tyda på att 
gruppen är mindre socialt utsatt än i de andra länderna. Det finns dock 
inga andra observationer i tabell B2.2 som stärker den tolkningen. Det 
gör däremot dödlighetsanalysen där finska NEET:s har en betydligt lägre 
överdödlighet än i de andra länderna, men här försvåras tolkningen av 
den högre totala dödligheten i Finland.  
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I motsats till Norge och Sverige kan vi för Danmark och Finland alltså 
inte konstatera att modellen fungerar problemfritt, och i det fortsatta 
arbetet med modellen är det önskvärt med ytterligare analyser på större 
urval och med uppgifter om dödsorsaker för att slutgiltigt kunna vali-
dera jämförbarheten. För vår del är emellertid det centrala budskapet i 
analyserna att de inte visar på några systematiska avvikelser som gör 
modellen otjänlig.  

Bilaga 3.  
Fullständiga resultat för inkomstdekomponering 

Tabell B3.1. Dekomponering av förändringar i ojämlikhet i årsarbetsinkomst (decilkvot) i Norden 

Danmark 
1986–2006 

Finland 
1990–2006 

Norge 
1994–2006 

Sverige 
1986–2006 

Genomsnitt lg arb.ink. första året 1,28 1,98 1,58 1,96 
Genomsnitt lg arb.ink. sista året 1,32 1,65 1,53 1,69 
Förändring i decilkvoten -0,04 0,33 0,05 0,27 

Effekter av arbetskraftens förändrade sammansättning 
Andel kvinnor 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andel invandrare 0,00 - 0,01 0,03 
Andel i åldern 25–34 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02
Andel i åldern 35–44 0,00 0,00 0,00 -0,01
Andel i åldern 45–55 0,00 0,04 0,03 0,03
Andel grundskola -0,02 0,01 -0,04 -0,05
Andel universitet 0,02 0,03 0,00 0,03
Andel forskarutb. 0,00 0,00 0,00 0,00
Andel tillverkningsind. 0,00 0,00 0,00 -0,01
Andel privata tjänster 0,02 0,03 0,00 0,06
Andel offentliga tjänster 0,00 0,01 0,01 0,00
Andel byggnadsind. 0,00 -0,01 0,00 0,00
Andel bank och försäkring 0,00 0,00 0,00 0,00
Total sammansättningseffekt, inkl. övriga variabler 0,02 0,11 0,00 0,06

Effekter av förändrad inkomststruktur 
Inkomster bland kvinnor -0,04 0,11 -0,10 -0,02
Inkomster bland invandrare 0,00 - 0,00 0,04
Inkomster i åldrarna 25–34 0,11 0,07 0,04 0,06
Inkomster i åldrarna 35–44 0,04 0,02 0,00 0,03
Inkomster i åldrarna 45–55 -0,01 -0,02 0,01 -0,08
Inkomster bland de med grundskola 0,00 0,06 0,04 0,07
Inkomster bland de med universitet 0,01 -0,14 0,01 0,11
Inkomster bland de med forskarutb. 0,00 0,00 0,00 0,00
Inkomster i tillverkningsind. 0,02 0,08 0,00 -0,06
Inkomster i priv. tjänstesekt. 0,07 0,22 0,03 0,03
Inkomster i off. tjänstesekt. 0,04 0,04 0,07 -0,06
Inkomster i byggnadsind. 0,01 0,04 0,00 -0,01
Inkomster i bank- och försäkringssekt. 0,01 0,02 0,01 0,01
Konstant -0,33 -0,27 -0,05 0,08
Total inkomststruktureffekt, inkl. övriga variabler -0,06 0,22 0,05 0,21

Not: Utöver redovisade variabler ingår även variablerna kön, ålder och utbildning i analysen. Refe-
renskategorier är män, 35–45 år, gymnasieutbildning, infödda och offentlig förvaltning. 
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Bilaga 4. Särdrag i det svenska gymnasiesystemet – 
åldersgränsen och det individuella programmet 

Givet officiella ungdomsarbetslöshetssiffror kan slutsatserna för Sverige i 
avsnitt 3.1.2 te sig en smula överraskande, men man ska komma ihåg att 
det inte är arbetslöshetsrisk som analyseras utan risken att varaktigt stå 
utan arbete och studier (NEET) och som vi såg i figur 3.1 är det inte sär-
skilt stora skillnader mellan länderna när det gäller andelen NEET. Men 
även andra förklaringar kan finnas och två egenheter i det svenska syste-
met försvårar jämförelsen mellan länderna. Det första gäller det individu-
ella programmet. År 1999 påbörjade åtta procent av 16-åringarna det 
individuella programmet. Av dessa hoppade 53 % av under det första eller 
andra året och ytterligare 22 % hoppade sedan av under det tredje året 
eller senare. Det är mycket sannolikt att det här påverkar jämförelsen 
mellan länderna eftersom något motsvarande program inte finns i de 
andra ländernas gymnasieskola. Det här torde vara extra påtagligt i jämfö-
relsen mellan Sverige och Norge eftersom det i Norge är en nära nog 100-
procentig övergång från grundskolan till gymnasieutbildning. I Danmark 
och Finland, där övergången till gymnasieskolan är lägre, påbörjar sanno-
likt dessa elever i mycket liten utsträckning någon sådan utbildning. Om 
de hade bott i Sverige hade de alltså påbörjat det individuella programmet 
medan de i Norge troligen påbörjar något av yrkesprogrammen. Det här 
betyder att vi, åtminstone i jämförelse med Norge, underskattar avhop-
parfrekvensen i Sverige.  

Den andra egenheten som försvårar jämförelser är den övre ålders-
gränsen för att börja gymnasieskola som finns i Sverige: när man fyllt 20 
år har man inte längre rätt att påbörja studier i ungdomsgymnasiet. Man 
är då istället hänvisad till vuxenutbildningen, framför allt den kommu-
nala vuxenutbildningen (Komvux) men också folkhögskolorna spelar en 
stor roll här. I alla länderna tar en stor del av de som hoppar av snart 
upp sina studier igen. I de andra tre länderna kommer de då att återgå 
till den reguljära gymnasieutbildningen, d.v.s. inom samma skolform. I 
Sverige däremot börjar åtminstone de som fyllt 20 inom någon form av 
vuxenutbildning. De mått på avhopp som vi använt i avsnitt 3.1.2 tar 
endast hänsyn till reguljär gymnasieskola. Det betyder att de som börjar 
om i Danmark, Finland och Norge och som klarar av sin examen inom sju 
år eller som fortfarande studerar inom sju år inte kommer att räknas 
som avhoppare. I Sverige, där en stor del av de som börjar om gör det i 
en annan skolform, kommer dessa fortfarande att räknas som avhop-
pare. Närmare undersökningar visar att vid sju-årsuppföljningen har en 
stor del av de svenska avhopparna en gymnasieexamen och många be-
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finner sig också i studier vid uppföljningen. Till skillnad från effekterna 
av det individuella programmet leder det här till att vi överskattar den 
svenska avhopparfrekvensen i jämförelsen. 

För att undersöka vad det här betyder för jämförbarheten har vi gjort 
kompletterande analyser där vi ändrat klassifikationen på dem som har 
en gymnasieutbildning eller som befinner sig i studier vid uppföljningen 
till icke-avhoppare och elever på det individuella programmet till yrkes-
utbildning. Det är osannolikt att alla som påbörjade det individuella pro-
grammet skulle ha valt yrkesutbildning om de hade fått chansen, men 
för att understryka betydelsen av jämförelseproblemet och göra illust-
rationen så tydlig som möjligt har vi gjort det antagandet här. Som fram-
går av figur B4.1 faller den svenska avhopparfrekvensen betydligt efter 
dessa ändringar. Det betyder således att den övre åldersgränsen har en 
större betydelse än det individuella programmet. Avhoppen från yrkes-
utbildningen ligger nu klart under den i de andra länderna och nivån 
inom studieförberedande hamnar på den låga danska nivån. 

Figur B4.1. Avhopp från gymnasieskolan i Sverige (%) 2002–06 sju år efter skolstart  

Not: Individuella programmet klassificerat som yrkesförberedande och de med gymnasieexamen 
och registrerade på vuxenutbildning som examinerade eller kvar i utbildning. 

Men samtidigt som det här gör att de svenska siffrorna för avhopp ser 
bättre ut, så gör det också att den uppskattade risken av att hoppa av 
stiger. Genom omklassificeringen renodlar vi gruppen avhoppare och får 
kvar de minst studiemotiverade.  
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Som framgår av tabell B4.1 ökar NEET-risken som väntat för alla av-
hopparkategorier. För manliga tidiga avhoppare från yrkesprogram lyfts 
nu risken upp till samma nivå som i Norge och Finland och därmed 
också betydligt högre än i Danmark. Kvinnliga avhoppare i samma kate-
gori får nu en risk i paritet med den i Finland, vilket är högre än i Dan-
mark men fortfarande lägre än i Norge. För sena avhoppare på yrkes-
programmet ligger dock Sverige på en låg nivå (för kvinnor samma nivå 
som i Finland).  

Tabell B4.1. Risken för ekonomisk inaktivitet (NEET) i Sverige 2002–06. Linjär sannolikhetsmodell  

Män Kvinnor 

Avhopp från yrkesprog./IV-prog. år 1–2 0,23 0,24 
Avhopp yrkesprog./IV-prog. år 3+ 0,09 0,13 
Avhopp studieförb. år 1–2 0,17 0,18 
Avhopp studieförb. år 3+ 0,07 0,10 
Examen yrkesprog./IV-prog. 0,02 0,02 
Examen studieförb. 0 0 

Not: Avhoppare med gymnasieexamen klassificerade som examinerade och IV-programmet klassifi-
cerat som yrkesprogram. 

Sammantaget gör omkodningen att Sverige nu liknar de andra länderna 
mer när det gäller överrisken bland avhopparna, samtidigt som det fort-
farande håller sig i den nedre delen av ”riskfördelningen” (se Bäckman 
m.fl., 2014). De två särdragen i den svenska gymnasieskolan påverkar
med andra ord inte de övergripande slutsatserna från avsnitt 3.1.2.
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