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TILL OCH MED TOMTEN DRABBAS AV CORONAKRISEN

Till och med tomten drabbas av coronakrisen
Den nordiska modellen har inte passerat bäst före datumet. Tvärtom behövs den, och har visat
sin kraft under coronapandemin. Men den står inför stora utmaningar. Därför krävs det
innovativa lösningar för hur välfärden ska finansieras när nya anställningsformer och ny teknik
leder till omvälvningar i hela branscher.
LEDER
10.12.2020
AV BJÖRN LINDAHL, CHEFREDAKTÖR

Den 26 november öppnade Danmarks arbetsminister Peter
Hummelgaard den avslutande konferensen i Nordic Future
of Work.
Han pekade på de många trepartsavtal som snabbt ingicks
i Danmark som ett av många exempel på att den nordiska
modellen fortfarande är högaktuell. Men man ska inte vara i
samma rum med samhällsforskare länge förrän de börjar peka på skillnaderna mellan de olika nordiska länderna.
Kärnan i den nordiska modellen handlar mer om att det är
ett system för att möta utmaningarna, än att de lösningar
man kommer fram till är huggna i sten. Därför måste modellen studeras, finjusteras och i vissa fall ändras mer genomgripande med tidens gång.
Nordic Future of Work är det största forskningsprojektet inom arbetsliv som har finansierats av det Nordiska ministerrådet.
30 forskare från en rad forskningsinstitut och universitet
i Norden har studerat och analyserat utvecklingen på flera
områden. Insatsen har koordinerats av Jon Erik Dølvik och
Kristin Alsos har från den norska forskningsstiftelsen Fafo.

Norden har också drabbats. Inte ens tomten undgår effekterna, som Bengt Östling och fotografen Cata Portins reportage
från Santa Claus Village i Rovaniemi i finska Lappland visar.
I fjol var det en halv miljon människor som besökte tomtelandet, där företagen det året omsatte för 42 miljoner euro
(428 miljoner svenska kronor). I år kommer det bli en
bråkdel av den summan.
Hela turistindustrin i Rovaniemi började egentligen med ett
besök av Eleanor Roosevelt, presidentänka och FN-ambassadör, 1950. Finland kunde inte ta emot Marshallhjälp efter
kriget, men kunde få humanitär hjälp till det krigshärjade
Lappland. Roosevelt ville se hur hjälpen distribuerades, men
kanske var hennes eget besök det som fick störst effekter?
Låt oss mitt uppe i en tid som känns påfrestande komma ihåg
att det finns de som har det värre!
Vi önskar våra läsare en God Jul och ser fram till ett förhoppningsvis ljusare 2021!

Arbeidsliv i Norden har följt forskningsprojektet från början,
rapporterat från tidigare konferenser i Stockholm och Reykjavik och har också haft ansvaret för dokumentationen av
dessa två konferenser. Forskningen var dessutom Nordens
bidrag till firandet av den internationella arbetsorganisationens 100-årsjubileum i fjol. Fyra av de nordiska länderna
gick med i ILO året efter och en ny bok går igenom Sveriges
hundraåriga förhållande till organisationen.
I ett webbinarium om boken deltog också generalsekreteraren Guy Ryder. Han lade fram skrämmande tal hur många
jobb som hittills har försvunnit i världen på grund av coronapandemin: 495 miljoner.
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JON ERIK DØLVIK: UPPDÄMD EFTERFRÅGAN KAN GE HÖGRE SYSSELSÄTTNING

Jon Erik Dølvik: Uppdämd efterfrågan kan ge
högre sysselsättning
Det hittills största forskningsprojektet som arbetsministrarna under Nordiska ministerrådet
finansierat var på väg att gå in för landning när coronapandemin bröt ut. Hur påverkar
pandemin och den ekonomiska krisen i dess spår de råd som forskarna kommer att ge om
framtidens arbetsliv?
TEMA
10.12.2020
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Tillsammans med Kristin Alsos har Jon Erik Dølvik från den
norska forskningsstiftelsen Fafo koordinerat de 30 forskarna
från en rad forskningsinstitut och universitet i Norden. Det
är också han som inleder den avslutande Future of Workkonferensen den 26 november – som arrangeras under det
danska ordförandeskapet av Ministerrådet.
Dølvik kommer att befinna sig i Oslo. Det hela blir, föga överraskande, ett digitalt arrangemang. Det danska värdskapet
är möjligen något distraherade av den politiska kris som utlöstes när den danske jordbruksministern beslöt – utan de
rätta fullmakterna, visade det sig - att alla minkar i Danmark,
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ungefär 15 miljoner, ska avlivas. Därmed försvinner levebrödet till 6 000 danskar.
Det är bara ett exempel på att coronakrisen drabbar på sätt
som är nästan omöjligt att förutse.
- Därför har vi också fått en förlängd frist att lämna in slutrapporten. Men den kommer att vara färdig innan det planerade ministerrådsmötet för arbetsministrarna i mars 2021,
säger Jon Erik Dølvik.
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- Jag är glad för den extra tiden, eftersom vi då bättre kan
se hur sysselsättningen och ekonomin påverkas av den andra
vågen av coronapandemin.
Fyra huvudområden
Forskningsprojektet om den nordiska modellen har lagts upp
för att analysera de konsekvenser för arbetslivet som
samhällsändringar på fyra huvudområden har:
• Hur påverkas arbetsmarknaden av demografin,
när Nordens (och Europas) befolkning blir allt
äldre?
• Hur kommer en ytterligare globaliseringen
påverka arbetslivet – eller kommer
globaliseringen att backa?
• Hur kommer ny digital teknik och nya sätt att
organisera arbetet att påverka jobben,
kompetenskraven och sysselsättningen?
• Vilka ramar ställer ändringarna i klimatet och
miljön för de beslut som ska fattas?
Dessutom kommer forskarna att se på två horisontella frågor: Hur utvecklas arbetsmiljön, på tvärs av olika verksamheter? Och vilka krav ställer det till en förnyelse av den
nordiska arbetsrätten? Till sist mynnar det ut i beskrivning
av hur allt detta påverkar den nordiska modellen.
- Framtiden är öppen, men vi startar inte med blanka ark.
Våra valmöjligheter begränsas och formas av de resurser och
redskap vi ärver och de förhållanden som råder, ekonomiskt,
socialt och miljömässigt, säger Jon Erik Dølvik.
Vad är annorlunda?
Det är inte första gången Dølvik presenterar Future of Workprojektet och det är inte heller första gången som Arbeidsliv
i Norden intervjuar honom. Denna gång handlar intervjun
mest om hur coronakrisen skiljer sig från andra kriser.
- Från tidigare kriser, som finanskrisen 2008, vet vi att det
tar lång tid innan ett land är tillbaka på den sysselsättningsnivå det hade innan krisen bröt ut. För Danmark och
Finland talar vi till exempel om nästan tio år efter finanskrisen. Efter den ekonomiska krisen på 90-talet tog det ännu längre tid i Sverige och Finland. Risken är att vi får en
ännu kraftigare effekt denna gång. Ännu fler kommer att
konkurrera om färre jobb i de delarna av arbetsmarknaden
där lönerna är lägst och jobben mest osäkra.

Samtidigt finns det delar av ekonomin som skjutit fart, som
digital kommunikation, eller som inte har drabbats i form av
permitteringar eller att aktiviteter stängts ned. De offentligt
anställda har till exempel fortsatt att jobba som tidigare,
många av dem i frontlinjen i kampen mot pandemin.
Dramatiska effekter
Effekterna av den första vågen av coronapandemin var
dramatiska. Arbetslösheten ökade snabbt i till rekordnivåer
i hela Norden. Samtidigt var de trepartsavtalade, statliga åtgärder som sattes in för att upprätthålla verksamheter, arbetstillfällen och inkomster av en omfattning som aldrig skådats
tidigare.
- Resultatet var att det fallet i våras följdes av en nästan lika
snabb uppgång efter sommaren – men fortfarande med mycket lägre aktivitet och sysselsättning än innan krisen. Frågan är om vi får samma utveckling under och efter den andra vågen av pandemin och om vi riskerar ännu djupare
och långvariga effekter på arbetsmarknaden, säger Jon Erik
Dølvik.
I en tidigare intervju talade han mycket om hur vinstfördelningen blir allt skevare, så att de största företagen får en
allt större del av vinsterna och inkomsterna. Det är, enligt
Dølvik, delvis en konsekvens av teknologin.
Företag som Google, Amazon och Facebook etablerar närmast ett monopol på vissa sorters tjänster, där den extra
kostnaden för att betjäna en extra kund är minimal, eftersom
allt är digitaliserat. Om inte de enorma förtjänsterna beskattas, eller investeras i verksamheter som ger sysselsättning,
kan det bli brist på efterfrågan av arbetskraft.
Sparade pengar
- Under coronakrisen har det varit svårare att resa, gå på krogen och göra många andra saker som vi blivit vana vid, som
att gå på träningsinstitut. Det har gjort att folk har sparat
pengar. Om man bara ser på vad norrmän brukar använda på
utlandsresor handlar det om ungefär 100 miljarder kronor i
år.

- Hur går det för de som inleder sitt arbetsliv under krisen?
Kommer vi att få en coronageneration som visar sig som en
puckel i diagrammen över arbetslöshet framöver?
En skillnad mellan coronakrisen och tidigare kriser är att det
framförallt är tjänster som drabbats – produktionen av varor
har inte påverkats så mycket.
- Coronakrisen drabbar speciellt de sektorer av samhället där
tröskeln är lägst för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden; som handel, hotell- och restaurang och turism.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

5

JON ERIK DØLVIK: UPPDÄMD EFTERFRÅGAN KAN GE HÖGRE SYSSELSÄTTNING

Vart tar pengarna som sparas på utlandsresor vägen? Diagrammet visar norrmännens utgifter under andra kvartalet 2002 - 2020. Den svarta linmjen är utgifter till semesterresor i utlandet, som stupar. Den gröna linjen är yrkesresor, som också stupar, men från en läghre nivå. Det blå
strecker är utgifter till semesterresor i Norge. Trots mycket
uppmärksamhet i medierna har utgifterna inte ökat till sådan resor.
- Det finns en ”lagrad efterfrågan” som vi måste se till att
konsumera eller investera på ett sätt så att den får en sysselsättningseffekt.

na, finansiera det ökande behovet av äldrevård, kompetensutveckling och andra välfärdstjänster?
- Kort sagt, kan vi – mitt i dagens omvälvningar och med
de globala megatrenderna runt oss – bevara och förnya de
nordiska verktyg vi har för att omfördela inkomster och förmögenheter på ett sätt så att det kan förstärka våra
ekonomiers förmåga att möta den ökade efterfrågan på varor
och tjänster och mobilisera arbetskraften och kompetens
som behövs för att leverera dem? säger Jon Erik Dølvik.

Risken är annars att de sparade pengarna används på ett sätt
så att folk bjuder över varandra på till exempel bostäder och
fritidshus, vilket får bostadspriserna att öka, men som är ett
nollsummespel utan ökad välfärd eller nya jobb för de cornadrabbade.
Enligt Jon Erik Dølvik är det alltså viktigt att se till att denna
”lagrade efterfrågan” leds över till investeringar i nya verksamheter och aktiviteter som skapar jobb. Men han är inte
främmande för att införa en egen coronaskatt som kan användas till aktivitetsskapande åtgärder eller fonder i de
nordiska länderna som kan investera i mer miljövänlig
teknik, nya gröna jobb och kompetensutveckling för de som
är drabbade av coronakrisen.
Demografin påverkar mest?
- En av de största utmaningarna för de nordiska välfärdsstaterna är emellertid den demografiska utvecklingen som både
leder till att det blir fler äldre och samtidigt färre som kan ta
hand om dem.
- Efter att de nordiska länderna har utökat sin arbetsstyrka
kraftigt under en 60-årsperiod, så kommer det nu ett radikalt
brott i möjligheten till utökad aktivitet, sysselsättning och finansiering av välfärd.
Eftersom åldringen är ännu kraftigare i Europa kommer detta troligen att förstärkas ytterligare av en ökad konkurrens
om arbetare från det tidigare Östeuropa. Det kan både bli
dyrare och svårare att locka till sig sådan arbetskraft.
- En nyckeluppgift för de nordiska länderna kommer därför
vara att öka yrkesdeltagandet, kompetensen och inkluderingen bland som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, speciellt ungdom och andra med låg utbildning, därav
många med minoritetsbakgrund. En förutsättning för att det
ska ske är att skapa tillräckligt med tillväxt i ekonomi och
ökad efterfrågan på arbetskraft, säger Jon Erik Dølvik.
Produktivitetsökningar
Uppgiften är därför att både se till att skapa företag och aktivitet som förmår att utnyttja vinsterna av de produktivitetsökningar som tekniken kan skapa till mer fossilfri produktion och samtidigt, genom en omfördelning av inkomster-
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Slik kan nordisk arbeidsrett gå fremtiden i møte
Er arbeidsretten i de nordiske landene klar for fremtidens arbeidsliv? Ny teknologi og nye
arbeidsformer setter allerede etablerte strukturer under press, men ekspertene mener det er lys
i tunnelen.
TEMA
10.12.2020
TEKST: LARS BEVANGER, FOTO: BJÖRN LINDAHL

– Det store spørsmålet vi har stilt oss var om arbeidsretten
i de nordiske landene er klare for fremtidens arbeidsliv, sa
Marianne J. Hotvedt i sitt innlegg under nett-konferansen
Nordic Future of Work i slutten av november.
Hun er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett på Universitetet i Oslo, og har sammen med Kristin Alsos fra Fafo
koordinert arbeidet med delrapporten The Future of Nordic
labour law, som utgjør den siste analysen i forskningsprosjektet Nordic Future of Work.
Fornying må til
Rapporten ser på hvordan arbeidsretten i de nordiske landene bør og kan fornyes i møtet med ny teknologi og nye arbeidsformer.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Nye fleksible typer arbeidskontrakter og plattformøkonomien representerer fundamentale utfordringer for
arbeidsretten. Rettslig sett er det grunnleggende viktig å
skille arbeidsavtaler fra andre relasjoner – særlig de selvstendige oppdragstakerne, påpekte hun.
– Hvis arbeidsretten fremdeles skal ivareta de formålene den
gjør i dag og ha de samme samfunnsmessige funksjonene,
kan det hende vi må utvikle og reformere den.
Fundamentet slår sprekker
Begrepene arbeidsgiver og arbeidstaker er selve fundamentet
som arbeidsretten er bygget på. Dette kan slå sprekker i møte
med de nye formene for arbeid som plattformøkonomien
representerer, argumenterte Hotvedt.
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– Begrepet arbeidstaker bestemmer hvem loven beskytter og
hvem som kan reguleres av tariffavtaler, mens begrepet arbeidsgiver styrer hvor det rettslige ansvaret for arbeidstaker
ligger.

– Vi har også sett flere interessante eksempel hvor tariffavtaler har regulert arbeidere i plattformøkonomien som arbeidstakere. Hvis partene i arbeidslivet innrømmes en viss fleksibilitet til å gjøre dette, gir det et potensiale for å utvikle
grensedragningene enda bedre i fremtiden, argumenterte
Hotvedt.
Et tydelig eksempel på dette finnes i Sverige, der tariffavtaler
kan inkludere en slags mellom-kategori – avhengige oppdragstakere.
"Til det motsatte er bevist"
Likevel ønsker forfatterne av rapporten å understreke at det
fremdeles finnes mange utfordringer. Å avgjøre arbeidstakerstatus i én rettssak om gangen gir ikke de generelle avklaringene det er behov for.
Det har for eksempel fortsatt ikke vært noen rettssaker i Norden om hvordan arbeidere i plattformøkonomien skal klassifiseres i arbeidsretts-sammenheng.

Marianne J Hotvedt har forsket på hva nordisk arbeidsrett
sier om hvem som er arbeidstaker og hvem som her arbeidsgiver. Her kikker tidligere sjef for den norske arbeidsgiverorganisasjonen, Kristion Skogen Lund, over hennes
skulder. (Bildet er tatt før coronapandemien).
Men stadig flere jobber nå i en gråsone der den rettslige
statusen er uklar. Disse er ikke tradisjonelle arbeidstakere
og heller ikke genuint selvstendige oppdragstakere. Dette
gjelder spesielt de som jobber i plattformøkonomien, der
flere forhold bidrar til uklarhet både om arbeidstakerstatus
og om hvem eventuelt har ansvar for arbeidsrettslig vern.
Hotvedt og hennes kolleger analyserte disse utfordringene
ved å sammenligne arbeidsretten i de fem nordiske landene.
– Dette var nyttig, ikke bare fordi vi kunne tydeliggjøre
likheter og forskjeller. Dette lot oss også identifisere
svakheter som representerer utfordringer i fremtiden, og
styrkene som gir oss et utgangspunkt for å vurdere hvordan
arbeidsretten kan utvikles i riktig retning.
Fleksibilitet i lovverket en styrke
«Arbeidstaker» er et temmelig tøyelig begrep i alle de
nordiske landene, fortalte Hotvedt. Det åpner for at begrepet
gradvis kan tilpasses nye arbeidsrelasjoner, gjennom de
konkrete rettslige vurderingene som gjøres i en sak av gangen.
– Derfor kan noen som arbeider i plattformøkonomien
rettslig sett defineres som arbeidstaker hvis det vedkommende i realiteten er i en underordnet og avhengig posisjon,
forklarte Hotvedt.
Dessuten definerer allerede nordisk arbeidsrett flere typer
atypisk arbeid som arbeidsavtaler, for eksempel arbeid for
bemanningsbyråer.
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Derfor anbefaler forfatterne blant annet at arbeidstakerstatus forankres i en såkalt rettslig presumsjon, det vil si at man
formodes å være en arbeidstaker inntil “det motsatte er bevist” av oppdragsgiveren.
– Da må det bevises at en arbeider virkelig er en genuint
selvstendig oppdragstaker, sa Hotvedt.
Flere utfordringer gjenstår
Likevel ønsker forfatterne av rapporten å understreke at det
fremdeles finnes mange utfordringer. Å avgjøre ansettelsesforhold i én rettssak om gangen gir ikke den generelle
klarheten arbeidsretten behøver.
Det har for eksempel fortsatt ikke vært noen rettssaker i
Norden som har gitt klarhet i hvordan arbeidere i plattformøkonomien skal klassifiseres i arbeidsretts-sammenheng.
Derfor anbefaler forfatterne blant annet at ansettelsesstatus
forankres i en såkalt juridisk formodning, det vil si at arbeidere i plattformøkonomien formodes å være ansatte inntil
“det motsatte er bevist” av oppdragsgiveren.
– Da må det bevises i retten at en arbeider virkelig er selvstendig næringsdrivende, sa Hotvedt.
Hva er og hva er ikke en arbeidsgiver?
Men nordisk arbeidsrett står også overfor utfordringer rundt
definisjonen av «arbeidsgiver», blant annet når det gjelder
plattformsløsninger som Deliveroo og Uber.
– Her er vi mindre optimistiske. Begrepet arbeidsgiver er
generelt mindre inkluderende og vanskeligere å tilpasse enn
begrepet arbeidstaker, sa Marianne J. Hotvedt.
– Arbeidsgiveren er den sterkeste part i en arbeidsavtale, og
det juridiske rammeverket bygger på at denne parten også
utøver arbeidsgiverfunksjonene. Det er ikke alltid tilfelle i

8

SLIK KAN NORDISK ARBEIDSRETT GÅ FREMTIDEN I MØTE

komplekse og skiftende arbeidsrelasjoner, som for eksempel
i plattformøkonomien.
Men det finnes lys i enden av tunnelen her også, ifølge forfatterne.
– I nordisk arbeidsrett er ikke arbeidsgivers ansvar
utelukkende knyttet til en arbeidsavtale. Hvis man ser på
nyansene i lovgivingen finner man et mønster der i det minste noen rettslige forpliktelser utløses av visse arbeidsgiverfunksjoner.
Står den nordiske modellen på spill?
Den nordiske modellen er underbygd av juridiske normer om
blant annet tilgang til kollektive forhandlinger, beskyttelse av
helse og sikkerhet og grunnleggende trygde- og velferdsrettigheter.
Hvis vi ikke greier å justere arbeidsretten slik at de som utfører nye former for arbeid også beskyttes på linje med mer
tradisjonelle arbeidrelasjoner, kan selve den nordiske modellen stå på spill, argumenterer forfatterne.

Intet nytt under solen
– Plattformøkonomien har lenge vært karakterisert av to
narrativ – et om at alt handlet om entreprenørskap, det andre at det handlet om innovasjon.
– Slik kunne selskapene si «dette er entreprenørskap og derfor ikke et ansettelsesforhold, og det er innovasjon og derfor
nytt og annerledes og faller dermed ikke inn under eksisterende rammer», forteller Adams-Prassl til Arbeidsliv i Norden etter konferansen.
Han argumenterer derimot at algoritmene til plattformer
som Uber og Foodora faktisk er veldig strenge og har lite
med entreprenørskap å gjøre, og at den underliggende virksomhetsmodellen deres er den samme som eksisterte for 200
år siden.
– Det vi ser nå er at rettsinstanser i Europa begynner å
skjønne akkurat dette. De har begynt å si at faktisk så er
ikke disse menneskene entreprenører – de er arbeidere, fordi
plattformene er så strengt regulerte og kontrollerte.
Viktige kjennelser i høyesterett
Han viser til høyesteretten i Frankrike som i mars i år sa
at Ubersjåfører må regnes som ansatte, og den spanske
høyesteretten som sa det samme i september om de som arbeider for matleveringstjenesten Glovo.
– De høyeste rettsinstansene i Europa kjøper ikke lenger narrativet om entreprenørskap og innovasjon.
Selv er Adams-Prassl en stor tilhenger av ny teknologi, så
lenge arbeidsgivere som bruker den må følge de samme reglene som alle andre.

Jeremias Adams-Prassl, som i sin bok Humans as a Service:
the Promise and Perils of Work in the Gig Economy utdyper
ideene rundt innovasjon og entreprenørskap.

– Ekte innovasjon skjer kun når det finnes regler som alle må
følge.

Støtte fra engelsk professor
Lovprofessor Jeremias Adams-Prassl ved University of Oxford kommenterte presentasjonen av rapporten og sa seg
enig i konklusjonen om at arbeidsretten må endres for å
beskytte alle i fremtidens arbeidsmarked.
Han påpekte paradokset med at jo lengre unna man er et
stereotypisk ansettelsesforhold, jo mer arbeidsrettslig
beskyttelse trenger man.
– Og likevel ender loven ofte opp med å gi bedre beskyttelse
til de som er minst sosio-økonomisk sårbare enn de som
virkelig er det, sa Adams-Prassl under konferansen.
Så langt har dette spesielt angått situasjonen til arbeidere i
plattformøkonomien. Likevel mener Adams-Prassl at man nå
ser tegn ute i Europa som tyder på at denne sektoren står
foran viktige endringer – selv om dette ikke er endringer som
selskaper som Uber frivillig går inn for.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

9

17 MÅDER AT VÆRE ANSAT – PLUS DET LØSE

17 måder at være ansat – plus det løse
Norden er ikke blevet en region af freelancere, men det vrimler med nye beskæftigelsesformer,
og covid19-pandemien har gjort livet som atypisk beskæftiget endnu mere usikkert. Det fastslog
eksperter ved en nordisk konference om fremtidens arbejdsliv.
TEMA
10.12.2020
TEKST: MARIE PREISLER, FOTO: BJÖRN LINDAHL

Det vrimler i nordiske byer med tilbud om at få restaurantmad bragt hjem af cykel- og knallertbude, som er iøjnefaldende i gadebilledet med deres firmalogo og store, firkantede tasker på ryggen. Både tasker og jobfunktion er ret ens,
selvom de arbejder for forskellige virksomheder, men budenes arbejdsvilkår er forskellige: dem med blå tasker arbejder for virksomheden Wolt og har ikke overenskomst. Bude
med pink tasker arbejder for Foodora og har overenskomst –
men kun i Norge.

Nordisk Ministerråds om resultaterne af det flerårige
fællesnordiske forskningsprojekt ”Future of Works”. Danmark har aktuelt formandskabet i det nordiske samarbejde
og konferencen blev åbnet af danske beskæftigelsesminister,
Peter Hummelgaard, som roste rapporten og konferencen for
at kaste nyt lys på, hvordan de nordiske arbejdsmarkeder
og den nordiske arbejdsmarkedsmodel kan møde de store
forandringer, der sker på arbejdsmarkedet - herunder
fremkomsten af nye ansættelsesformer.

Minister: Fremtiden er begyndt
De cyklende madudbringere er blot et af mange eksempler
på nye jobfunktioner, som udbydes og udføres af borgere i
Norden på nye og meget forskellige måder – typisk med stor
fleksibilitet og ofte uden samme trygge løn- og ansættelsesforhold som gives en klassisk lønmodtager med overenskomstsikrede rammer for lønnens størrelse, arbejdsugens længde
og arbejdsgiverbetalt ferie og pensionsopsparing.

- Future of Work er allerede en realitet i Norden, sagde ministeren med henvisning til blandt andet digitalisering, nye
teknologier og nye ansættelsesformer.

De mange nye ansættelsesformer var et centralt tema ved
en nordisk web-konference i november 2020, arrangeret af
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Uændret omfang men nye former
Forskerne bag undersøgelsen ”Future of Work” har gjort en
række nye opdagelser. Blandt andet har de slået fast, at der
ikke er flere end tidligere, der har atypiske ansættelsesforhold (non–standard work). For år tilbage, da nye typer
atypiske ansættelser begyndte at vinde frem, forudså flere,
at Norden var på vej mod at blive en region, befolket af
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freelancere, men den profeti har arbejdet med ”Future of
Work” rapporten afkræftet. Det fortalte Anna Ilsøe, lektor
ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS, på Københavns Universitet. Hun har sammen med sin kollega Trine Larsen stået for den danske del af
”Future of Work”.
- Det har overrasket os, at omfanget af atypisk beskæftigelse
har været stort set uændret de seneste 20 år, men vi fandt
også, at der under den rolige overflade gemmer sig uroligt
vand, sagde Anna Ilsøe ved konferencen.

-De atypisk beskæftigede er blevet særligt hårdt ramt af
corona-krisen, især fordi mange af dem arbejder i sektorer,
der er ramt af krisen.
Det har også vist sig svært for mange atypisk beskæftigede at
få del i de statslige hjælpepakker, som de nordiske lande har
introduceret for at holde hånden under arbejdsmarkedet –
men også her er der, ifølge Trine Larsen, enkelte lyspunkter:
-De nordiske regeringer og arbejdsmarkedets parter har
lanceret en række initiativer målrettet mod de atypisk
beskæftigede, og der er udviklet nye, innovative bud på social
sikringsordninger. Trods disse gode intentioner fra de
nordiske regeringer ser vi, at mange atypisk beskæftigede
fortsat kæmper og står med en forøget risiko for job- og
lønusikkerhed.

Anna Ilsøe och Trine Larsen, forskare på FAOS.
Selvom omfanget af atypisk beskæftigelse ikke er steget, arbejder mange i Norden på den måde: mellem hver tredje og
hver fjerde af de beskæftigede i de nordiske lande har ikke
en fast fuldtidsansættelse på 30 timer eller derover. Mange
kombinerer flere indtægtskilder og har flere forskellige
beskæftigelsesformer, ofte i form af småjobs med få eller
ingen garanterede arbejdstimer; kaldet nultimerskontrakter.
Forskernes case-studier i Danmark, Sverige og Finland viser,
at op til 50 procent i ældreplejen og på hoteller er beskæftiget
på sådanne nultimerskontrakter.
De atypiske ansættelsesformer er generelt især udbredte i
brancher som hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen og rengøringsbranchen, og i oplevelsesøkonomien og
den kreative industri, hvor brug af tidsbegrænsede kontrakter og freelanceopgaver er udbredt. Forskerne ser to modsatrettede tendenser blandt virksomheder - mod endnu flere
forskellige typer atypisk beskæftigelse og der er også virksomheder som begynder at tilbyde atypisk beskæftigede
større grad af tryghed og sikkerhed i ansættelsen.

Seniorforsker Anna Pärnänen ved Finlands Statistik forsøgte
at illustrerede udviklingen i antallet af forskellige
beskæftigelsesformer grafisk for konferencedeltagerne. Det
var ikke helt let, indrømmede hun:
-Jeg har forsøgt at opgøre den finske arbejdsstyrkes
beskæftigelse i kategorier og har fundet 17 kategorier. Jeg
indrømmer, at min opgørelsen er næsten ulæselig, og det
afspejler, hvor kompleks antallet af beskæftigelsesformer er
blevet.

Behov for mere tryghed
FAOS-forskerne slår fast, at de atypisk beskæftigede har et
arbejdsliv præget af stor usikkerhed om job og indkomst, og
at mange atypisk ansatte lever ufrivilligt med denne ansættelsesform. Blandt midlertidigt ansatte i Sverige, Norge og
Finland er det således 70 procent, der ikke frivilligt har valgt
en midlertidig ansættelse.
Coronakrisen har stærkt forøget de atypisk ansattes job- og
indkomstusikkerhed. Lektor på FAOS, Trine Larsen, forklarer:
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FÅR DE MED FUNKTIONSHINDER OCKSÅ PLATS PÅ FRAMTIDENS ARBETSPLATS?

Får de med funktionshinder också plats på
framtidens arbetsplats?
Det är inte brist på teknik som är problemet för att skapa möjligheter för människor med
funktionsvariationer att komma in på arbetsmarknaden. Det stora hindret är mentaliteten både
hos arbetsgivare och samhället och för att komma vidare krävs större insatser än en ”quick fix”.
TEMA
10.12.2020
TEXT: GUNHILD WALLIN

Det var huvudbudskapet på konferensen ”How can future
workplaces work better for people with disabilities?” som
nyligen arrangerades av Nordens välfärdscenter, en av
Nordiska Ministerrådets Institutioner. Att det inte fungerar
särskilt bra idag, eller att ny teknik inte fungerar som ett
”sesam öppna dig”, berördes av samtliga föreläsare. Flera
poängterade också att pandemin slår hårdare mot funktionshindrade än andra.
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- Funktionshindrade är svårt drabbade av pandemin, både
hälsomässigt och för att det har blivit svårare att få jobb, konstaterade Stefan Trömel, senior expert på funktionshindrade
och arbetsmarknaden på International Labour Organisation,
ILO.
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När Thomas Bredgaard studerat barriärerna har han funnit
att typ av funktionshinder spelar stor roll för möjligheten att
få ett arbete.
- Typ av funktionshinder är väldigt avgörande. De som lider
av mentalt funktionshinder har mycket svårare att komma
in på arbetsmarknaden än de som har någon form av fysiskt
handikapp, sa han.

Stefan Trömel, senior expert på funktionshindrade och arbetsmarknaden på ILO.
Intresset för den webbsända konferensen var stort och lockade människor från hela Norden, men också från Europa och
även från andra världsdelar. Stefan Trömels bedömning är
att digitalisering och ny teknik kan skapa vägar in i arbetslivet för funktionshindrade, men frågan är hur det kan bli
möjligt att garantera att denna nya teknik kommer de funktionshindrade till godo?
- De funktionshindrade måste adresseras särskilt i frågor
som rör ny teknik, sa Stefan Trömel.
Barriärer och broar
Thomas Bredgaard är professor vid universitetet i Ålborg
och forskar vid ett center för handikappade och sysselsättning, som startade 2018. Han har studerat barriärer och
broar för funktionshindrade och arbetsmarknaden. Många
funktionshindrade vill komma i arbete, men i verkligheten
är det svårare för dem än andra, visar centrets forskning. I
Danmark generellt arbetar 84 procent av den arbetsföra befolkningen, men bland människor med någon form av funktionshinder arbetar 64 procent och bland dem med svåra
funktionshinder är andelen i arbete ännu lägre. Det finns
alltså ett tydligt gap.

Ett annat hinder är utbildning. Många med funktionshinder
har lägre utbildning än genomsnittet och forskningen visar
att ju högre utbildning, desto mer minskar gapet. Många
funktionshindrade har också sämre självförtroende, vilket i
sin tur påverkar möjlighet till anställning.
- Funktionshindrade är mer beroende av arbetsförmedling
för att finna arbete. Det är för dem viktigare än sociala
nätverk, som ofta är mindre för funktionshindrade än andra
och som dessutom används med större tvekan, sa Thomas
Bredgaard.
Ska var okej att berätta om sitt handikapp
Och många arbetsgivare är öppet diskvalificerande. ”Vi är
inte handikappanpassade”, är ett vanligt svar på frågan hur
de förhåller sig till att anställa människor med funktionshinder. Utan tvekan finns ett behov av att finna nya vägar att
matcha funktionshindrade med arbetsmarknaden.
Så hur kan barriärerna omvandlas till broar? Det finns ingen
”quick fix”, inte en mirakellösning, enligt Thomas Bredgaard.
Det handlar om många satsningar som bättre utbildning och
att legitimera att den som är funktionshindrad får berätta om
det och vilka hjälpmedel som behövs, utan att direkt sorteras
bort vid antagningstillfället. Det behövs också ett närmare
samarbete mellan arbetsförmedlingar och arbetsgivare, samt
expertkunskap hos de som arbetar med att förmedla jobb.
Men trots nedslående statistik är Thomas Bredgaard optimistisk när han tittar framåt.
- I Danmark finns bra lagar, men det behövs en större medvetenhet och ett erkännande av de barriärer som finns för de
handikappade att komma in på arbetsmarknaden.
Också Maria João Maia, från Karlsruhe Institute of Technology (KIT) hade mindre fokus på teknik än sociala och praktiska barriärer, men också behovet av information och kommunikation kring vilka hjälpmedel det faktiskt finns som underlättar funktionshindrades deltagande i arbetslivet.

Thomas Bredgaard är professor vid universitetet i Ålborg
och forskar vid ett center för handikappade och sysselsättning, som startade 2018.
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- Det finns många, ganska enkla och lätta anpassningar som
kan underlätta inkludering av funktionshindrade. Men det
viktiga är mentaliteten i samhället och viljan att vidga det
inkluderande samhället, sa hon.
Teknik måste testas i praktiken
Professor Jan Gulliksen på Kungliga tekniska högskolan,
KTH, i Stockholm anser forskningen kring tekniska lösningar
som kan underlätta för funktionshindrade i arbetslivet är
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splittrad. Det finns visserligen mycket teknik som skulle kunna underlätta funktionshindrades möjligheter till ett jobb,
men då räcker det inte att forska på bra tekniska lösningar,
utan de måste testas ute i praktiken.
- Det är svårt att se vilken betydelse tekniken har om man
inte kommer längre än att ”det funkar”, men inte beskriver
vilken teknik som fungerar.
Tekniken förändras också snabbt. Numera är också mycket
teknik en del av existerande system på arbetsplatserna och
riktar sig till oftast till alla. Listan på användbar ny teknik är
lång, till exempel artificiella intelligens, AI, appar, molntjänster, teknik för kommunikation, exoskelett och mycket mera.
Men alla tekniska system på arbetsplatsen kräver träning, information och support, poängterar Stefan Johansson, doktor på KTH och verksam i föreningen och bolaget Begripsam,
som arbetar med samhällets tillgänglighet för funktionshindrade. Han efterlyser också statistik över vilka tekniska lösningar som fungerar eller inte fungerar.
- Vi behöver börja introducera tekniken ute på arbetsplatserna. Där är den felande länken, sa Stefan Johansson.
Forskningen kring tekniska hjälpmedel idag är framför allt
inriktad på rörlighet och hörselnedsättningar, men inte så
mycket på kognitiva handikapp.
- Ofta ligger fokus på teknik, men en organisation består
utöver tekniska lösningar också av attityder och värden. Därför är det viktigt att fokusera på båda, sa Jan Gulliksen.
- Det är också viktigt att tänka på att om du har ett jobb
och något händer så får du hjälpmedel, men det är mycket
svårare att få den hjälp du skulle behöva om du står utanför
arbetsmarknaden, sa Stefan Johansson.
Låt funktionshindrade glänsa i sina förmågor
Den förmiddagslånga konferensen avslutades med en
diskussion med Lars Lööw från Arbetsförmedlingen, Sif
Holst, vice VD för Danske Handicaporganisationer, DH, och
Fredrik Ruben, VD för företaget Tobii, ett företag som är
världsledande på ögonstyrda sensorer. Det kan tillexempel
innebära att en person med mycket nedsatt rörelseförmåga
kan styra en dator med hjälp av ögonrörelser.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Fredrik Ruben, VD för företaget Tobii.
- Anställ människor med funktionshinder och låt dem bli
stjärnor. Det är när du har en funktionshindrad kollega som
du lär dig något nytt, inte genom att läsa rapporter. Det
finns en brist på medvetenhet om funktionshindrade idag, sa
Fredrik Ruben.
Han tycker reglerna som finns på de nordiska marknaderna
är bra, men med undantag av Norge och NAV som ett lysande
exempel, varierar tillämpningen av reglerna och införskaffandet av tekniska hjälpmedel mycket mellan de olika regionerna. För att få hjälp krävs ofta en stark förälder. Han efterlyser också att de som arbetar med funktionshindrade kan
teknologi, så det vet vad som finns.
Sif Holst från DH anser att fackföreningsrörelsen behöver bli
engagerad.
- Att vara medlem i en fackförening har stor betydelse för
handikappade. Vi behöver också lyfta goda exempel. Ofta får
jag höra ”vi har inga jobb för funktionshindrade, det finns
inte plats inom receptionsområdet. Det finns en bristande
medvetenhet om att handikappade kan bidra i så många andra uppgifter, sa Sif Holst.
Lars Lööw refererade till en rapport han skrev för 20 år
sedan: ”Sverige är segregerat och vår stolthet gör att vi inte
ser det”. Han anser att vi fortfarande har svårt att se att alla
delar av samhället också är en del av arbetslivet.
- Vi behöver ett brett perspektiv för att möta utmaningarna.
Och vi måste se möjligheterna, sa Lars Lööw.
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Jultomten i Rovaniemi får sitta mycket ensam i
år
Julmusiken hörs från högtalare överallt. Solen går ner redan cirka 13.30 på eftermiddagen.
Jullandet Santa Claus Village i finska Lappland påminner om ett vintrigt Las Vegas, men är
betydligt folktommare.
NYHET
10.12.2020
TEXT: BENGT ÖSTLING, FOTO: CATA PORTIN

- Jag har inte behövt sitta här helt ensam, säger den finska
julgubben när han tar emot Arbeidsliv i Norden.
Köerna ringlar vanligtvis långa för en kort träff med julgubben. Det är gratis, men fotografierna som säljs efteråt är
oväntat dyra.
Julgubbens kammare är höjdpunkten för de flesta besökarna
i Santa Claus Village i Rovaniemi. Intill ligger polcirkeln, och
en by med ett femtiotal butiker och restauranger.
Många turistgrupper från Storbritannien, Kina, Mellanöstern kommer med charterplan på korta besök. De vill
åka på en slädtur i den vita vildmarken, äta gott lokalt, shoppa och träffa jultomten. Men den här hösten har det varit
tomt både i julkammaren och i shoppingparadiset.
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Över 500 000 turister besökte Santa Claus Village år 2019
för hälsa på i jullandet. Lappland kan ta emot turister på
sju flygfält, de kan välja mellan sju stora skidcentra med
god service och totalt 100 000 sängplatser.

Minst ett år utan intäkter
Coronapandemin började i Finland kring vintersäsongens
höjdpunkt, då påskresorna inställdes för de flesta. Skidcentren utpekades som skyldiga till smittspridning.

Rovaniemiborna sägs ha en kluven inställning till julindustrin och framförallt "joulupukki", eller "julgubben" som han
kallas i Finland.

Efter det har de utländska resenärerna inte fått eller vågat resa till Finland. Många reseföretag blir mer eller mindre utan
intäkter i ett års tid. Det svider.

De långväga gästerna är borta. I stället kommer lokalbefolkningen, och deras barn.

Det innebär 700 miljoner euro i uteblivna intäkter och 5 000
hotade arbetsplatser i hela Lappland.

I år tar julgubben inte upp barnen i famnen. Han håller
avstånd och pratar med dem genom en genomskinlig plexiglasskiva för att minska smittrisken. Något ansiktsskydd har
han inte ovanpå det stora vita skägget.

- Massarbetslöshet och ekonomin blir ett stort problem för
många familjer och kommuner med dålig ekonomi. Många är
beroende av turismen. Lapplands näringsliv är i fara, varnar
Sanna Kärkkäinen, som är verkställande direktör för Visit
Rovaniemi.

För att få julklappar ska åtminstone de finländska barnen ha
varit snälla under året. I år definieras “snäll” som att lyssna
på alla regler och bestämmelser för att skydda sig för corona.
Tvätta händerna noga, håll avstånd och undvik att hosta på
andra människor.
- Det gör snälla barn, betonar julgubben.

- Lappland är julgubbens hemtrakter, det är finländarna
överens om., säger Sanna Kärkkäinen, verkställande direktör för Visit Rovaniemi.
Just nu kan ingen ge garantier om när pandemin är över.
Det måste researrangörerna veta, helst med säkerhet ett år
på förhand, innan de gör stora hotellreservationer och
bokningar för flygplan och rundturer.
På 1990-talet utredde det finländska handels- och industriministeriet hur man skulle få hela världen att känna till Finland som tomtens enda riktiga hemland. Man skrev en julgubbsstrategi med målet att göra julen till en säljbar produkt
i världen.
Det lyckades - ända fram till coronapandemin.
Nu är intrycket att det kan gå illa igen. Det är mycket tyst och
stilla i jullandet. Besöksytorna är anpassade för stora turistmängder, men här finns bara enstaka turister.
Värst av allt är antagligen att alla butiker och restauranger är
utan kunder, trots annonseringen om kännbara rabatter på
alla varor.
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I höstas hoppades man på åtminstone finländska turister i
Lappland, men det räcker inte för att hålla resenäringen flytande, säger Sanna Kärkkäinen.
Konkurser kan knappast undvikas - staten måste
hjälpa
Sextio procent av turistföretagen i Lappland uppger att de
inte klarar en tom vinter till. Verksamheten måste upphöra
om internationell turism inte kan tillåtas. Då kommer en
konkursvåg med en stor mängd arbetslösa från turistbranschen, varnar Sanna Kärkkäinen. Redan nu har många blivit
permitterade.
Nu behövs lagstiftning som öppnar för hotell och restauranger, och tillräckligt med stimulansåtgärder och
ekonomiskt stöd och återuppbyggnad för turistföretagen,
efterlyser turistchefen.
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Testningen måste utvecklas så att turisterna får röra sig fritt
om de är friska, kräver de finländska turistföretagarna.
Hoppet står till vintern 2022.
- Oavsett kommer julgubben spela en viktig roll för den finländska turismen, han har blivit hela Finlands visitkort. Internationellt är det en faktor som får Finland att synas och
sticka ut, säger turistchefen Sanna Kärkkäinen i Rovaniemi.
Till Rovaniemi kommer också mängder av brev som barnen
runtom i världen skriver till tomten.
- Just nu i coronatider ger den finländska julgubben en efterlängtad närhet och lekfullhet.
Det senaste året har varit hårt för många människor. Man
känner oro för den egna och andras hälsa, liv och för framtidens ekonomi. Vi har helt klart sett att julgubbens värde har
ökat, säger Sanna Kärkkäinen på Visit Rovaniemi.
Julgubben blir allt oftare kontaktad och nu sker det virtuellt.
Många uppskattar julgubben. Han blir symbol för någon som
samtalar och lyssnar.

Franska Julie gladde sig över att få tala franska med den vänliga julgubben. Hon är utbyteselev hos en finsk familj i Kittilä. Besöket i Santa Claus Village blev en höjdpunkt på året.
- Coronaläget har inte varit så skrämmande i Finland, det var
ju värre i våras i Frankrike, påpekar hon, innan hon får sitt
möte med julgubben.
Till sist: Klicka på bilden så kommer du till vår Facebook-sida. Där väntar en hälsning från jultomten även till dig (på engelska):

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

17

STORA KONSEKVENSER FÖR DE SOM ARBETAR VID POLCIRKELN NÄR TURISTERNA FÖRSVANN

Stora konsekvenser för de som arbetar vid
polcirkeln när turisterna försvann
Postkontoret är den punkt i Santa Claus Village i Rovaniemi som verkar ha flest besökare, trots
smittrisken. Auli Sihvo har jobbat på posten i över 20 år. Hon har sett hela utvecklingen där
julgubben gett kommersiell dragningskraft för Lappland.
NYHET
10.12.2020
TEXT: BENGT ÖSTLING, FOTO CATA PORTIN

På postkontoret sänder man turisternas julkort och tar emot
barnens brev till tomten från hela världen. Brev fortsätter
strömma in, men annars blev år 2020 året när allt avstannade. Auli Sihvo hörde till de många långtidspermitterade
i turistindustrin. Efter att coronapandemin bröt ut har hon
gått hemma med arbetslöshetsersättning i sju månader.

Det är skojigare att vara permitterad än arbetslös och tvingas
söka ett nytt jobb, påpekar hon. Alla visste ju att posten öppnas igen, med en trygg statlig arbetsgivare.

Auli Sihvo kallar sig själv en lycklig tomtemormor, med barnbarn att ta hand om. Då är det inte så svårt att gå hemma.

De flesta butikerna i Santa Claus Village är privatägda. Där
är det nu under krisen ofta ägaren som försöker få det att gå
runt, kanske med hjälp av en anställd. Det handlar inte bara
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- Mest illa är det för de unga som blir utan arbetslivserfarenhet.
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om alla permitterade utan också om de som inte får jobb,
unga säsongsarbetare som normalt skulle fått jobba under
högsäsongen kring jul. Det behövdes knappast sommarvikarier heller, i år.

näringslivet, inom marknadsföring, HR och internationell
handel som de två studerar. Frågan har ändå inte kommit
upp i studierna så mycket, trots att alla studier under hösten
har skett på distans.

- De som ska göra arbetspraktik har det också svårt, påpekar
Auli Sihvo. Postkontoret som tidigare tog fem unga arbetstagare måste nu nöja sig med bara några extra.
Det har förstås varit värre. Sjuttiotalets stora arbetslöshet i
Finland fick många unga i Lappland att söka jobb i Sverige.
Det var bara några timmars väg till arbetsförmedlingen i Haparanda, där det delades ut biljetter till arbetsplatser i hela
Sverige. Många återvände aldrig.
Auli Sihvos egen pappa arbetade i Stockholm en tid, men Auli
själv har hållit sig till postkontoret i Rovaniemi. Där tömmer hon postlådorna på julkort och säljer frimärken och souvenirer.
Alpackor, renar och hundar populära dragplåster
Utanför postkontoret vandrar tre alpackor förbi med några
turister. De ingår i lockbetet tillsammans med andra djur på
den lokala djurfarmen.
Renen är viktig i mytologin kring julgubben, och viktig för
den samiska befolkningen i Lappland. En tur i släden med
några renar som dragdjur har hört till turistprogrammet ända sedan början. I synnerhet på vintrar med mycket snö är
det en upplevelse som fascinerar turisterna.
Renarna går annars fritt omkring i renskötselområdena, och
trafikanterna uppmanas köra försiktigt i det hala vinterföret,
eftersom djuren ofta rör sig i grupper på landsvägarna.
Saskia och Charlotte, från Tyskland och från Belgien.
Utländska turister extra populära
Julgubbens by i Rovaniemi är öppen alla dagar i året, inklusive julhelgen. Auli Sihvo räknar med att vara ledig på julen.
Det finns många yngre anställda som gärna jobbar på helgdagarna, med dubbel lön.
Vid ett bord i postkontoret sitter två tjejer med högar av
julkort som ska skrivas och sändas. Nu är julen nära, så korten kan sändas med det samma. Men det hör till servicen
året om att kunna droppa sina julkort i postlådan. De sparas
och sänds vidare från postkontoret när följande jul närmar
sig. Saskia och Charlotte, från Tyskland och från Belgien, är
gäststuderande vid Uleåborgs universitets handelshögskola
sedan september. De är på ett dagsbesök i Rovaniemi för att
se det omtalade jullandet.
De två gäststudenterna har upptäckt att de är sällsynt populära kunder i alla butiker i Rovaniemi. Det är inte många utländska besökare som köper souvenirer just nu.

Hundarna allt viktigare
Ett annat djur som har fått allt större betydelse i turistbranschen är hundarna. En timmes bilfärd norrut från Rovaniemi, i Sinettä by, ligger Bearhill Husky-kenneln. Ägaren
Valentijn Beets från Nederländerna har närmare 90 hundar
på området som är 150 kvadratmeter stort.

Coronapandemin har de inte talat så mycket om vid handelshögskolan. Viruset har en stor negativ inverkan på
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Man har hunduppfödning och erbjuder turisterna äventyr.
Det finns möjlighet att åka hundspann med släde eller specialbyggda terrängvagnar längs ett tätt vägnät runt kennelområdet.
Problemet för tillfället är att inga turister kan eller vågar
komma på turistresa till Lappland och Finland. Och det är oftast de utländska turisterna som vill åka på hundsafari.

I år är det fint om man når 300 000 euro - och då är en tredjedel statliga bidrag, medger Valentijn Beets.
Förr gick det att variera mellan olika verksamheter, långa expeditioner i Arktis eller korta turer med kryssningsturister i
Helsingfors. Det varvades mellan finländska och utländska
turister både vinter och sommar. Nu slår allt fel.

”Hundsafari alltid värt pengarna”
-De finländska turisterna verkar hemmablinda och ser inte
den enastående naturen omkring dem. De ser hundfarmen
som min hobbyverksamhet. Därför tycker många finländare
också att det är för dyrt att åka på tur, har Beets lärt sig.

Hur ska hundarna överleva?
Bearhill Husky är en “no-kill-kennel”, så vi dödar inga djur,
förklarar Valentijn Beets. Men det finns andra företagare
som måste ta till drastiska åtgärder.

Valentijn Beets från Nederländerna äger närmare 90 hundar - och oroar sig för hur alla ska kunna få mat.
Det tycker kanske utlänningarna också. Men de är villigare
att betala och de får en upplevelse i en enastående natur som
de minns resten av livet, motiverar Valentijn Beets. Samtidigt lär de sig hur den nordiska allemansrätten fungerar
som bäst.
Det verkar vara med stor kärlek och omsorg som Valentijn
Beets tar hand om sina cirka 90 hundar, tillsammans med
sin fru och två anställda. De är nu deltidspermitterade, men
anställda behövs. Hundarna behöver tid och uppmärksamhet, träning och sysselsättning.
- Just nu har vi inga kunder, varken för korta eller långa turer. Och man har inte heller riktigt råd att träna hundarna.
Det är mycket dyr utrustning som behövs.
Beets pekar på de små röda skor i gummi som de flesta hundarna har efter sin träningstur på förmiddagen. De skyddar
hundarnas tassar mot det isvassa underlaget.
De går ofta sönder, så det behövs nya efter varje träningspass
för de 16 hundarna i spannet. 1000 små röda hundskor
kostar 650 euro plus skatt. Det har man inte råd med just nu.
Tidigare år har verksamheten växt med upp till 40 procent
varje år. I fjol var omsättningen på närmare 2 miljoner euro.
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Alla kennlar i Skandinavien har problem, så alla försöker
minska på antalet hundar. Men när det sker samtidigt går
hundarna inte att sälja heller. Det är överutbud på slädhundar.
Valentijn Beets har erfarenhetsutbyte med kollegor och
konkurrenter i Norge och Sverige, som också ligger lågt.
-Alaska, Kanada, alla har problem. Över hela Arktis gäller
det samma för kennelföretagarna, också runt Bajkalsjön, i
Archangelsk och Karelen.
Politisk oro för 8 000 hundar
Kennelföretagarnas problem med maten har fått uppmärksamhet till och med i Finlands riksdag. Många politiker är
oroade när det gäller både 8 000 huskyhundar och ett hundratal företagare som jobbar i branschen. Här kan man inte
sadla om och börja göra något annat.
-Det är omänskligt och hjärtlöst att tvinga företagarna att
avliva sina djur. De är ju både arbetskamrater och familjemedlemmar, säger Sannfinländarnas riksdagsledamot
Leena Meri i ett spörsmål till Finlands regering. När man
efter coronakrisen kan återuppta verksamheten måste man
börja från början med att träna upp nya djur.
Företagaren Valentijn Beets håller med. Han gillar sitt jobb
och sina djur. Men han måste också kunna försörja sin familj,
med mat och husrum.
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Coronaviruset ger mycket stress för tillfället. Den statliga
hjälpen har oklara regler och blir förmodligen otillräcklig, befarar Valentijn. Tills vidare räknar han med att klara sig med
lån och besparingar.
Ett glädjemoment är ändå att hundarna inte svälter ihjäl. De
får hjälp från flera håll. Bland annat har man byggt nätverk
av faddrar, till exempel bland tidigare turistgäster, som tar
ansvar för enskilda hundar i väntan på att gå komma på safari igen.
Det finns också en matbank för hundarna. Åtminstone en
hundfodertillverkare har lovat matdonationer till behövande
hundar. 50 000 portioner näringsrik hundmat är tryggad.
Det kan hända att det är ett reklamjippo. Kanske är det nya
testprodukter eller mat som annars skulle bli gammal och
måste slängas, när ingen har råd att köpa det. Det är ändå
välkommet när både hundar och företagare har svår att klara
vintern.
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Krigsnöden skapade jätteturism i Lappland det var här det började
Turistindustrin i finländska Lappland kan tacka den amerikanska presidentänkan Eleanor
Roosevelt. Hennes välgörenhetsbesök vid den nordliga polcirkeln i Rovaniemi startade en
internationell Lapplandsturism. I år har det gått sjuttio år sedan besöket.
NYHET
10.12.2020
TEXT: BENGT ÖSTLING, FOTO: CATA PORTIN, LAPPLANDS LANDSKAPSMUSEUM

Jultomtens by och hela äventyrsområdet i närheten av
Rovaniemi flygfält började med en enda byggnad. Den byggdes på två veckor för det fina och oväntade besöket år 1950.
Roosevelt-stugan” står fortfarande kvar i nästan ursprungligt
skick. Det finns rikligt med gamla foton och filmer om
besöket och hur den första stugan byggdes.

Nedbränt krigsområde
Vi guidas runt av Antti Nikander, utvecklingschef vid den
andelsförening som driver den miljonindustri som turismen
har blivit.
Man förstår också varför presidentfruns besök var så viktigt
för Lappland
Efter andra världskriget var Rovaniemi och hela Lappland
nedbränt i samband med den tyska arméns reträtt 1945.
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Civilbefolkningen på cirka 100 000 personer hade evakuerats i oktober 1944. De materiella skadorna var stora.

Eleanor Roosevelt besöker polcirkeln. Foto: Lapplands
landskapsmuseum

Nittio procent av byggnaderna hade förstörts i den största
staden Rovaniemi. Infrastrukturen var i ännu sämre skick
än före kriget. Dessutom fanns det en hel del minor kvar i
området, som dödade och skadade minröjare i åratal efter
kriget.

Idag står den bruna stockstugan kvar, fortfarande i bruk som
museumskafé och souvenirshop.
Området intill började bebyggas sex år senare. Senare har det
blivit många som säljer souvenirer i området.
70-årsjubileet firades somras utanför stugan, trots coronapandemin. Den amerikanska Helsingfors-ambassadören på
plats. Tacksamheten i Lappland är fortfarande stor och
UNICEF får en synlig plats i den lilla utställningen som presenterar stugans historia.
Besöket år 1950 var starten på en lång hjälpverksamhet till
Lappland.
Det handlade om två flygplan som anlände till Rovaniemi.
Det ena innehöll tusentals ton av hjälpvaror. I det andra
planet kom presidentfrun Roosevelt och hennes delegation.

Eleanor Roosevelt hälsas välkommen på flygplatsen. Foto: Lapplands landskapsmuseum
FN:s välgörenhetsambassadör Eleanor Roosevelt var änka
efter president Franklin D Roosevelt. Hon ägnade sig åt välgörenhet efter andra världskriget, genom Unicef-föregångaren UNRRA.
Midnattssol och hjälp till självhjälp
Nu ville amerikanerna visa empati och se var hjälpen behövdes, och visa empati. Och fru Roosevelt ville se midnattssolen vid den norra polcirkeln.

Hållbart byggrekord
Stugan visas upp också som ett stolt minnesmärke över finländska byggnadsarbetares yrkesskicklighet. Ritningarna
gjorde rekordsnabbt. Stockarna fanns i närheten. På mindre
än två veckor byggdes stugan. Det var ett hållbart bygge som
renoverades för bara fem år sedan.
Som en anekdot berättas att dörrarna kom på plats när presidentfrun med följe landade den 11 juni 1950 på flygfältet
i Rovaniemi. Städpersonalen gick ut genom bakdörren när
gästerna närmade sig entrén.

Meddelandet om hennes besök kom i maj 1950. Det gav två
veckor tid att ordna ett besöksprogram och ett mål i det
krigsskadade Lappland.
Polcirkeln var inte ännu någon stor sevärdhet, där den gick
någonstans i de lappländska kärren. Man hittade fast mark
intill och började på rekordfart bygga vägar och en stuga
värdig en presidentfru.

Stugan invigs. Foto:Lapplands landskapsmuseum
Protokollen från några arbetsplatsmöten är daterade mitt i
natten under byggperioden, det visar hur hårt man jobbade,
påpekar Antti Nikander.
Då var Roosevelt-stugan den enda byggnaden i området.
Idag omges den av den omfattande julbyn och kommersen.
Intill går riksväg 4 förbi. Det är en av Finlands huvudvägar
som leder trafiken från Helsingfors i söder upp till Lappland,
förbi Rovaniemi till Utsjoki och vidare in i Norge nära den
ryska gränsen.
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Stormaktsspel gav mer än symbolisk gåva
FN-välgörenheten var välkommen i Lappland. United Nations Relief and Rehabilitation Administration förmedlade
bland annat livsmedel, textilier, medicin och husgeråd. En
stor del av hjälpen kom från USA och Sverige.
Den var en jättedonation, viktig för Lappland. Utan den hade
man lidit nöd. Försändelsen var långt mer än symbolisk,
påpekar Antti Nikander.

- Vi är vana att leva med halvårscykler, vi brukar tiitta på
utvecklignen ett halvt år framöver. Vi förstår realiteten, säger
Antti Nikander. Det blir ingen vintersäsong.
Nu hoppas man i stället på inrikesturismen nästa vår och
sommar. Priserna har anpassats till finländska turister, det
vill säga sänkts. Utvecklingschefen Antti Nikander befarar
att turismen aldrig blir vad den har varit. Den här gången kan
inte heller amerikanerna hjälpa.

Efteråt har hjälpviljan också tolkats som en del av stormaktsspelet mellan USA och Sovjetunionen. USA ville gärna hålla
kvar Finland i den “västliga” sfären.
Finland kunde av politiska skäl och hänsyn till Sovjetunionen
inte ta emot amerikansk hjälp via Marshall-hjälp. Tvärtom
betalade man stora krigsskadestånd till Moskva.
Den humanitära västliga hjälpen till Lapplands nödlidande
befolkning kunde däremot accepteras.

Besöket skapade det första turistmålet i Lappland. Efter
presidentfrun är det många som har önskat köpa souvenirer
och sända vykort från Lappland med specialstämpel från Polcirkeln. Med tiden har detta blivit ett centrum för hela Lapplandsturismen.
Nu skulle det behövas hjälp igen
Jullandet har lockat miljontals turister, som vill se jultomtens verkstad i "Santa Claus Village". Roosevelt-stugan
lockar fortfarande tusentals besökare varje år.
År 2019 hade man totalt över en halv miljon besökare på
området, berättar Antti Nikander. Företagen hade en omsättning på mer än 42 miljoner euro. Förutom försäljningen
av souvenirer och designprodukter, säljer man turer, programverksamhet och service.
Men midnattssolen som lockade presidentfrun i juni har
minskat i betydelse. Numera är turisternas viktigaste
besöksmånad december. Utom i år.
Nu hoppas Antti Nikander att coronaviruset ska släppa greppet till nästa sommar.
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Julebord-kutt skaper krise for restauranter
Tradisjonen med julebord er stor i Norge og i Danmark rundt jul. Årets sesong for julebord er en
krise for restauranter og leverandører av mat, melder næringslivets organisasjoner.Men det blir
nok mindre diskusjon om #metoo.
NYHET
10.12.2020
TEKST: BJØRN LØNNUM ANDREASEN, BJÖRN LINDAHL, MARIE PREISLER

Julebord er et "særlig fenomen" som finnes i Norge og Danmark. Det består gjerne i at alle ansatte i en bedrift inviteres
til livlig selskap på restaurant. Mange spiser mer enn de kan,
og drikker minst like mye alkohol. Derfor finner man også
flere hundre artikler i begge landene hvis man googler på
«julebord/julefrokost og #metoo».

I Danmark og Norge er personalfest og julebord slått sammen. Julebordet er en viktig sosial begivenhet. Det kan være
en god katalysator for sosial balansering mellom kolleger,
men det kan også ende opp i seksuelle trakasserier.

I de øvrige nordiske landene inviterer også arbetsgivere til
samvær før jul. Men den store personalfesten kan holdes når
som helst på året, ikke nødvendigvis som ekstravagant julekalas.
«Julbord» i Finland og Sverige handler mer om hvordan bordet dekkes og hva som spises. Også familie og venner samles
til «julbord» på restauranter.
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Personalfester er ikke like tett knyttet opp mot julen i
Sverige og Finland, som i Danmark og Norge. Men de
utviklet seg på 70-tallet når det ble akseptert at sjefen og
sentralborddamen for en kveld var på samme nivå. De to
kinoplakatene viser på forskjellen.
I Danmark og Norge er personalfest og julebord slått sammen. Julebordet er en viktig sosial begivenhet. Det kan være
en god katalysator for sosial balansering mellom kolleger,
men det kan også ende opp i seksuelle trakasserier.
Den danske selskapsjulefrokosten har hatt rykte på seg for
høyt alkoholinntak og mer løssluppen omgangsform enn det
man er vant til i hverdagen. I noen tilfeller har det oppstått
situasjoner som medarbeidere har funnet krenkende.
Før julefrokostsesongen i 2018 skrev arbeidsgiverorganisasjonen DA en oppfordring til medlemsvirksomhetene om å
holde julefrokosten «stueren»:
«Seksuell sjikanering, uønsket seksuell oppmerksomhet og
krenkende handlinger hører ingen steder hjemme, og slettes
ikke på jobb. Arbeidsplassens julefrokost er for mange en festlig begivenhet man ser frem til, og det er viktig å ha klare
retningslinjer for hva som er skikkelig oppførsel.»

Bordene står duket, men ingen gjester på Theatercaféen.
Her pleier tankskipsrederen John Fredriksen holde et sagnomsuset julebord hvert år.
Mange frykter et ras av konkurser over nyttår. "Ny situasjonsanalyse: Krisen i reiselivet har gått fra vondt til verre" heter
det derfor fra Næringslivets hovedorganisasjon NHO, Norges
største organisasjon i næringslivet.
8 av 10 bedrifter har opplevd en halvering eller mer i bestillingen av julebord sammenlignet med i fjor,. viser NHOs nye
undersøkelse blant reiselivsbedriftene som er medlemmer.
I Oslo melder hele 95 prosent av bedriftene innen reiseliv om
halvering eller mer i bestillingene av julebord, ifølge undersøkelsen. Og situasjonen er ikke særlig bedre i tallene for hele
landet:
83 prosent svarer at nivået på bestillinger for julebordsesongen er halvert eller mer enn halvert sammenlignet med
i fjor. Kun to prosent av bedriftene har samme nivå som i fjor.
Danmark verre
I Danmark er statistikken at 9 av 10 julebord har blitt innstilt
ifølge NTB.. I den danske utelivsbransjen ventes kun ti prosent av vanlig omsetning i desember i år. Corona-pandemien
og restriksjoner gjør at julefrokoster blir avlyst.

Fra vondt til verre
I år blir julebordsesongen annerledes på grunn av corona og
de begrensninger i alkoholservering og hvor mange som kan
samles.

Julefrokostene, som er de danske versjonene av julebord,
sørger vanligvis for en omsetning på 2,5 milliarder danske
kroner i landets hotell- og restaurantbransje. Vurderingen i
en undersøkelse blant medlemmer i bransjeorganisasjonen
Horesta viser imidlertid at 90 prosent av denne omsetningen
forsvinner i år.
Danmark har innført forbud mot samlinger på mer enn ti
personer. Restaurantbransjen er allerede hardt rammet av
corona-pandemien. Omsetningen i desember pleier å hjelpe
bedrifter gjennom januar og februar, som er månedene med
lavest omsetning.
Flere store danske arbeidsgivere har imidlertid fulgt en oppfordring fra Horesta om å gi arbeidstakerne et gavekort på
restaurantbesøk i julegave.
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Mulig botemiddel
Norges finansminister Jan Tore Sanner (H) bekreftet nylig
at gavekort på restaurant eller refusjon av utgifter til restaurant vil kunne falle inn under unntaket fra skatteplikt ved
rimelig velferdstiltak i bedrifter. Det at en mindre gruppe
ansatte drar ut og spiser julemiddag innenfor smittevernreglene på arbeidsgivers regning, er derfor et godt alternativ til
det tradisjonelle julebordet, heter det i innlegget.
I Danmark finnes liknende ordninger.
Også i Sverige og Finland meldes det om dramatisk svikt i
omsetningen.
Da regjeringen innførte forbud mot salg av alkohol etter
klokken 22 og i tillegg skjerpet andre restriksjoner, har den
svenske utelivs- og hotellnæringens inntekter stupt, skriver
bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen i en pressemelding
den 25. november.
Hotellenes omsetning falt med over 75 prosent den siste uken
i forhold til samme tid i fjor. Og restaurantene har tapt
nesten 70 prosent. Situasjonen er akutt og for å redde arbeidsplasser og selskaper må regjeringen forbedre støtten
snarest.
– Situasjonen er ekstrem og blir verre for hver dag som går.
Regjeringen på presentere forsterket, forbedret og forlenget
støtte som virkelig kan redde jobber og selskaper, sier Jonas
Siljhammar, daglig leder i Visita.
I Finland ble reglene for alkoholservering skjerpet den 3. desember, men reglene er ulike i ulike deler av landet. I Nyland, der Helsinki ligger, må all servering stoppe klokken 22.
Restauranter som i hovedsak serverer alkohol få ha åpent
med halv bordsetning. Restauranter som i hovedsak serverer
mat kan ha åpent med 75 prosent bordsetning.
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Magdalena Nour: Vill rasera barriärerna till den
internationella kompetensen
Samtidigt som Sverige saknar läkare, sjuksköterskor, lärare och it-ingenjörer, så är det svårt för
arbetssökande födda i andra länder att hitta in på den svenska arbetsmarknaden. Kommer de så
långt som till en anställningsintervju väcker det mötet ofta förvåning och frustration hos den
sökande.
PORTRETT
10.12.2020
TEXT: FAYME ALM, FOTO: MOHAMMAD AL-BALOUT

- De blir vänligt bemötta men får inte visa sina diplom. Den
som intervjuar vill bara se ett cv på en sida. Och så kan det
hända att de lite nedlåtande får veta att de är så duktiga.
Mötet brukar avslutas med att arbetsgivaren säger att de
höra av sig men sedan blir det tyst. Helt tyst. I ett land som
de lärt känna som jämlikt och demokratiskt.
Det säger Magdalena Nour, vd för Mine sedan 2016, en
idéburen
medlemsorganisation
som
arbetar
med
”inkluderande ledarskap för ökad mångfald och affärsnytta
inom arbetslivet” och vars kandidater är utlandsfödda
akademiker.
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Magdalena Nour är född och uppvuxen i Skanör Falsterbo i
sydvästra Skåne. Med en mamma och en morfar som båda
arbetade på det stora skandinaviska flygbolaget var det från
början en självklarhet att ta sig ut i världen.
- Har man pengar kvar, reser man. Det är jag uppfostrad
med.
Hon har både pluggat och jobbat i Kairo. Samt arbetat för
internationellt rekryteringsbolag med kollegor och kunder i
flera länder. Idag ligger hennes fokus på att rasera barriär-
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erna mellan arbetsgivarna och den internationella kompetensen.
Arbeidsliv i Norden har träffat Magdalena Nour för att få veta
mer om den större resan. Den där positioner förflyttas och
hinder av nödvändighet undanröjs – allt för att främja den
arbetsmarknad där kvalifikationer står över ursprung.

- Jag var anställd av en dansk resebyrå där jag hade hand om
kulturella rundresor i Egypten och fick lära mig mycket om
både samhället och om landets kultur och litteratur. Plötsligt
blev jag indragen i en mer än femtusenårig historia.

På upptrampad mark
Vi möts i Gängtappen i Malmö. Ett hus som byggdes för
att bli huvudkontor för Kockums, under 1950- och 60-talen
ett av världen största skeppbyggarvarv med många anställda
med utländsk bakgrund.
Nu ägs huset av ett försäkringsbolag som här har sitt
skånekontor och tillsammans med Mine och andra verksamheter befolkar de 14 våningarna.

Det var där i Egypten och då i mitten av 1990-talet, hon
mötte sin blivande man, en infödd person som agerade som
det utrikeskorrespondenter brukar kalla för en ”fixare”.
- Han var experten som kunde svara på alla frågor, ordna
fram allt jag behövde men inte visste var jag skulle leta efter
och som även löste problem när sådana uppstod. Ingenting
verkade omöjligt för honom. I Egypten var jag i underläge
och han i överläge.
Magdalena Nour och medarbetarna Ivar Nilsson och Francois Perigault.
Härifrån har Magdalena Nour utsikt över Västra Hamnen, en
stadsdel i stark expansion och därför ofta får symbolisera den
omvandling Malmö gjort från industristad till kunskapsstad.
Nya arbetsplatser har skapats och kommer skapas i området
– även om coronapandemin har lagt hinder i vägen.
- De behöver alla kompetent personal, men hos många arbetsgivare finns en föråldrad bild av utbudet av den arbetskraft vi har idag, säger Magdalena Nour.
Hur hon och Mine arbetar med att förändra denna bild
återkommer vi till. Först något om vår intervjupersons egna
erfarenheter.

När hon återvänt till Sverige, nu tillsammans med sin egyptiske man, hade de inte bara bytt land utan också roller. Här
var det hon som visste mest och som fick introducera honom
för sina och sin familjs nätverk – med gott resultat. Efter en
tid som tidningsbärare fick han jobb på en resebyrå i Malmö.
Numera är han kundtjänstchef hos Malmös största bostadsbolag.
Fokus på resultatet
Själv valde Magdalena Nour att koncentrera sitt samhällsintresse på arbetsmarknaden. Hon fick anställning på ett internationellt rekryteringsföretag där hon samarbetade med personer både från de nordiska grannländerna och från andra
delar av världen.

Sambanden och konsekvenserna
- Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse. Därför pluggade jag statsvetenskap, kommunikationsvetenskap, mellanösternkunskap och arabiska vid Lunds universitet för att
förstå sammahangen och hur de påverkar människorna.

- Vi jobbade tillsammans i team och då gick det inte att till
exempel tycka att en kines agerade konstigt eller att en fransman eller latinamerikan uppförde sig underligt. Vad vi skulle
göra var att leverera, annars riskerade vi att tappa kunden.
Det var bara att gilla läget även när vi arbetade med människor som inte talade svenska.

Studierna varvades, såklart, med resor och när Magdalena
Nour kom på att hon som reseledare kunde tjäna pengar
samtidigt som hon besökte nya platser gjorde hon ett
studieupphåll och hamnade i Kairo.

13 miljarder – minus
Som vd för Mine har hon insett att när hon och hennes man
träffades hade han samma bakgrund som flera av Mines kandidater har idag: Han kom från en väletablerad medelklass-
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familj med universitetsutbildning och därmed med hög status i samhället, pratade engelska och hade jobbat tillsammans med engelsmän och nordamerikaner.
- I Sverige hamnar många utlandsfödda i ett läge där de väljs
bort på grund av sitt språk, sin etnicitet och kultur, trots att
de har varit väletablerade i hemlandet. Som om de inte kan
bidra eftersom de inte kan svenska eller för att nationalitet
eller modersmål skulle ha betydelse för vem du är som människa.
En inställning som Magdalena Nour säger sig ha svårt att
förstå och som visat sig vara mindre lönsam. Vår intervjuperson hänvisar till en undersökning som fackförbundet för
flera akademiska yrkesgrupper, numera Akavia, presenterade 2018:
”De offentliga finanserna skulle kunna förstärkas med nära
13 miljarder årligen om utrikes födda akademiker får jobb
i nivå med sin utbildning. I dag är 55 000 utrikes födda
akademiker överkvalificerade för sina jobb. Det visar en ny
forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Jusek.”
Jämlikt och demokratiskt – samtidigt exkluderande
För samtidigt som Sverige har brist på en rad akademikeryrken, både i mindre som större kommuner, påpekar Magdalena Nour, så är det svårt för arbetssökande födda i andra
länder att hitta in på den svenska arbetsmarknaden.
Det är som om de formella kompetenserna inte är nog, reflekterar Mines vd, och gör jämförelsen med glastaket som
förekommit i diskussioner kring jämställdhet, ett glastak
som måste bort för att den sökande ska få det drömjobb
som hen är väl meriterad för och arbetsgivaren en kompetent
medarbetare.
Vad är det då som ska till för att spräcka taket och skapa
en relevant bild hos arbetsgivarna av den tillgängliga arbetskraften?
Självinsikt är början

- Det finns fina filmer av svenska komiker som tydligt och
med satirisk udd visar på tokigheterna vi håller på med. Även
om mycket är underförstått är det ändå begripligt för oss
svenskar. Obegripliga för andra.
Ett andra tips är att utsätta sig för att bli utmanad genom
att börja fundera på om det som man alltid gjort är det bästa
möjliga.
Ett tredje är träning och sådan erbjuder Mine via sina workshops. Där får chefer och ledare möjlighet att försätta sig i
roller med andras egenskaper och även diskutera hur intersektionalitet – ”ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet” – styr attityder
och inställningar till bland annat utlandsfödda jobbsökande.
Nödvändigt med både mod och tålamod
Men att få fram nya tankar och innovationer kräver både
mod och tålamod. Samt tid. Magdalena Nour drar åter igen
en parallell med jämställdhetsutvecklingen och synen på vad
som är en duglig medarbetare:
- Vi märker inte de långsamma förändringarna. Från att
kvinnor tidigare varit utestängda från vissa positioner i
samhället tills idag när kön inte längre spelar roll. Som med
tidigare mansdominerade yrken som läkare och präst.
Den inkluderingen som Magdalena Nour verkar för är sammanfattad i Mines huvudbudskap: Att låta affärsnytta,
samhällsnytta och verksamhetsnytta gå hand i hand.
- Arbetsgivarna måste våga ta tag i utmaningarna om de ska
fånga fördelarna med ett inkluderande ledarskap. Då blir det
win-win-win och det kan bli hur stort som helst. Men det sker
inte av sig själv.
Med de orden avslutar Magdalena Nour intervjun i huset varifrån Kockums styrt många fartyg långt, långt ut i världen.

Magdalena Nour och hennes medarbetare talar med många
arbetsgivare, men möter sällan någon rasism när de
diskuterar anställning av utlandsfödda akademiker. Istället
handlar det om okunskap och rädsla, så en övning Mine erbjuder är att rita och berätta hur nästa person som de vill
rekrytera ska se ut.
- Bilderna visar de mönster vi har. Vi vill ha förutsägbarhet
och trygghet. Därför är mönstren varken rasistiska eller aktivt exkluderande utan beror på att våra hjärnor fungerar så.
Ju mer kunskap vi får desto säkrare känner vi oss.
Men innan kunskapen kan tillämpas krävs självinsikt. Ett
första tips från Magdalena Nour är att börja med att söka på
”Swedishness” på nätet för att få veta mer om hur svenska
normer på arbetsmarknaden kan te sig.
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Et «nordisk», uavhengig Skottland post-Brexit?
Sist gang skottene gikk til urnene for å stemme for eller mot uavhengighet fra Storbritannia ble
det spekulert i om et uavhengig Skottland ville knytte seg til Norden. Neste år kan det bli alvor.
NYHET
10.12.2020
TEKST OG BILDE: LARS BEVANGER, GRAF: INSTITUTE FOR GOVERNMENT

I det Storbritannia går inn i det som kan bli den siste uken av
forhandlinger med EU, ser det fremdeles ut til at landet kan
krasje ut av unionen uten en handelsavtale 1. januar 2021.
I Skottland, der 62 prosent stemte mot Brexit, har de som
ønsker uavhengighet for landet fått enda mer vann på mølla.
Sikker på seier
– Skottland er klar for å ta vår plass i den globale familien av
uavhengige nasjoner. Skottland står på randen til å skive historie. Uavhengighet er klart i sikte, og jeg har aldri før vært så
sikker på at vi kommer til å levere, sa Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon da hun åpnet årsmøtet for sitt regjerende
Scottish National Party forrige helg.
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I 2014 stemte 55,3 prosent av skottene nei til uavhengighet.
Folkeavstemningen skulle være et valg som skulle vare «en
hel generasjon», men etter Brexit mener den skotske regjeringen at det er på sin plass å spørre en gang til.
Og siden mars i år har ja-siden ledet over nei til uavhengighet
med opptil flere prosentpoeng.
Kaste loss og drive nordover?
En ny folkeavstemning kunne komme så tidlig som neste
år. Men et nylig uavhengig Skottland ville ikke automatisk
kunne bli EU-medlem igjen. Landet ville måtte søke på nytt,
og etter forhandlinger måtte alle 27 EU-land stemme for å la
de komme inn.?
Da ville det kanskje vært lettere å bli «en del av» Norden.
30. januar i år, dagen før Brexit ble en realitet, besøkte en
delegasjon fra Nordisk Råds presidentskap det skotske parlamentet. Det ble de tette historiske og kulturelle båndene mellom Skottland og Norden understreket av begge sidene.

Norden vil også måtte fortsette å dyrke sitt tette forhold til
Storbritannia etter Brexit – med eller uten Skottland som del
av kongeriket.
Ser nordover uansett
Det som er sikkert, er at den skotske regjeringen allerede har
begynt å orientere seg i flere retninger for å posisjonere landet i en verden som er i stor geopolitisk endring.
I fjor lanserte regjeringen i Edinburgh et nytt politisk rammeverk kalt “Arctic Connections” der de sier de ønsker å
bygge en ny plattform for utveksling av politikk og kunnskap:
– Skottlands regjering vil styrke basisen for en langvarig
toveis diskusjon med sine arktiske partnere. Vi ønsker å dele
skotsk ekspertise og samtidig lære fra andre, heter det i
innledningen signert Fiona Hyslop, minister for kultur, turisme og utenrikssaker

Skottlands Førsteminister Nicola Sturgeon har alltid vært
en EU-venn. Her med tidligere president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker. Foto: Etienne Ansotte/EU
– Historisk har det alltid vært tette bånd mellom de nordiske
landene, Skottland og resten av Storbritannia. Nordisk Råd
vil gjøre alt i dets makt for å sørge for at dette tette samarbeidet fortsetter, sa Silja Dögg Gunnarsdóttir, Nordisk Råds
President i 2020.
– På tross av Brexit ønsker vi at Skottland skal vite at de alltid
har venner i de nordiske landene.
Kanskje det er fullt allerede
Men er det reelt at Skottland skulle kunne søke medlemskap
i Nordisk Råd hvis landet skulle bli uavhengig fra resten av
Storbritannia? Det spørsmålet fikk Nordisk Råds direktør
Britt Bohlin av Sveriges Radio i 2017.
– Det er en lang reise dit, og ikke noe som kan skje over natten. Det er et stort skritt å skulle gjøre Norden større enn det
er i dag, sa Bohlin den gang.
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Sveriges förhållande till ILO genom hundra år
Sverige har haft ett tätt förhållande till ILO i 100 år. Men landet ratificerade aldrig
arbetsorganisationens första konvention. Under ytan har det tidvis funnits spänningar - som när
konventionerna kommer i konflikt med den svenska modellen för kollektivförhandlingar.
NYHET
10.12.2020
TEXT: BJÖRN LINDAHL, FOTO: CROZET / POUTEAU, ILO

Det framkom när den svenska ILO-kommittén anordnade en
webbaserad konferens för att presentera en ny antologi med
titeln Sverige och ILO – Hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv. Petra Herzfeld Olsson har varit
redaktör för antologin.
Den svenska ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan för frågor som handlar om ILO. Det var den första kommittén av det slaget som upprättades bland medlemsländerna i ILO, redan 1927. Även här bygger arbetet på en
samverkan mellan företrädare för regeringen och arbetsmarknadens parter.

Tillsammans med Linnéa Blommé har hon skrivit kapitlet
om just ILO-kommittén i boken. Bägge arbetar på arbetsmarknadsdepartementet.
Det var i fjol som Internationella arbetsorganisationen firade
sitt 100-årsjubileum. Sverige var blev medlem, 1920, tillsammans med Danmark, Finland och Norge.
- ILO grundades i en svår tid efter det första världskriget och
under en annan pandemi än den vi har nu: spanska sjukan.
Den pandemin tog 50 – 100 miljoner liv globalt och 37 000
liv i Sverige under åren 1918 – 1920, påminde arbetsminister
Eva Nordmark.

- I Sverige är kommittén nästan okänd, men är den världskändis i ILO? frågade Hanna Svensson och svarade delvis
jakande på den retoriska frågan.
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Guy Ryder under sitt besök i Island 2019 - det första någonsin av en generaldirektör för ILO. Foto: Björn Lindahl
På länk var också ILO:s generaldirektör Guy Ryder med från
Genève, med dystra tal om hur många jobb som försvunnit
på grund av coronapandemin.
- Det handlar om 495 miljoner jobb som har gått förlorade
sedan pandemin bröt ut. Världens löntagare har förlorat 3
500 miljarder dollar, eller 10,5 % av sina samlade inkomster.
- Därför behövs det vi kallar för en en ”human-centred recovery” (en återhämtning med människan i centrum) och ett
nytt engagemang för multilaterala förhandlingar, sa Guy Ryder.
Just nu står många internationella organisationer lågt i
kurs. I år lämnade USA ett annat FN-organ, världshälsoorganisationen WHO. Men även i ILO har det stormat och
det multilaterala samarbetet har mer eller mindre brutit
ihop. 1977, när konfrontationen med Sovjetunionen var på
sitt högsta, lämnade USA också ILO i tre år.
- Trots den politiska turbulensen fortsatte emellertid
tekniska samarbetet med att ta fram nya konventioner och
rekommendationer. Samarbetet var inte så förlamat som
man kunde tro, sa Kari Tapiola, f.d. biträdande generaldirektör och exekutivdirektör för ILO, som skrivit ett övergripande
kapitel om ILO:s historia under tre epoker.
Tapiola beskrev den sista epoken, fram till idag, som ILO:s
sökande efter den sociala dimensionen av globaliseringen.
I Sverige finns det ibland en tro på att landet ligger så långt
framför ILO i utvecklingen av nya rättigheter på arbetsmarknaden att det närmast är en formalitet att ratificera ILOkonventionerna, eftersom de minimumstandarder som krävs
redan uppfyllts. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark underströk emellertid att det inte var en självklarhet att ratificera konventionerna, eftersom de långt ifrån är tandlösa.

ILO:s första generaldirektör, fransmannen Albert Thomas,
besökte Sverige 1927, samma år som den svenska ILO-kommittén bildades. Han var begeistrad för att förhandlingarna mellan arbetarna och arbetsgivarna i Sverige skedde under så ordnade former. Foto: ILO archive.
Påfallande ofta har Sverige inte ratificerat konventioner som
handlar om arbetstid, påpekade Kerstin Ahlberg, som skrivit
kapitlet om ILO, Sverige och arbetsmiljön:
- Det gäller inte bara konvention nr 1 om 48-timmarsveckan.
Av 14 konventioner med tillhörande rekommendationer som
rör olika aspekter av arbetstiden har Sverige endast ratificerat fem.
Hur var det då med ILO:s allra första konvention? Varför ratificerades den aldrig av Sverige?Kerstin Ahlberg förklarade
det med att den svenska lagstiftningen hade föregripit ILOkonventionen i att införa 48-timmars-veckan. Det gjordes för
att ta loven av de revolutionära tendenser bland arbetarna
som fanns i Sverige i början av 20-talet. Lagen blev ett provisorium som inte stämde med konventionen. Att den inte
ratificerades fick konsekvenser 1936, då regeringen avslog att
ratificera konvention 47, som handlade om en 40 timmars
arbetsvecka.
Först 1982 ratificerades konvention 47. Det var tio år efter
att 40-timmarsveckan införts i Sverige och 47 år efter att den
konventionen skrevs.
Kerstin Ahlberg ser ett mönster, eftersom många av de konventioner som handlar om arbetstid inte heller ratificerats av
Sverige. Konvention 1 ratificerades inte heller av de övriga
nordiska länderna.
- I Sverige är arbetstiden i stor utsträckning en kollektivavtalsfråga. För parterna skulle det ha kunnat innebära en
ovälkommen inskränkning av avtalsfriheten om Sverige hade
anslutit sig till 1919 års arbetstidskonvention.
- I Sverige har ju arbetsmarknadens parter av tradition vidsträckta möjligheter att avtala om avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser, påpekade Kerstin Ahlberg.
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Ser man på ILO:s egen förteckning över hur många konventioner medlemsländerna ratificerat, ligger inte heller Sverige
högst i Norden:
Antal ratificerade konventioner:

Jämfört med andra länder ligger Norden emellertid högt:
Storbritannien har ratificerat 88 konventioner, Tyskland 85
och USA bara 14. Frankrike ligger högre med 127 ratificerade
konventioner.
Den ILO-konvention som flest länder har ratificerat är konvention 182 om värsta former av barnarbete:
- Den blev historisk när den som första ILO-konvention den
4 augusti 2020 hade ratificerats av samtliga 187
medlemsstater, sa Ulf Edström, som skrivit om hur ILO ur
ett arbetstagarperspektiv.
Arbetsgivarnas syn på ILO har Göran Trogen tagit sig an,
medan Martin Clemensson beskriver ILO:s tekniska bistånd,
en verksamhet som har en lika stor budget som organisationens reguljära budget, bägge på nästan 800 miljoner dollar.
Ett av de färskaste tillskotten är konventionen mot våld och
trakasserier i arbetslivet, 190. Den antogs i juni 2019 med
439 röster för, sju emot och 30 nedlagda. Vid omröstningen
lade Svenskt Näringsliv ned sin röst, medan arbetstagar- och
regeringssidan röstade för.
I ett av de avslutande kapitlen jämför Ann Numhauser-Henning den svenska synen på jämställdhetsfrågor med ILO:s
syn på hur sexuellt våld och trakasserier bäst ska bekämpas.
Hon beskriver att det finns två modeller:
• Diskrimineringsmodellen, där det är
arbetsgivaren som har det främsta ansvaret för att
se till att våld och trakasserier inte sker.
• Hedersmodellen där sexuella trakasserier
behandlas på samma sätt som mobbning och
fysiskt våld.
- Genom att fokusera på förövaren och i första hand uppfatta
sexuella trakasserier som ett angrepp på den enskilda kvinnan och hennes heder, osynliggör man den strukturella och
systematiska särbehandling av kvinnor i arbetslivet som sexuella trakasserier är ett uttryck för och som visade sig i
#metoo-upproret, sa Ann Numhauser-Henning.
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Ny strid om cabotage hamnar i EU-domstolen
Samtidigt som Nordens länder gläder sig åt att EU äntligen lyckats anta regler som ska
motverka social dumpning i samband med gränsöverskridande vägtransporter, går en rad
låglöneländer i öst till EU-domstolen för att få dem upphävda.
NYHET
10.12.2020
TEXT: KERSTIN AHLBERG, REDAKTÖR EU & ARBETSRÄTT

Marknaden för transporter på väg är mer reglerad än marknaden för andra tjänster inom EU. Huvudregeln är att transportföretag enbart får köra inrikestransporter i den
medlemsstat där de är etablerade. Undantaget är om företaget levererar gods fråm hemstaten till en mottagare i en annan stat; då får det åta sig inrikestransporter i den andra staten på vägen tillbaks från den internationella transporten, så
kallat cabotage.

hindra att reglerna träder i kraft. Och de flesta östländer hejar på.

Det har varit en återkommande klagovisa i de nordiska länderna att möjligheten att köra cabotage missbrukas av utländska åkerier som stannar kvar och kör inrikestransporter
närmast permanent, samtidigt som förarna får betalt som
om de jobbade i hemlandet. Därför var det en stor framgång
när Europaparlamentet och EU:s ministerråd i somras lyckades komma överens om ett omfattande ”vägpaket” som
både ska ge förarna bättre arbetsvillkor och strama upp reglerna om cabotage. Bland annat ska arbetsgivarna nu betala
för förarnas inkvartering under deras veckovila, som inte får
tillbringas i fordonets hytt. För att motverka missbruk av
möjligheten att köra cabotage och användande av brevlådeföretag ska både förarna och fordonen också regelbundet
återvända till hemstaten.
Det är just dessa regler som åtminstone sex länder - Bulgarien, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och Ungern (fler kan
komma att ansluta sig) – vänder sig mot. De menar att reglerna är diskriminerande mot medlemsstater vid EU:s yttre gränser och att de kommer att leda till ökade utsläpp
av föroreningar när förare och fordon måste återvända med
jämna mellanrum.
På den senare punkten kan de eventuellt få medhåll av Europeiska kommissionen, som motsatte sig reglerna när de
förhandlades fram och hävdade att de var oförenliga med
EU:s klimatmål och den så kallade Gröna given. Därför håller
kommissionen nu på att analysera vilka konsekvenser de kan
få för klimatet, miljön och den inre marknadens funktion.
Kanske kommer den att lägga fram ett nytt lagförslag för att
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