15. Juni 2020

Portrett
Christer Holmlund: Lärarnas
arbetsbelastning blir tema i NLS

Leder
Har det nordiska samarbetet skadats av
coronakrisen?

Nyhet
Så gick det när Uber mötte Norden

Nyhet
NMR utlyser midler for å forske på
coronatiltakene

Tema: Gränserna öppnas
igen

Nyhetsbrev fra Arbeidsliv i Norden 6/2020

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

1

ARBEIDSLIV I NORDEN
Arbeidsforskningsinstituttet
OsloMet - storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

UTGIVER
Arbeidsforskningsinstituttet
På oppdrag fra Nordisk ministerråd

ANSVARLIG REDAKTØR

Innhold
Har det nordiska samarbetet skadats av
coronakrisen? .......................................................... 3
Öresundsbron blir 20 år - och får en motsvarighet
under vatten............................................................. 5
"Som en Berlinmur mellan Haparanda och
Torneå"................................................................... 10
Stängda gränser ger arbetslöshet i Strömstad och
Årjäng...................................................................... 11
Færøerne: Gamle opskrifter og nye kriser ............ 14

Björn Lindahl

Island öppnar för turismen igen - försiktigt ..........17

EMAIL

Slesvig-Holsten - fra tysk-dansk kamp til fredelig
grænsependling......................................................20

ainredaksjon@gmail.com

WEB
www.arbeidslivinorden.org

Nyhetsbrevet utgis i en e-postutgave,
som kan bestilles gratis fra
www.arbeidslivinorden.org

Christer Holmlund: Lärarnas arbetsbelastning blir
tema i NLS ............................................................. 23
Fortfarande svårt att spå hur arbetslösheten
kommer utvecklas.................................................. 27
NMR utlyser midler for å forske på
coronatiltakene ...................................................... 29
Så gick det när Uber mötte Norden.......................30

ISSN 0809-9456 tildelt: Arbeidsliv i
Norden (online)

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

2

HAR DET NORDISKA SAMARBETET SKADATS AV CORONAKRISEN?

Har det nordiska samarbetet skadats av
coronakrisen?
Kommer Norden stärkt ur coronakrisen, eller har olika krafter som utlösts av pandemin gjort att
samarbetet blivit svagare? Svaret är, som så ofta i verkligheten, både och.
LEDER
14.06.2020
AV BJÖRN LINDAHL, CHEFREDAKTÖR

Coronapandemin har stängt gränser, med stora konsekvenser för de medborgare som arbetar, handlar eller äger
fritidsbostäder i grannlandet. Många lever också av gränshandeln och turismen i det egna landet.

Öresundsbron fyller i sommar 20 år och har blivit en huvudpulsåder mellan Sverige och Danmark. Men trafiken har de
senaste veckorna stort sett bestått av danskar som reser till
Sverige, medan svenskarna inte släpps in i Danmark.

I ett ovanligt skarpt uttalande oroar sig den svenska
utrikesministern Ann Linde för att det nordiska samarbetet
skadas i samband med coronakrisen och att de övriga
nordiska länderna ännu inte vill att deras medborgare ska
besöka Sverige.

Samma situation är det också vid den svenska gränsen mot
Norge och Finland. Besvikelsen var stor i Årjäng och Strömstad när Norges statsminister bara öppnade för att norrmän
kunde besöka ett svenskt län från och med 15 juni – Gotland.

- Jag är orolig för hur länge vi kommer att ha kvar de här
såren, säger hon till Dagens Nyheter.
Föreningen Norden i Sverige följer upp genom att uppmana
de nordiska regeringarna och parlamenten att tillsätta "en
samnordisk kommission med uppdrag att granska nordiskt
samarbete under COVID-19 krisen".
I det här numret av Arbeidsliv i Norden fokuserar vi därför
på gränserna igen och vi uppmärksammar två jubileer som
hamnat i skuggan av pandemin.
Danmark och Tyskland firar i år att gränsen mellan de två
länderna varit oförändrad sedan 1920. För 100 år sedan delade en folkomröstning Schleswig-Holstein i två delar. Fortfarande finns det medborgare på den tyska sidan som känner
sig danska och omvänt.
Gammalt groll har blivit till ny kärlek, som det förälskade
pensionärsparet Inga och Karsten blev en symbol på när de
under coronastängningen möttes varje dag för att dricka
kaffe, på var sin sida om gränsen.
I förhållande till befolkningen sker det i vanliga fall ett intensivt gränspendlande över den dansk-tyska gränsen: 15 000
personer, eller ungefär lika många som pendlar över Öresund. Det är en påminnelse om att Norden inte är en sluten
enhet.
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Lokalt beskrivs det som sker i norra Sverige och Finland som
"en Berlinmur mellan Haparanda och Torneå".
Bland forskarna har det först en diskussion om Europa i
framtiden kommer att vara ett Europa med regioner, eller
ett Europa av regioner.
Pandemin har tydligt visat att regionerna inte har särskilt
mycket att ställa upp med när regeringarna fattar beslut.
- Eftersom [Öresunds-]regionen är en politisk konstruktion
står den sig platt och utan egentlig stadga när det väl sker något, som införandet av gränskontroller, och då landar det ofta i Stockholm versus Köpenhamn, säger Jesper Falkheimer,
professor i strategisk kommunikation.
Det Nordiska ministerrådet har satt som mål att Norden ska
bli världens mest integrerade region innan 2030. Det kan se
ut som om det målet idag verkar svårare att uppnå. Men man
ska inte glömma att mycket av det nordiska samarbetet ändå
fortsatt att fungera, om än i en mer digital form.
Christer Holmlund, som tagit över som generalsekreterare
för Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, prisar den
nordiska modellen:
- Man har beredskap och en vana att vara i dialog. Den dialogen för oss framåt och ger bättre resultat och förfaringssätt för att bemästra utmaningarna som coronakrisen har
fört med sig, säger han.
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Däremot saknades det en nordisk samordning till hur man
ska förhålla sig till plattformsekonomin. Det visar en rapport
som beställts av Nordiska ministerrådet. Taxiförmedlaren
Uber gick in samtidigt i de fyra största nordiska länderna och
lyckades på kort tid få igenom lagändringar som gynnar dess
företagsmodell.
Forskarna konstaterar att det inte gjorts några större försök
på att organisera Uber-chaufförerna, delvis för att det ansågs
som en olaglig verksamhet innan avregleringarna och delvis
för att det var en svår grupp att organisera. En gemensam
nordisk inställning både politiskt och fackligt skulle kunna ge
mer ordnade förhållanden bland plattformsarbetarna.
Till en viss grad kan nog små samhällen under en kris
fungera bättre på grund av att sammanhållningen är större
och beslut kan fattas snabbare. Det visar utvecklingen på
Färöarna, där instrument för att hitta laxsjukdomar visade
sig fungera lika bra för att hitta coronaviruset i människor.
Tack vare att de smittade snabbt kom på sjukhus har inte en
enda färöing avlidit på grund av pandemin.
Även Island fick snabbt smittan under kontroll. Men med
Nordens största turistnäring i förhållande till antal invånare
går det inte att tänka sig att islänningarna ska kunna hålla liv
i den genom att turista i det egna landet.
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ÖRESUNDSBRON BLIR 20 ÅR - OCH FÅR EN MOTSVARIGHET UNDER VATTEN

Öresundsbron

Öresundsbron blir 20 år - och får en
motsvarighet under vatten
Bron som förenar två nordiska länder fyller denna sommar 20 år. Förbindelse har varit viktig
för Öresundsregionens utveckling. Den har också betydelse för gigantprojektet med en fast
förbindelse mellan Själland och Tyskland.
TEMA
13.06.2020
TEXT: FAYME ALM, FOTO: JOHAN NILSSON/ØRESUNDSBRON
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införandet av gränskontroller, och då landar det ofta i Stockholm versus Köpenhamn.
Falkheimer har dokumenterat den mediala aktiviteten av
Öresundsregionen och ser tillblivelsen av regionen i mångt
och mycket som en kommunikativ fråga.
- Mediebevakningen har varit och är avgörande, men hajpen
i samband med invigningen av Öresundsbron för 20 år sedan
har stillats.
Vilket inte innebär att den dansk-svenska bevakningen kommer att försvinna, menar han.
- Den kommer och går som den gjort i 100 år. Just nu är
det lågvatten och nationella strömningar. Samtidigt är journalistiken mycket nationell, det är något som Öresundsbron
inte lyckats knäcka. Men vem vet vad som kommer att ske i
framtiden, säger Falkheimer.

Öresundsbron invigdes den 1 juli 2000. I en tid präglad av
gränsöverskridande optimism, ökad mobilitet och gränslös
ekonomisk-teknologisk utveckling, som Jesper Falkheimer,
professor i strategisk kommunikation, uttrycker det i den
nyutkomna antologin Checkpoint 2020 – Människor,
gränser och visioner i Öresundsbrons tid.
I sin essä beskriver Falkheimer Öresundsbron som ”både en
fysisk skapelse och en symbol för den transnationella regionaliseringen i Europa”.
En reflekterande region
För många gränsarbetare hade pendling med färja, svävare
och katamaran länge varit vardag, men det var först med
brons tillkomst i Nordens sydligaste gränsområde som Öresundsregionen blev ett begrepp, välkänt åtminstone för många danskar och svenskar. En region som – då som nu –
speglar sin omvärld, menar Jesper Falkheimer:
- Öresundsregionen är som ett mikrokosmos för vad som
händer i samhället i övrigt. Som till exempel införandet av
gränskontrollerna på både danska och svenska sidan. Det
visar hur globala händelser får effekt också hos oss som rör
oss i regionen.
Han fortsätter:

Det var stora förväntningar på Öresundsbron när den byggdes för 20 år sedan. Foto: Øresundsbron.
En bro som betalar sig
Förbindelsen består inte bara av en bro utan också av landanläggningar på båda sidor av bron; den konstgjorda ön Pepparholmen samt av en tunnel på den danska sidan. På väg till
Köpenhamn passerar den också flygplatsen, Nordens största.
Från Köpenhamns flygplats går det därmed också direkttåg
till Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Kalmar.
Finansieringen av ”de’ hele”, som dansken skulle säga,
gjordes genom lån på den öppna marknaden med danska och
svenska staten som garanter – en modell för infrastrukturprojekt som används i Danmark, men inte i Sverige.
- Vi får in våra intäkter från vägtrafik och järnvägsavgifter
och kan med dem betala tillbaka de lån som är upptagna
för ändamålet. Tillsammans med att bygga region är det vårt
huvuduppdrag, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbrokonsortiet som äger och driver Øresundsbron, till
Arbeidsliv i Norden.

- Men eftersom regionen är en politisk konstruktion står den
sig platt och utan egentlig stadga när det väl sker något, som
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Ullman-Hammar framhåller de två nya stadsdelarna som
vuxit fram i kölvattnet av Öresundsbron – Ørestad och Hyllie, båda placerade tätare inpå Öresundsförbindelsen än
Köpenhamns och Malmös stadskärnor, med egna tågstationer och med många nya bostäder, flera hotell, stora arenor och
varuhus och en mängd kontor för verksamheter i olika storlekar och därmed en rad nya arbetstillfällen. Med sin nyskapande arkitektur och klimatsmarta lösningar lockar stadsdelarna många besökare från när och fjärran.
Och att – ur ett arbetsmarknadsperspektiv viktigast av allt
– ha attraherat många företag, nya som redan etablerade,
att placera sina huvudkontor eller filialer i närheten av Öresundsförbindelsen.
Caroline Ullman-Hammer har varit vd för Öresundskonsortiet som driver Öresundsbron i 14 år. Foto: Louise
Houmøller/Øresundsbron.
När hon till hösten efter 14 år lämnar sin post är det med en
kundstock på omkring 600 000 avtalskunder med BroPass
och i genomsnitt 20 400 fordonspassagerare per dygn under
2019, varav cirka 5 500 enkelresor med pendlaravtal. Samt
med närmre två tredjedelar av byggnadskostnaden på 30
miljarder danska kronor i 2000 års penningvärde redan återbetalda.
Stora lyft för städerna
Förutom att ha mycket nöjda kunder, vilket återkommande
undersökningar visar, och att återbetalningen löpt på enligt
affärsplanen, med undantag för ett kraftigt stopp i trafiken
på grund av danska gränsrestriktioner efter att coronapandemin brutit ut, gläds Caroline Ullman-Hammer också över
att rent fysiskt kunna se effekter av Öresundsbron.
- Bron är en succéhistoria för både tåg och väg och den har
fortfarande mycket utrymme och kapacitet. Dessutom är den
ett lysande exempel på hur Köpenhamn och Malmö förts
samman, det syns med den kraftfulla stadsutbyggnad som
gjorts de senaste 15 åren på båda sidor i närheten av bron.

Ingen "säckastation"
Även kollektivtrafiken har utökats avsevärt i samband med
Öresundsbrons tillkomst. På danska sidan är Köpenhamns
Metro, en tunnelbana med i dagsläget fyra linjer, under
utvidgning. På svenska sidan har Citytunneln bidragit med
två nya tågstationer i Malmö samt med en centralstation som
inte längre är vad som på skånska kallas för en säckastation,
på franska cul de sac, det vill säga en återvändsgränd.
Dessutom ska det i slutet av detta år fattas beslut om ytterligare två Öresundsförbindelser: En tunnel mellan Helsingør
och Helsingborg, kallad HH-förbindelsen, och en utvidgning av Köpenhamnsmetron till Malmö, en så kallad Öresundsmetro.
Nästa steg
I Danmark skulle anläggningsarbetet redan ha påbörjats,
men coronapandemin sköt upp första spadtaget till 1 januari
2021.
I Tyskland avvaktar man ett beslut i oktober i år från förbundsförvaltningsdomstolen i Leipzig.
- Vi förväntar oss inte att tyska domstolen kommer att avslå
tillståndet, förmodligen bara göra några korrigeringar för att
gå invånarna i området till mötes.
Det handlar om Fehmarn bält-förbindelsen. Ovanstående uttalande till Arbeidsliv i Norden kommer från Thomas Becker,
vd för String som står för Southbaltic Transport Regions Implementing New Geography, en politisk organisation med
medlemmar i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland, och
vars uppgift är att främja en hållbar infrastruktur i och mellan länderna samt att skapa en gemensam grön industrihubb.

Taket på shoppingcentret Emporium i Hyllie - dit många
danskar reser för att handla. Foto: Björn Lindahl
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- Fehmarn bält-förbindelsen är Nordeuropas största infrastrukturprojekt någonsin och ger ett utmärkt tillfälle att internationellt placera norra Tyskland, Danmark, Norge och
Sverige som en megaregion för grön industri med massor av
nya jobb, säger han.
För det krävs att de involverade länderna skapar en gemensam strategi och samlas under ett och samma varumärke,
anser han.

Mellan Puttgarden i Tyskland och Rødbyhavn i Danmark
ska en undervattenstunnel byggas. Därmed går det att resa
raka vägen från Oslo till Tyskland utan att behöva ta en färja. Illustration: femern.com
- Här i Nordeuropa har vi en industrialiseringsgrad som är
bra mycket starkare än i övriga Europa. Vi har också högre
BNP, fler utbildade personer, en politiskt fredlig situation
och omfattande polytekniskt vetande. Dessutom är vi enligt
OECD världsledande på grön industri, energi, vatten, avfall,
sol, vind, säger Thomas Becker.
Fehmarn bält-förbindelsen ingår i EUs planer att knyta ihop
såväl Nordens huvudstäder som Skandinavien med Medelhavet i ett järnvägsnät som går under namnet ScanMed-korridoren vilket är en integrerad del av det centraleuropeiska
TEN-T-transportnätet.
Regional satsning med potential
Thomas Becker välkomnar en grön transportförbindelse med
elektrifierade tåg, men ser goda anledningar till att också lyfta fram potentialerna som den 18 kilometer långa sänktunneln mellan Danmark och Tyskland erbjuder.

- Som det ser ut nu är planerna alltför fragmenterade, men
om vi verkligen samordnar och marknadsför oss som en
ledande grön hubb, kan vi bli den attraktiva växtmuskel som
Silicon Valley har blivit för tech-industrin, säger Thomas
Becker.
Själv ser han Fehmarn bält-förbindelsen både som ett integrationsprojekt och som en möjlighet att internationellt
konkurrera inom B2B.
- Gröna industrier är de som erbjuder gröna lösningar till andra industrier. Där kan vi konkurrera med Kina när det gäller
att hitta lösningar som gör deras produktion av till exempel
elcyklar mer effektivt. Det är något som vi i norra Europa är
världsmästare på, säger Thomas Becker.
Fehmarn-förbindelsen viktig för Öresundsregionen
Såväl Jesper Falkheimer som Caroline Ullman-Hammer är
mycket positivt inställda till Fehmarn bält-förbindelsen.
Strategisk kommunikationsprofessorn säger:
- Jag tror att förbindelsen kommer att få en gigantisk betydelse sett till den finansiella utvecklingen, även för Öresundsregionen. Däremot är jag osäker på om opinionen, gemenskapen och identiteten hos invånarna i vår region kommer
att påverkas, men kopplat till ekonomi och hållbarhet är det
helt rätt tänkt att bygga Fehmarn bält-förbindelsen.
Och bro-chefen uttrycker det med dessa ord:
- Vi har gjort vissa långsiktiga kalkyler, men tror att utvecklingen som sker i och med Fehmarn bält-förbindelsen kommer att överträffa dessa för Öresundsregionen får en helt annan skjuts när Hamburg kommer så nära och det kommer
spilla över både på Danmark och på Sverige. För svenskarnas
del tror jag att det går att bygga flera kluster, om staten
hanterar det väl. Kring Stockholm, på Västkusten och i Skåne
och låta en sådan utveckling skapa synergier och nya perspektiv.
Att få nya perspektiv är något som hon särskilt uppskattat,
utifrån sin svenska bakgrund, bosatt i Sverige och med arbetsplats i Danmark där hon delat arbetsdagen med både svenska och danska medarbetare:

Thomas Becker är vd för den mest omfamnande regionala
organisationen - String som står för Southbaltic Transport
Regions Implementing New Geography. Foto: Johan Wessman/News Øresund.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

- Det har varit utvecklande för mig att se saker från ett
bredare perspektiv när det gäller säkerhet, personal-, marknads, och pressfrågor för där är danskarna och svenskarna
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ganska olika. Och så har vi haft ett mindset om att aldrig tala
engelska. Alla ska förstå danska och svenska och då gör man
det även om man inte kan prata språket. Vill man förstå, då
förstår man.
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"Som en Berlinmur mellan Haparanda och
Torneå"
När gränsen stängdes mellan Finland och Sverige, försvann på ett ögonblick, det som för hela
Tornedalen varit en gemensam marknad för varor, tjänster, arbete och kultur. Besöksnäringen
och handeln är hårt drabbade och nu börjar varsel och permitteringar falla ut i arbetslöshet.
TEMA
13.06.2020
TEXT: GUNHILD WALLIN

Sedan Finland stängde gränsen mot Sverige har Haparanda
kommun arbetat aktivt för att motverka effekterna av att
det naturliga marknadsområdet plötsligt upphört. Haparanda kommun och finska Torneå skiljs bara åt av Torne älv och
kontakterna är många och dagliga inom en rad områden. Haparanda har knappt 10 000 invånare och Torneå har 20 000
invånare och tillsammans bildar de en gemensam marknad.
- Gränsen är ett administrativt påfund och stängningen av
gränsen blev ett hinder i det naturliga flödet vi har mellan
länderna. Här lever vi över gränsen genom familjer,
fastigheter, friluftsliv, handel och kultur. Det vanliga är att vi
passerar över gränsen flera gånger per dag, säger Sven Tornberg, centerpartist och Kommunstyrelsens ordförande i Haparanda stad.
Som en Berlinmur mellan Haparanda och Torneå
Han citerar en riksdagsledamot från orten som har beskrivit
den stängda gränsen som en Berlinmur mitt i området.
Stängningen skedde plötsligt och innebar en drastisk förändring av vardagen. Vad den konkret innebar var från början
rörigt och oklart. Vilka kunde passera? Vad gällde? Vilka
intyg krävdes? Så småningom tydliggjordes och skärptes
kraven för att åka in i Finland. Den som skulle passera
gränsen skulle ha ett intyg om var hen skulle befinna sig under besöket. Nu får finska medborgare passera till Sverige,
men som svensk är det svårare att åka in i Finland. ”Det ärendet kan du lika gärna sköta i Sverige” är ett vanligt argument
när en svensk stoppas vid gränsen, berättar Sven Tornberg.

snäringen, liksom handeln är hårt drabbad. För handeln
längst hela Tornedalen rycktes två tredjedelar bort och underlaget för besöksnäringen försvann i stort sett helt. Besöksnäring gjorde tidigt korttidspermitteringar och en del av
dessa permitteringar börjar nu falla ut i arbetslöshet.
För att mildra effekterna har kommunen också här tagit bort
eller skjutit fram kommunala avgifter. Den har också utökat
möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb, genom att ta
lönekostnad till företag som anställer. Företag har också erbjudits utbildningar i marknadsföring och gratis stöd för de
som vill skapa egen webbshop.
- Företagen har visat mycket kreativitet och också stöttat
och hjälp varandra. Positivt är också civilsamhällets insatser,
säger Sven Tornberg.
Så här långt är han tacksam för att reserestriktionerna släpp.
Två timmars bilfärd räcker inte långt till eller från orterna i
Norrbotten. Nu sätter han sitt hopp till att gränsen öppnas
den 14 juni, åtminstone regionalt och ska om några få minuter diskutera detta med sin finske kollega.
- Vi har en annan syn på gränsstängningen här upp än långt
i söder där besluten fattas. Och här i Haparanda har vi inte
haft fler än fem konstaterade fall av Covid-19.

Kreativitet och hjälpsamhet
Många arbetar på ömse sidor om gränsen. Till exempel är
tio procent av kommunens anställda, särskilt inom hälsooch sjukvård, boende i Finland. För dem gjordes undantag
eftersom deras arbeten bedöms som samhällsnyttiga. Besök-
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Riksgränsen mellan Sverige och Norge

Stängda gränser ger arbetslöshet i Strömstad
och Årjäng
Bilden av hur Sverige drabbats av pandemin speglas av de utsatta storstäderna och framförallt
Stockholm. I gränsområdena har smittan varit låg också i Sverige, men kommunerna längst
gränsen drabbas hårt ekonomiskt av stängda gränser.
TEMA
12.06.2020
TEXT: GUNHILD WALLIN, FOTO: BJÖRN LINDAHL

I Strömstad, en av den svenska västkusten mest attraktiva orter, ligger de stora butikerna öde och gatorna är tomma.
– Här är som en grekisk ö i november, säger kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson, socialdemokrat.

nor per år. Idag står de tomma och omsättningen har sjunkit
med drygt 95 procent. Också hotell och campingar är drabbade. Ett normalt år har hotellen och campingplatserna i
Strömstad 800 000 gästnätter per år, men än så länge är anläggningarna i stort sett tomma.

Han är djupt bekymrad över hur pandemin och den stängda
gränsen mot Norge påverkat orten. Här brukar från påsk och
fram till hösten vara fullt av shoppande och övernattande
turister och de allra flesta kommer från Norge. De stora köpladorna omsätter vanligtvis mellan 7,5 till 8 miljarder kro-
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Daniel Schützer, kommunalstyrelsen ordförande i Årjäng,
har väckt uppmärksamhet på andra sidan gränsen - han
vill stämma Norge för beslutet att fortsätta kräva karantän
för norrmän som rest över gränsen till Sverige.

Alla i Strömstad - från räkfiskaren till hotellreceptionisten,
påverkas av att gränsen mellan Norge och Sverige är
stängd. Foto: Strömstad kommun.
– Vi hör till de orter som drabbats hårdast av de stängda
gränserna. Handel och besöksnäringen är våra viktigaste
grenar för försörjning och just nu är båda avsågade, säger
han.
Det har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Mellan 30 och 35
procent av den arbetsföra befolkningen på orten är permitterad eller friställd.
– Företagarna är förtvivlade och kommer gränsen att vara
stängd över sommaren går många av företagen omkull. För
många sker ju hela årsomsättningen just då, säger Kent
Hansson.
Samarbete mellan gränskommunerna
När gränserna stängdes mellan Sverige och Norge, Finland
och Danmark försvann på ett ögonblick det som för gränskommunerna under många decennier varit en gemensam
marknad för både arbete och varor. Ett av de områdena är
värmländska Årjäng.
– En stor del av vår arbetsmarknad är drabbad av att handeln
över gränsen helt har upphört. Det kan jämföras med om en
ort skulle förlora ett storföretag, som till exempel Stora Enso
på Gruvön, säger Daniel Schützer som är socialdemokrat och
Kommunstyrelsens ordförande i Årjäng.
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Politikerna i de kommuner som drabbats värst av de stängda
gränserna har på olika sätt försökt att hjälpa företagen på respektive ort. Kommunerna har lättat på, eller skjutit fram,
kommunala avgifter. De har uppvaktat sina landshövdingar
för att på så sätt få upp frågan om de stängda gränserna på
högre nivå i det nordiska samarbetet. De har samarbetat med
politikerkolleger på andra sidan av de stängda gränserna och
med varandra. Ett exempel är den skrivelse som kommunstyrelsernas ordförande i Eda, Strömstad och Årjäng i slutet
av april sände till regeringens samordnare med anledning
av Corona-viruset. Där bad de om kontantstöd till drabbade
företag, likt norska och tyska regeringarna gett till sina företag. I skrivelsen vädjar de också till regeringen att verka för
att gränserna öppnar.
– Jag hoppas att vi åtminstone får till ett regionalt öppnande.
Vi har ju inte mer covid-19 smitta här, än på andra sidan
gränsen, säger Daniel Schützer.
Årjäng ligger i västra Värmland och har sedan århundranden
ett flöde fram och tillbaka över gränsen av människor och
varor. I Årjängs kommun arbetspendlar 18,7 procent till
Norge. Många av dem arbetar inom hälso- och sjukvård,
samt bygg- och anlägg och flera har kunnat fortsätta jobba
på andra sidan gränsen med speciella arbetsgivarintyg. Det
har inneburit att de kunnat fortsätta jobba i Norge, men med
starka direktiv att ta sig direkt till arbetsplatsen i Norge och
inte stanna någonstans på vägen dit eller hem.
Gränsen är ett streck på kartan
De stora butikerna vid gränsen, som bruka lockar många
tusen norrmän till Sverige för att handla står idag helt tomma, liksom i Strömstad, och många anställda har permitterats. Men också många andra industrier i kommunen är både
riktade till och beroende av norska kunder, till exempel bilverkstäder.
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"Godis" var ett av svaret när den norska radiokanalen P4
frågade folk på gatan om vad de förband med Sverige. Här
är en godisbutik i shoppingcentret i Töcksfors.
Med närheten till Karlstad, och i ännu högre grad Oslo-området har Årjäng, och också andra kommuner längst gränsen,
normalt tillgång till en marknad med flera miljoner människor. Daniel Schützer beskriver området som kulturellt
sammansvetsat och gränsen som inte mer än ett streck på
kartan. Fram till pandemin drabbade världen och gränsen
mellan Norge och Sverige stängde i början av april. På ett
ögonblick ändrades förutsättningar för arbete, handel och
företagande. Enligt intresseorganisationen Svensk Handel
har många av butikerna längst hela den 160 mil långa
gränsen mellan Sverige och Norge tappat mellan 80-95 procent av sin omsättning.
– Stängningen av gränsen blev ett handelshinder av gigantiska mått. Framförallt för de shoppingcentra som ligger vid
gränsen som från en dag till en annan blev folktomma. De
stora butiksägarna kan nog klara sig och hämta in förlusten
någon annan stans. Värre är det för de små företagen, som
också är beroende av norrmännen. Det är deras livsverk som
riskerar att gå åt skogen, säger han.
Kritisk till Arbetsförmedlingens stängning
Arbetslösheten har stigit, men ännu inte så dramatiskt just i
Årjäng, vilket kommunalrådet förklarar med ett diversifierat
näringsliv. I Årjäng ökade arbetslösheten under samma period med 1,3 procent till 6,3 procent. Ändå är det med en viss
bävan som Daniel Schützer väntar på arbetslöshetssiffrorna
i maj. Att Arbetsförmedlingens kontor på orten lagts ner är
olyckligt.
– Jag är ohyggligt kritisk till politikerna som fattat besluten.
På sikt kommer det att få betydelse för de som står längst
från arbetsmarknaden och för de som har svårt att ta sig till
de orter som fortfarande har kontor.
Årjängs kommun har, liksom många andra kommuner i
gränstrakterna, tagit till ett helt batteri av åtgärder för att
stötta företag på orten. Det rör sig till exempel om borttagna
avgifter för vatten- och avlopp, slopade avgifter för bygglov
för att stimulera byggandet, att lokala företag gynnas vid upphandling genom krav på hållbarhet och snabbare hantering
av fakturor till kommunen. Pengar har också avsatts för att
ordna sommarjobb för skolungdomar.
Ett besökssäkert Strömstad
I Strömstad satsar man också på att skapa ett besökssäkert
Strömstad, bland annat genom att anställa Corona- eller
trängselvärdar, som ser till att avstånd respekteras på alla
mötesplatser. Det satsas också extra på städning och hygien.
– Vi vill visa att vi tar rädslan för smittspridning på allvar,
även om vi knappt haft någon smitta här, säger Kent Hansson.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

13
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Færøerne: Gamle opskrifter og nye kriser
En økonomisk krise. fra 1992, en laksetest fra 2000 og en restaurantidé fra 2013. Det er nogle af
ingredienserne i Færøernes opskrift på, hvordan øsamfundet i nordatlanten og dets 52.000
indbyggere kommer bedst ud af corona-krisen. Indtil videre har det været en rigtig god opskrift.
TEMA
12.06.2020
TEKST OG FOTO: RÓLANT WAAG DAM

en 200 år gammel bondegård ligger Michelinrestauranten
KOKS, fuldstændig isoleret blandt fjelde, får og fugle, en lille
halv times kørsel fra Tórshavn. Hvis du for nogle måneder
siden åbnede dørene ind i den historiske bygning, ville du
først høre en sitrende syden. Dernæst ville du være budt
velkommen af overtjener Karin Visth, som i oktober 2019
vandt White Guide’s pris for årets serviceoplevelse. Hun ville
være iklædt sort skjorte og designernederdel fra Guðrun &
Guðrun.

Mens du sidder ved bordet, vil du lægge mærke til, at
gæsterne i restauranten taler engelsk, dansk, tysk, fransk og
kinesisk. 90 procent af gæsterne er udlændinge, og der er
en international stemning i den mest færøske restaurant, du
overhovedet kan forestille dig.

Visth er også sommelier og sørger for, at du vil få vine, som
ikke burde findes i Færøerne. Sake Biden 1999 fra Inoue
Gōmei i Japan? Hun har det. Essencia 2008 fra Royal Tokaji? Selv det har hun fået fra Ungarn til Færøerne.

I 2017 fik Ziska og KOKS Færøernes første Michelin-stjerne
nogensinde. I 2018 kom stjerne nummer to, og Michelin
Guiden udråbte Poul Andrias Young Chef of the Year i Norden. I 2019 fik KOKS den grønne anerkendelse fra Michelin
Guiden, Sustainable Gastronomy, for deres bæredygtige virksomhed.
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Og så er det maden. Køkkenchef Poul Andrias Ziska sørger
for 20 serveringer med alt fra hummer til søpapegøjer og
skærpekød.
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Færøernes Universitet, få dage efter at hjælpepakken var
vedtaget.
Sidenhen er det i Færøerne blevet diskuteret, hvorvidt det
var rigtigt at sætte hul på den store pengetank, som Arbejdsløshedsforsikringen har oparbejdet. Skulle pengene ikke
være brugt til noget andet? Ville det ikke være bedre, hvis den
færøske landskasse dækkede de udgifter og så videre? Det er
en politisk diskussion, som var startet langt inden corona for
alvor tog fart. Tilbage i januar sagde bestyrelsen for Arbejdsløshedsforsikringen, at de økonomisk var så velstillede, at
de kunne klare en ledighed på otte procent i 12 år.

I 2020 skulle Visth og Ziska bygge videre på den perlerække
af priser og anerkendelser, de har høstet de seneste år, men ja, du kender historien.
Syv år gammel ide
Restaurant KOKS havde stået tom i en måned. Så gik der et
døgn og samtlige borde var bookede. Idéen var gammel, situationen ny og problemet stort. Hvordan fylder du en restaurant, hvor næsten samtlige gæster flyver til Færøerne kun
med det formål at spise der, og al flyvning i hele verden er sat
på standby? Den eneste løsning var at få færinger at booke
borde. Men hvordan?
Svaret på det spørgsmål vender vi tilbage til, men historien
om Koks er et af flere eksempler på, at for et lille samfund
som det færøske, ligger løsningen på store kriser i det lokale.
Økonomikrisen i 1992
I 1992 blev Færøerne ramt af en dyb økonomisk krise. Arbejdsløsheden kom op 25 procent, 15 procent af befolkning
flyttede fra Færøerne. Et sort kapitel i færøsk historie. 28 år
senere ramte en ny krise, ikke kun Færøerne denne gang,
men hele verden. I Færøerne frygtede de konsekvenserne
af corona. Et øjeblik så situationen på arbejdsmarkedet om
muligt endnu sortere ud en i 1992. Dengang flyttede 5000
færinger væk og fik arbejde andre steder. Det er ikke muligt i
2020, nu hele verden er ramt af én og samme krise.

»Derfor har vi besluttet at sænke indbetalingen fra 1,25 til 1
procent og hæve udbetalingen med 1000 kroner om måneden. Dog med det forbehold, at hvis tiderne pludselig bliver
værre, så justerer vi det igen«, sagde Eyðfinnur Jacobsen,
formand for bestyrelsen i Arbejdsløshedsforsikringen, til
Kringvarp Føroya, Færøernes Public Service radio, den 8.
januar.
Det viste sig at være godt for Arbejdsløshedsforsikringen, at
formanden tog det forbehold. Forslaget som de præsenterede
i januar er i dag parkeret. Nu regner selv samme bestyrelse
på, hvad corona kommer til at koste dem. Men uanset hvilket
resultat de når frem til, så er det et uomtvisteligt faktum, at
med Arbejdsløshedsforsikringen havde Færøerne en pengetank på næsten en milliard danske kroner at stå imod med.
Penge som færøske arbejdsgivere og færøske lønmodtagere
havde sparet op. Det gjorde en ellers skrøbelig økonomi robust.
De gamle laksetest
Samtidig med, at bestyrelsen i Arbejdsløshedsforsikringen
spekulerede på, hvad de skulle gøre med den bugnende
pengetank, spekulerede en mand ved navn Debes Hammershaimb Christiansen også - han spekulerede bare på noget
helt andet.

Men selvom det så sort ud, blev det aldrig rigtig slemt i
Færøerne. De Nordatlantiske øer fandt hurtigt fodfæstet
igen. Forholdsvis hurtigt blev en hjælpepakke vedtaget som
sørgede for, at folk der ikke kunne komme på arbejde på
grund af corona, fik det meste af deres løn udbetalt.
Pengene kom fra Arbeiðsloysisskipanin, Arbejdsløshedsforsikringen, som alle arbejdsgivere og lønmodtagere hver
måned har betalt til, siden den blev oprettet i krisen i 1992
for at sikre, at ledige fik en økonomisk støtte.
»Arbejdsløshedsforsikringen er et eksempel på, at ud af kriser kan der komme innovation, som politikere i gode tider
ikke er i stand til at iværksætte«, konkluderede Hans Andrias
Sølvará, lektor i historie på Fróðskaparsetur Føroya,
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Debes Hammershaimb Christiansen regnede ud hvordan
færøske myndigheder kunne anlægge en offensiv teststrategi. Foto: Jens Kristian Vang, EPA
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Christiansen er genetiker, han arbejder for Heilsufrøðiliga
Starvsstovan, Fødevarestyrelsen i Færøerne, og han tænkte
på en katastrofe, som ramte de færøske lakseanlæg for 20 år
siden. Dengang gik hele industrien gik nedenom og hjem.

Dermed forblev Roks ikke kun en idé, men også en succes
som betyder, at KOKS kan åbne igen den 8. juli.

Myndighederne besluttede efterfølgende, at alle anlæg skulle
screenes hver måned de næste mange år. Der blev købt udstyr til Færøerne, Fødevarestyrelsens laboratorie blev ændret, og folk blev ansatte til kun at screene laks.
Dét Christiansen spekulerede på i starten af januar var, om
de nu to årtier gamle testredskaber fra den gamle katastrofe,
kunne bruges i bekæmpelsen af en ny. Det kunne de med små
justeringer, fandt han ud af.
»Om det er en prøve fra en laks eller et menneske,
metodemæssigt er det ligegyldigt«, konstaterede Christiansen.
Det betød, at færøske myndigheder kunne anlægge en offensiv teststrategi med det samme. Folk med milde symptomer
blev testet effektivt, virussen blev indrammet og myndighederne fik kontrol over spredningen tidligt i processen.
Denne løsning har nu vist sig at være betydeligt billigere end
alternativet. En test lavet af Statens Serum Institut koster
1545 kroner, kunne Kringvarp Føroya berette den 11. juni. En
test lavet af Fødevarestyrelsen i Færøerne koster 240 kroner.
Dermed har den tyve år gamle laksetest sparet den færøske
landskasse for 12 millioner kroner.
Gammel opskrift på ny restaurant
Og så er vi tilbage ved restauranten. 21. mai 2020 står Karin
Visth igen i døren. KOKS har åbnet søsterrestauranten Roks.
En pop-up restaurant downtown Tórshavn.
Visth er i kortærmet hvid t-shirt, søndagsbukser, skæve
strømper og afslappede sko.
»Det er fantastisk at kunne åbne dørene igen og tage imod
gæster«, siger hun. Indenfor er der samme sitrende syden
som på KOKS, men der bliver kun talt færøsk. Grænserne er
stadig lukkede, der kommer ingen turister til Færøerne, og
alligevel har Poul Andrias Ziska godt gang i gryderne.
»Vi gad ikke gå rundt og lave ingenting«, siger Ziska, som
derfor støvede en syv år gammel ide af.
»I 2013 begyndte vi at snakke om en restaurant, som skulle
supplere KOKS. Det skulle være en mere ligetil restaurant,
som skulle gøre KOKS mere bæredygtig. Vi ville bruge nogle
af de samme råvarer, behandle dem anderledes og præsentere dem på en mere afslappet måde. Vi har bare ikke haft
mulighed for at realisere det før nu«, konstaterer Ziska.
Den mulighed har Ziska, Visth og resten af teamet grebet.
Og færingerne har også grebet om muligheden for at besøge
dem. Et døgn efter at Roks åbnede for bordreservationer var
der udsolgt. Samtlige 900 pladser var blevet revet væk.
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Island öppnar för turismen igen - försiktigt
Island börjar nu på nytt öppna för och utveckla turismen i landet efter covid-19-epidemins svåra
effekter i våras. Covidvirusets spridning gjorde att de flesta turistföretag inte fick några turister
och många företag var tvungna att stänga. Nu har de flesta öppnat på nytt och försöker attrahera
inhemska resenärer i väntan på att utländska turister ska återvända till Island.
TEMA
11.06.2020
TEXT: GUÐRÚN HELGA SIGURÐARDÓTTIR, FOTO: INSPIRED BY ICELAND

- Island är Nordens stora turistland. Turismen har vuxit
snabbt och jag tycker att Island i stort klarat den ökningen
väldigt bra. Turisterna kan få fina upplevelser. Men krisen innebär ju förändringar för Island. Förra påsken hade Keflavik
flygplats 90.000 resenärer, under påsken i år hade den 90 resenärer. Det är en siffra som visar hur djup krisen är för Island, säger Sveriges ambassadör på Island, Håkan Juholt.
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- Vinnumálastofnun utgår ifrån att alla har fast anställning
och att de sedan får ett uppsägningsbrev om de förlorar jobbet. Så fungerar det inte för guider. Så snart den sista turistgruppen reser hem får guiderna inga inkomster. Ersättningssystemet fungerar inte för guider, säger Pétur Gauti
som har diskuterat bristerna med myndigheterna och lovar
att saken också ska diskuteras med arbetsgivarna när löneavtalsförhandlingarna börjar 2022.
Europeiska turister
Åtminstone sex flygbolag flyger till Island i sommar jämfört
med ungefär 20 ifjol. Det isländska flygbolaget Icelandair flyger till 10 destinationer i Europa och en i USA. Dessutom
flyger Wizz, Atlantic Airways, Czech Airlines, Transavia och
SAS till Island. Det är europeiska turister som förväntas
besöka Island. Island är ju en del av Schengen, så det är
Schengen-regler som gäller.

Covid-epidemin har alltså haft allvarliga följder på Island,
speciellt inom turistnäringen. Företagen har avskedat största
delen av sin personal. Blå lagunen har till exempel avskedat
ungefär 550 av företagets 760 anställda. Icelandair varslade
i våras om uppsägningen av närmare 90 procent av personalen. Bland guiderna har arbetslöshetsprocenten under flera
månader legat på närmare 100 procent enligt ordföranden
för guidernas förbund Leiðsögns Pétur Gauti Valgeirsson.
Orättvis arbetslöshetsersättning
Turismen är störst på sommaren, på vintern har Island färre
besökare och de som besöker landet då, gör det för att de vill
se norrskenet. Pétur Gauti berättar att kinesiska norrskensturister slutade besöka Island redan i januari. Under senare
hälften av mars hade alla turister försvunnit från landet. I
april och maj fick Island inga utländska besökare.
Guiderna på Island är vanligen anställda per uppdrag. Till
följd av turisternas frånvaro blev nästan alla guider omedelbart arbetslösa. Eftersom guiderna är anställda per uppdrag
och jobbar oregelbundet blir det ofta extra långa arbetsdagar
under sommarsäsongen och mindre jobb på vintern.
Arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun har de sista måndernas inkomster som utgångspunkt när arbetslöshetsersättningens belopp bestäms. Arbetsförmedlingen betalar full ersättning för heltid. Guiderna poängterar att trots långa arbetsdagar under sommaren, har arbetsförmedlingen bara utgått
från deras korta arbetsdagar vintertid, när deras ersättning
räknats ut och att ersättningsbeloppet därför är lägre än det
annars skulle vara, enligt Pétur Gauti.
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Flygplatsen Keflavik hade 90 000 resenärer påsken 2019. I
år var det bara 90. Foto: Björn Lindahl
Alla turister testas för coronaviruset vid ankomsten till flygplatsen, högst 2000 personer om dagen. Testningen betalas
av den isländska staten de två sista veckorna i juni men från
och med början av juli måste turisterna själva betala 15000
isländska kronor per person, motsvarande drygt 1000 svenska kronor. Eller så kan de, i stället för att låta testa sig, välja
två veckors karantän på Island.
Avgiften är kontroversiell. Danska och tyska turister har
redan avbokat sina resor till Island, för att 15000 kronor
känns för dyrt, säger Icelandair-chefen Birna Ósk Einarsdóttir enligt nyhetssajten mbl.is. Ägaren till bussföretaget och
resebyrån Snæland Grímsson, Hallgrímur Lárusson, instämmer. Han berättar att resebyråer arbetar ett år i förväg. Han
undrar om en grupp på 30 som betalade resan till Island ifjol
nu är beredd att betala en extra kostnad på 450.000 isländska kronor för covid-testningen, eller ca 31.000 svenska kronor.
Hallgrímur tror inte att det blir många turister på Island,
högst 2000 personer per dygn. Han anser att reseintresset
fortfarande är väldigt begränsat och föreslår att flygbolagen
ska kräva hälsointyg före incheckningen.
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- Annars kan en sjuk person på flygplanet förstöra semestern
för en stor grupp, säger Hallgrímur Lárusson.
Island tar ansvar
Sveriges Håkan Juholt anser att testningen visar att Island
tar ansvar. Han tror inte att avgiften kommer att skrämma
bort turister, tvärtemot visar avgiften att Island tar viruset på
allvar och sätter landet och dess besökare först. Pengarna ska
ses som en del av flygbiljetten tycker han.
- Jag skulle känna betydlig oro om myndigheterna inte hade
koll på viruset och inte testar. Med tanke på att Island är en ö
och att regeringen har koll på alla i landet tror jag inte att det
avskräcker. Island som resmål har varit dyrt. De som reser
till Island är inte så priskänsliga. De söker inte billigaste flyget och billigaste hotellet, säger Juholt.
Han tror att många blir oroliga för att resa till folkrika länder. Island har också snabbt lyckats begränsa virusets spridning. Island har dessutom stora folktomma områden i naturen och det är möjligt att vara väldigt ensam när man upplever landet.
- Kanske Island kan återhämta sig snabbare än länder med
stor folkmängd, till exempel länderna med badstränder nära
Medelhavet, säger ambassadör Håkan Juholt.
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Inga Rasmussen, 85, fra Danmark og Karsten Tüchsen Hansen, 89, fra Tyskland

Slesvig-Holsten - fra tysk-dansk kamp til
fredelig grænsependling
Cirka 15.000 medarbejdere pendler til job på den anden side af den dansk-tyske grænse, som i
2020 fylder 100 år. Grænseregionen er dermed i praksis ét fælles arbejdsmarked, men der er
vidt forskellig lovgivning og arbejdspladskultur på de to sider af grænsen.
TEMA
11.06.2020
TEKST: MARIE PREISLER, FOTO: CARSTEN REHDER, DPA

I præcis 100 år - siden en folkeafstemning i juni 1920 - har
den dansk-tyske grænse ligget fast, og tidligere tiders grænsestridigheder er afløst af samarbejde, ikke mindst om at skabe et sammenhængende dansk-tysk arbejdsmarked, hvor
det er let at pendle over grænsen efter job. Det samarbejde
bærer frugt: Antallet af grænsependlere er de senest 20 år
mangedoblet.
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Grænsependlerne som bor i Danmark og arbejder i Schleswig
er generelt højtuddannede medarbejdere i lederjob, mens
jobpendlingen fra Tyskland til Sønderjylland omfatter både
faglærte og ufaglærte og alle brancher.
Genforenet kærlighed mellem Sønderjylland og Slesvig-Holsten

Det fortæller Peter Hansen, leder af et regionskontor og infocenter under Region Sønderjylland-Schleswig, som blandt
andet arbejder for at fjerne barrierer for fri bevægelighed af
arbejdskraft nord og syd for den dansk-tyske grænse:
- Der har altid været en vis grænsependling mellem Danmark
og Tyskland, men EU’s indre marked gjorde det meget lettere, og der er i dag reelt tale om et fælles arbejdsmarked med
aktuelt cirka 15.000 grænsependlere i regionen.
Ud af de 15.000 er cirka 12.500 tyskere, som arbejder på
den danske side. Cirka 600 bor på den danske side og arbejder i Tyskland. Den tredje type grænsependlere er danske
statsborgere, bosat syd for grænsen – ofte omtalt som det
danske mindretal – hvoraf et par tusinde skønnes at arbejde
på danske virksomheder nord for grænsen.
Jobpendlingen i det dansk-tyske grænseområde har svinget
op og ned i omfang med de økonomiske konjunkturer, men
pendlingen er som generel tendens steget markant siden år
2000, hvor der samlet var mellem 2000 og 4000
grænsependlere.
Pendlingen har et mønster, der minder om dét, der ses i Øresundsregionen, forklarer Peter Hansen:
- Der er langt flere tyskere, som arbejder i Danmark end
omvendt. På samme måde er der i Øresundsregionen langt
flere svenskere, som arbejder i Københavnsområdet, end der
er danskere, som arbejder i Sverige.
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Grænsen mellem Tyskland og Danmark har under coronaepidemien været lukket for alt andet end arbejdspendling og
varetransport, dermed også for Inga, der bor i Danmark
og hendes kæreste Karsten, der bor i Tyskland. Det har
imidlertid ikke gjort parrets kærlighed mindre. Hver dag
har 85-årige Inga Rasmussen og 89-årige Karsten Tüchsen
Hansen sat hinanden stævne et sted på selve grænsen for at
tale sammen over en frokost, en kande kaffe eller et lille glas
Geele Köm — en populær snaps i regionen. Grænsen er nu
genåbnet for blandt andet kærestepar, og de er genforenet.
Kilde: Deutsche Welle
Grænsependling kræver tålmod
At have et arbejdsliv med jobpendling over grænsen er langt
mere udbredt i Sønderjylland og Schleswig syd for grænsen,
end det er i Öresundsregionen.
- Det kan måske overraske nogen, men vi er et udkantsområde med meget færre indbyggere end øresundsregionen, så
vores regions cirka 15.000 grænsependlere udgør en relativt
stor andel af den samlede arbejdsstyrke i regionen. Cirka en
procent af arbejdsstyrken jobpendler over den dansk-tyske
grænse.
EU-medlemskabet betyder, at de danske og tyske sociale
sikringssystemer er rimeligt godt afstemte, så det eksempelvis er overskueligt at beregne sin skat. Alligevel indebærer
et arbejdsliv som grænsependler besværligheder, påpeger
Peter Hansen:
- Man skal være tålmodig som grænsependler og altid sætte
sig ind i to landes systemer, som på en række punkter er
meget forskellige, og grænsependlere kan desværre stadig
opleve lang sagsbehandlingstid, når de skal have behandlet
spørgsmål i relation til ar bo i det ene land og arbejde i det
andet.
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Eksempelvis har Danmark og Tyskland vidt forskellige regler
og satser for børn og ungeydelse, som i Tyskland er højere
og afhængig af familiens indkomst, og det kan som
grænsependler også være en kompleks affære at opnå erstatning for en arbejdsskade.
En fælles region på tværs af grænsen – Region
Sønderjylland-Schleswig - blev skabt tilbage i 1997 og tæller
politikere fra begge sider af grænsen, og de nedsatte i 2004
et fælles regionskontor og informationscenter med en række
opgaver, hvoraf en af de vigtigste er, at oplyse om og bidrage
til at fjerne de barrierer for et smidigt, fælles arbejdsmarked,
som stadig er en realitet i regionen, fortæller Peter Hansen.
- Vi rådgiver grænsependlere og virksomheder i grænseområdet om, hvordan de praktisk håndterer, at der er ret stor
forskel på arbejdsmarkedspolitikken, kulturen på arbejdsmarkedet og strukturen i den offentlige forvaltning af arbejdsmarkedsområde i Danmark og Tyskland.
Stor kulturforskel
Peter Hansen og hans medarbejdere samarbejder samtidig
med både andre danske og tyske institutioner og myndigheder om at reducere de nationale forskellene, som vanskeliggør,
at medarbejdere bro i det ene land og arbejder i det andet, og
at virksomheder ansætter medarbejdere, der bor i nabolandet.
Det sværeste at ensrette er arbejdskulturen, for den er meget
forskellig nord og syd for grænsen, fortæller Peter Hansen:
- Der er meget forskel på, hvad der forventes af medarbejdere
på virksomheder i Sønderjylland og i Schleswig. Selvom en
dansk og en tysk virksomhed måske kun ligger få kilometer
fra hinanden, har de typisk en vidt forskellig omgangstone,
dress code, tradition for dokumentation og frihed i arbejdet.
Det er Peter Hansens oplevelse, at påklædningen generelt er
mere formel på en kontorarbejdsplads syd for grænsen end
nord for grænsen. På den tyske side vil der også typisk vil
være en højere grad af dokumentation i form af referater af
vedtagne beslutninger end på danske virksomheder, og der
er på den danske side af grænsen generelt en større frihed i
udførelsen af arbejdet.
- Sat lidt på spidsen er chefen mere chef på den tyske side af
grænsen. Når et malersjak nord for grænsen mangler maling,
vil de skaffe mere maling frem for at arbejdet går i stå. Et tysk
sjak vil vente på svar fra chefen.
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Christer Holmlund: Lärarnas arbetsbelastning
blir tema i NLS
Lärarnas arbetsbelastning måste få ett större fokus efter coronastängningen i de nordiska
skolorna i år. Lärarna tog ett stort digitalt språng i övergången till distansundervisning. Det har
tärt på lärarnas krafter. Det säger Christer Holmlund, ny generalsekreterare för NLS, de
nordiska lärarorganisationernas samrådsorganisation.
PORTRETT
11.06.2020
TEXT: BENGT ÖSTLING, FOTO: JAKKE NIKKARINEN/FSL

Den konstiga skolterminen 2020 kommer både lärare och
elever att minnas länge. Nu förbereder de sig för hur hösten
kommer att bli. Med tanke på att allt förändras så snabbt
är det knepigt båda vägarna. Nu är lärarkårens “långa” ferie,
eller undervisningsfria tid, extra välförtjänt. I år är det
skoleleverna som kanske längtar efter att träffas efter skolpausen. Hemskolan blev svår för en del barn, konstaterar
Christer Holmlund.
Coronaviruset tvingade många lärare att på bara några dygn
övergå från normal undervisning i skolklasserna till en helt
ny skolform - distansundervisning över internet.
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Det var aldrig prövat, men har gått huvudsakligen bra. I en
opinionsmätning säger en majoritet av de finlandssvenska
lärarna att övergången till distansundervisning har gått överraskande bra. Den har också överträffat lärarens egna
förväntningar. Men arbetstiden har ökat mycket för de flesta.
Arbetslivsfrågor viktiga efter corona
I det nordiska lärarfacket har man definierat arbetslivsfrågorna som en viktig fråga för framtiden. Christer Holmlund
hoppas den diskussionen kommer igång nu i ett nytt strategiarbete i lärarnas forum.
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- Det handlar mycket om arbetsbelastning för lärare och
skolledare som förväntas leverera och göra jobbet allt bättre,
säger Christer Holmlund.
Förväntningarna kommer från både samhället och vårdnadshavarna. Skolan som institution har fått ett allt större uppdrag, bredare än bara kunnandet. Det sker i en samhällsutveckling som är nödvändig, och skolan kan ju inte stå stilla när resten av samhället utvecklas, enligt Holmlund.
Bristande redskap ger känsla av otillräcklighet
Samtidigt har alla länder problem med ekonomin. Skolan får
inte den finansiering som skulle behövas för att leva upp till
samhällets krav.
Skolfolket i Norden har sagt ifrån och satt ner foten. Belastningsfrågan har lyfts upp. Men att säga till, leder inte alltid
till de önskade åtgärderna.
- Från fackligt håll ser vi att lärarna är belastade, det leder
till sjukfrånvaro. Det finns otrivsel i arbetet, och känslan av
otillräcklighet, säger Christer Holmlund. Man märker i Norden förväntningar att skolan ska fixa, då blir belastningen för
läraren en känsla av att inte räcka till.
Lärarbrist oroar
Holmlund kan se i de nordiska länderna att lärarjobbet inte
är lika attraktivt som förr. Han befarar att flykten från lärarjobbet ökar om inte regeringarna gör något.
Det finns en stor risk för lärarbrist, den är redan jättestor i
Sverige. Det finns lärare som flyr fältet och då är det försent
att komma med kompenserande åtgärder i arbetsbelastningsfrågan.
Det ligger nog på agendan att skola och utbildning ska vara
den mest attraktiva arbetsplatsen. Det är bra att uppmärksamma psykisk belastning, men lärarna ska också kunna uppleva att de får en lön som motsvarar utbildningen och insatsen som sätts i arbetet.
Finland är i en bättre situation. Det finns ett söktryck till
lärarutbildningen, även om det har blivit lägre också på finskt håll.
Skillnader i Norden?
Känslan av otillräcklighet och belastning tycks vara gemensamma för de nordiska lärarna. Arbetstiderna är ungefär lika
i de nordiska länderna och det är skolsystemet också
- Vi jobbar för inkludering och integrering, och det är ett
bra, eftersträvansvärt mål, säger Christer Holmlund. Även
om det finns särskolor i en del länder är frågan om det finns
tillräcklig med stödformer för barn med olika behov.
Holmlund frågar sig om man i Norden satsar tillräckligt på
stödtjänster. Kan lärarna fokusera på grunduppdraget, att
skapa en social trygghet i klassen och fungera som lärare på
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riktigt? Eller blir det mer att fungera som psykolog, kurator,
polis och socialtjänst? undrar Holmlund.
Privatiseringen omstridd
Systemet är alltså rätt lika i Norden. Åldern för inträde i
förskola kan skilja åt, men de flesta har 9 år grundskola.
Gymnasiesystemet skiljer lite mer, och yrkesutbildningen.
Det som skiljer mest är diskussionen om privatiseringen av
skolan, som pågår framförallt i Sverige.
Vi har det som agenda att skolan inte ska vara en vinstbringande verksamhet i Norden, i synnerhet som det finansieras med skattemedel. Detta dryftas i Sverige, och det
skulle vara bra att veta vilka negativa verkningar privata
skolor kan ha. Det kan leda till segregation och att skolorna
får olika status, befarar de nordiska lärarnas generalsekreterare Holmlund.
- Det är viktigt att utbildningens grundtanke bibehålls, lika
och jämlik för alla i hela landet, alla kommuner och områden.
Privatiseringen av skolan leder inte till jämlikhet, i synnerhet
inte om lagen tillåter att den är vinstbringande. I Finland
stadgar lagen att utbildning inte kan vara vinstbringande.
Det är viktigt också för organisationerna inom NLS.
Skolorna öppnade till slut - det måste man
Alla länder öppnade sina skolor i slutet av vårterminen.
Sveriges rekommendation om distansundervisning togs bort
15 juni. Grundskolan har varit öppen hela tiden, så detta
gäller andra stadiet. Och Sverige har gått tillbaka till gymnasiets närundervisning. Danmark har också öppnat skolan i
slutet av maj.
Man är nog på väg tillbaka till de traditionella sätten att sköta
undervisningen i Norden även om det kommer att ske förändringar, tror Christer Holmlund. Under sommaren förbereder sig både skolanordnare och fack för en eventuell ny våg
av corona. Det kommer NLS att diskutera under sommarens
möten. Oron är stor på sina håll för en andra våg och hur man
då organiserar undervisningen.
Norge har följt en trafikljusmodell med grönt, gult och rött.
Man har nått det gula stadiet sedan 2 juni, som påminner
om det finska systemet. Uppmaningen är att inte komma till
skolan om man är sjuk. Dessutom satsar skolorna på ökad
städning, höjd hygiennivå och att förminska fysiska kontakter mellan elever och lärare.
Det centrala för alla länder är utmaningen med småbarnspedagogiken/dagvården och grundskolans första klasser.
Den måste vara igång eftersom det inte går att stänga skolor
helt och hållet. Det skulle lamslå landet.
De som jobbar inom vitala funktioner som sjukvård, poliser
och räddningsväsendet måste få barnen till småbarnspedagogik. Därför har det varit vanligt i hela Norden att småbar-
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nen har haft program, även med rekommendation om att
hålla barnen hemma, men inte förbud.

gssätt för att bemästra utmaningarna som coronakrisen har
fört med sig, säger Holmlund

Lärarna i riskzonen
Utmaningen ur skolpersonalens synvinkel är hur man ska
ordna lärarna i riskzonen, hur ge dem möjlighet undvika
elevkontakter?

Nu börjar sommarlovet - i år extra viktigt för
lärarna
Skolsystemen har många gemensamma drag, till det hör också det som ibland kallas det överlånga sommarlovet för lärarna.

Holmlund har uppfattningen att det har respekterats rätt bra
i de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna har lyft
frågan, och det har inte blivit alarmerande. Lärare i riskzonen ska inte behöva gå in i klassen och jobba med undervisningen, utan kan sköta andra uppgifter under coronakrisen.
I många skolor finns bara en lärare i ett utvisningsutrymme.
Klassrummen är inte överdimensionerade för att ge större
utrymme för varje elev. Om inte någon av eleverna är borta
kan större utrymme runt en elev inte skapas.
Nu har alla länder försökt förespråka utomhuspedagogik.
Den här tiden på året går det att vara ute så mycket som
möjligt, det underlättar situationen.
Det har talats mycket om de duktiga eleverna som klarade
övergången till hemskola. Föräldrarna har också fått beröm
som har fått ta på sig lärarrollen vid sidan av eget hemarbete.
Men det går inte att glömma att också lärarna fick ställa om
kraftigt på kort tid.
- Men det har lett till stor arbetsbelastning på lärare och rektorer, säger Christer Holmlund.
Lärarna har också haft olika förutsättningar, med tanke på
den digitala utrustning som finns hos arbetsgivarna.
Förhoppningsvis forskar man i det efteråt, vad skolorna
kunde erbjuda av utrustning. I många finländska skolor har
lärarna till exempel arbetat med egna mobiltelefoner.

Antalet dagar som lärarna har arbete är faktiskt ganska lika
i Norden, säger Christer Holmlund. Men loven är periodiserade på olika sätt i olika länder - och rentav olika i kommunerna.
Finland har kanske den längsta sommarferien av alla länder.
Men Sverige har i stället betydligt färre elevarbetsdagar för
lärarna, 178 mot 190 i Finland.
Sommarferien har egentligen blivit kortare i Finland. Vinterns sportlov är en tradition och numera vill man ha också
höstferie en vecka.
Det totala antalet avbrott i undervisningen är 8-9 veckor i
Finland.
- Jag brukar jämföra lärarjobbet med ett ackordsarbete. Du
har inga pauser, du jobbar intensivt och har sedan lite längre
ledigt, säger Christer Holmlund som också själv har jobbar
som lärare före den fackliga karriären.
Han blir uppretad över kritikernas åsikt om lärarjobbet och
de korta arbetsdagarna.
- De ser bara de delar av arbetet som de vill se. Kritikerna ser
inte helheten. Många lärare har gjort långa arbetsdagar under läsåret normalt. Och dagarna har blivit ännu längre med
digitaliseringen. Du är alltid tillgänglig som lärare - och folk
vill ha snabba svar.

Den nordiska modellen fungerar också inom
skolsektorn
Över både Norden och Europa visar det sig att både ministrar
och fackföreningsordförande har varit med och diskuterat
coronakrisen tillsammans, konstaterar Christer Holmlund.

I skolvärlden duger det inte att dröja med svaret till en fråga
från en förälder, kontakttiden för lärare är betydligt kortare
än i andra sektorer. Därför är det bra att man får tömma
tankarna och ladda batterierna till nästa år.

I de nordiska länderna är det glädjande självklart med ett intensivt samarbete mellan regering, fackföreningsrörelse, utbildningsmyndigheter.

För lärarna är det speciellt viktigt med vila efter den här
stressiga vintern och våren, säger Holmlund. I år är han inte
lika säker på att eleverna mår bra av mer ledighet.

Även i svåra tider har man sett något av den nordiska modellen med kapacitet i kristid att sitta runt ett bord och föra
förhandlingar kring vilka åtgärder som är möjliga att förverkliga. Det har fungerar också i skolorna, säger Holmlund.

Åtminstone i Finland ökade antalet barnskyddsanmälningar
efter att skolan öppnade igen. Eleverna skulle kanske under
sommaren behöva det stöd som skolan kan ge.

Han anser det har varit en styrka och en framgångsfaktor för
Norden för att klara svåra tider.
- Man har beredskap och en vana att vara i dialog. Den dialogen för oss framåt och ger bättre resultat och förfarin-
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- Skolan är mer än en institution för att lära sig saker. Den
har en viktig samhällelig funktion, det är den plats där eleverna ska utvecklas till fullvuxna människor och där ser man
också hur barnen mår. Den “kontrollen” har nu uteblivit.
Skolorna har det samhälleliga ansvaret att fostra eleverna
tillsammans med föräldrarna. nu faller ett stort ansvar en-
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bart på föräldrarna, och ibland finns det saker som kan upptäckas och avhjälpas bättre i skolan än hemma, formulerar
sig Christer Holmlund.
Det finns en utmaning ur elevperspektiv, om det går en lång
tid ända till hösten innan skolorna öppnar igen, säger Christer Holmlund.
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Fortfarande svårt att spå hur arbetslösheten
kommer utvecklas
Att möta coronakrisen har, speciellt i Norden, handlat om att försöka överbrygga några
månader när samhället stängdes ned, så att så många av företagen och verksamheterna
bibehålls, med anställda och kunskaper intakt. Politikerna har visat en vilja att använda pengar
på ett sätt som saknar motsvarighet.
ANALYSE
11.06.2020
TEXT: BJÖRN LINDAHL

Nya sätt att motverka de ekonomiska konsekvenserna har
utvecklats mycket snabbt. Det viktigaste är att staten under
en tid påtar sig kostnader som näringslivet eller den enskilde
tidigare skulle varit tvungen att ta. I Sverige är bedömningen
att de krisåtgärder som hittills har beslutats kommer att kosta den svenska statskassan 240 miljarder kronor.
Det nyinrättade permitteringsstödet är den dyraste av krisåtgärderna och bedöms kosta 95 miljarder kronor.
- Tittar vi tillbaka på förra krisen 2008-09, fanns ingen sådan
reform och då förlorade Sverige många industrijobb som
aldrig kom tillbaka, sade finansminister Magdalena Andersson den 14 maj.
Permitteringsstödet omfattade då 420 000 personer och 22
miljarder kronor hade redan betalats ut.
Korttidspermittering innebär att arbetsgivare kan minska
anställdas arbetstid, medan staten täcker upp så att lönen är
kvar på nästan samma nivå som tidigare. Liknande stöd har
införts i alla de nordiska länderna.
Det svenska finansdepartementet har gjort en sammanräkning över hur stor andel av bruttonationalprodukten, bnp,
som krisåtgärderna motsvarar i de fyra största länderna i
Norden, samt Tyskland och Nederländerna.

Källa: Regeringskansliet. Diagrammet visar stöd med direkt
budgeteffekt och inkluderar direktstöd, kostnader för korttidspermitteringar, sänkta arbetsgivaravgifter och kostnader
för sjuklöneansvar. Orginalet hittar du på sid 23 i denna pdf:
Skillnaden mellan Danmark och Finland är ändå stora – de
danska åtgärderna är enligt denna sammanställning nästan
3,5 gånger större. Men det är för tidigt att se hur stora utgifterna blir när året är slut. I Danmark kommer den ”midlertidlige lønkompensationsordning” att gradvis fasas ut och
avslutas den 29 augusti.
För att kunna bedöma hur det går på arbetsmarknaderna i de
nordiska länderna är inte arbetslöshetssiffrorna tillräckliga.
Går man till jämförbar ekonomisk statistik, som OECD, har
inte den hunnit längre än till mars.
De kan emellertid fungera som en bas, som visar utgångsläget, innan samhällena stängdes ned. Danmark, Island och Norge låg under genomsnittet för hela OECD i arbetslöshet, Finland och Sverige något över:
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Grafen visar den säsongsjusterade arbetslösheten i OECDländerna under det första kvartalet 2020. De nordiska länderna och genomsnittstalet för OECD är markerat i andra
färger. Källa: OECD.
Ser man på utvecklingen sedan finanskrisen 2008 för de
nordiska länderna ser det ut så här:

För de andra länderna har vi inte hittat någon motsvarande
statistik. Men det är rimligt att tro att de också kommer ett
stycke över tio procent när den ordinära arbetslösheten fylls
på med de som jobbar med kompensation.
I Sverige uppgavs 420 000 personer vara korttidspermitterade den 14 maj.
I Danmark den "midlertidige lønkompensationsordning"
haft en avgörande betydelse för 200 000 danska löntagare.
I Finland visar statistiken att 217 000 finländare var arbetslösa i april, eller 8,1 procent, vilket är en svag nedgång mot
för ett år sedan. Antal som är "dolt arbetslösa" har emellertid
ökat med 81 procent, och uppgår till 196 000 personer. Det
är en statistik som visar personer som skulle kunnat söka arbete, men som inte gör det av olika skäl. Ökningen från i fjol
är på 88 000 personer.

Det svarta strecket är genomsnittet för hela OECD och
påverkas av att antalet arbetslösa i USA i april hade ökat med
15,9 miljoner nyinskrivna arbetslösa jämfört med för ett år
sedan.

Man kan anta att antalet nordiska löntagare som omfattas av
de extraordinära coronaåtgärderna kommer att minska när
samhällena nu gradvis återgår till det normala. Men samtidigt kommer många verksamheter, framförallt i
restaurang-, hotell- och turistnäringen inte klara sig. Därmed
kommer troligen den traditionella arbetslösheten att börja
öka till de nivåer som de låg på efter finanskrisen 2008.

Till skillnad från Norden och flera europeiska länder finns
det ingen korttidspermittering, där staten tar det mesta av
företagens kostnader. Istället satsade USA på det som brukar
beskrivas som ”helikopterpengar” – att ge en check till alla
amerikaner under en viss inkomstnivå.
Inget av de nordiska länderna, med undantag för Norge,
hade kommit ned i så låg arbetslöshet som rådde innan finanskrisen, när coronapandemin slog till.
För att bedöma utvecklingen på de nordiska arbetsmarknaderna behövs det två tal – dels hur många som är arbetslösa enligt de traditionella kriterierna och dels hur många
arbetstagare som får korttidspermitteringar.
I två länder, Island och Norge, har det gjorts sådan statistik,
som verkar förhållandevis jämförbar:
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NMR UTLYSER MIDLER FOR Å FORSKE PÅ CORONATILTAKENE

NMR utlyser midler for å forske på
coronatiltakene
Nordisk ministerråd har satt av 1 million danske kroner til et forskningsprosjekt for å se på
effektene av tiltakene i forbindelse med covid-19 pandemien.
NYHET
11.06.2020
TEKST: BJÖRN LINDAHL

Pandemien førte til smittebegrensningstiltak i hele Norden.
Tiltakene har variert noe fra land til land. Flere land brukte
tiltak for å legge restriksjoner på eller begrense samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser, næringer, skoler, landegrenser og
geografiske områder.
Prosjektet skal gi nordisk nytte gjennom analyse og kartlegging av hvordan landenes tiltak har virket for å begrense
arbeidsledighet, oppsigelser, og virket for å bidra til
tilbakevending til et arbeidsmarked slik det var før pandemien.
Fristen for å søke midler går ut den 7 juli.
Kartleggingen skal resultere i en sluttrapport, som redegjør
for omfanget av av eventuelt utfordringsbilde, og som gir
Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A) anbefallinger for
tiltak og fremgangsmåte. Sluttrapporten skal være levert til
Nordisk ministerråd senest 15.desember 2020.
Samtidig lyser også NMR ut midler for å gjennomføre en
analyse av bransjeregulerte hindre for mobiliteten i Norden.
Der er beløpet 400 000 danske kroner og tidsfristene er de
samme.
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SÅ GICK DET NÄR UBER MÖTTE NORDEN

Uberchaufför och en passagerare

Så gick det när Uber mötte Norden
På kort tid fick taxiplattformsföretaget Uber fyra nordiska länder att ändra sina lagar så att de
passade bättre med företagets verksamhet. Trots det är antalet som arbetar för Uber än så länge
blygsamt, visar en rapport om plattformsekonomin som beställts av Nordiska ministerrådet.
NYHET
01.06.2020
TEXT: BJÖRN LINDAHL, FOTO: UBER

Det amerikanska företaget Uber, som grundades 2009, har
expanderat till mer än 800 städer över hela världen. Hösten
2014 startade Uber verksamheter i alla de nordiska länderna
utom Island. I Norden mötte företaget, med undantag för
Sverige, reglerade marknader som bara tillät ett visst antal
taxilicenser och som ställde hårda krav både till chaufförerna
och till bilarna som användes.
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Enligt de tre forskarna Sigurd M. N. Oppegaard, Tiina Saari
och Antti Saloniemi, var framgångssättet som Uber använde
sig av likt det som skedde i USA. Det brydde sig helt enkelt
inte om den lagstiftning som fanns:
- Efter att verksamheten inleddes, och utan att bry sig om att
den var olaglig, lyckades Uber få ett fotfäste genom att bygga en koalition med sina konsumenter – som uppskattade de
billigare resorna – och genom att presentera sig som framti-

30

SÅ GICK DET NÄR UBER MÖTTE NORDEN

dens transportmedel. Därigenom fick de politikerna att skapa en reglering av taximarknaden som anpassades till företagets affärsmodell, skriver de tre forskarna.
Motståndet från fackföreningar och en del av de politiska
partierna var hårt, men Uber fick samtidigt stöd av andra
partier och näringslivsorganisationer.
Flera affärsmodeller
Uber har flera affärsmodeller och har också startat utkörning
av mat och godstransport. De fem vanligaste modellerna inom persontransport är:
Uber Pop är den största av verksamheterna och är öppen för
privatpersoner som anslutit sig själva och sin bil till Ubers
bokningssystem och appar. Bolaget kallar det en samåkningstjänst och chaufförerna och bilarna saknar licens.
Uber X: Chaufförerna har taxilicens men ses som självständiga arbetsgivare, äger sina egna bilar och betalar skatter,
bränsle, försäkringar och vägavgifter själva.
Uber Black är en dyrare variant, där chaufförerna kan vara
anställda av en tredje part – oftast ett limousineföretag.
Uber Lux är en dyrare version av Black, med mer exklusiva
bilar.
Uber XXL har minibussar med plats för 16 passagerare.
Medan Uber startade i huvudstäderna i tre av de fyra länderna, satsade den i Sverige i de tre största städerna samtidigt.
Sverige hade redan avreglerat sin taximarknad i början av
90-talet och Uber kan enligt forskarna ha sett den svenska
marknaden som den med största chans att lyckas på.
Uber stämdes snabbt
Hur gick det då för det amerikanska företaget vars affärsmodell på så många sätt bröt mot den nordiska arbetslivsmodellen? Det blev snabbt en kollision, där Uber-chaufförer såväl som företaget stämdes i flera länder.
DANMARK
I Danmark hade Uber knappt hunnit lansera verksamheten
i november 2014, förrän den danska Transport- Bygge- och
Boligstyrelsen polisanmälde Uber för at de bröt mot lagen
genom att transportera passagerare utan licens. Uber förlorade målet.
Samtidigt anmäldes 1 500 Uber-chaufförer för liknande
regelbrott. De fick dessutom krav om att betala in obetalda
skatter. En debatt bröt ut, där konsekvensen blev att Danmark avreglerade sin taximarknad i januari 2018. Avregleringen gick emellertid inte så långt som Uber önskade: Det
krävdes fortfarande licenser för både chaufförer och bilar.
Uber drog sig därför ut av den danska marknaden i april
2017, när villkoren för avregleringen hade blivit kända. Som
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mest hade Uber 2 000 chaufförer och 300 000 användare i
Danmark.
FINLAND
I Finland drogs Uber också inför rätten. Chaufförer tvingades
betala tillbaka inkomster som de ansågs ha erhållit på
olagligt sätt. Även i Finland blev det en debatt som ledde till
en avreglering. Den låg mer i linje av vad Uber önskade sig.
Bland annat var det inte något krav om taxametrar i bilarna, som i Danmark, så länge det fanns alternativ teknik för
det ändamålet. Uber driver idag i relativt blygsam skala, med
500 chaufförer som är knutna till företaget.
NORGE
I Norge slog också domstolarna snabbt ned på Ubers verksamhet. Chaufförer blev såväl bötlagda, några förlorade sina
körkort och många fick inkomster indragna. Ubers nederländska dotterföretag fick också en bot på fem miljoner norska kronor. Debatten om en avreglering tog längre tid i Norge.
Först den 1 juli i år kommer den att genomföras. Uber fortsatte med några av sina dyrare versioner, som Uber Lux.
Företaget har inte sagt när det har tänkt återuppta andra av
sina affärsmodeller.
SVERIGE
När Uber gick in i Sverige i september 2014 var det på en taximarknad som var mer avreglerad än USA på den tidpunkten. Redan 1990 togs till exempel begränsningen i antal taxilicenser bort.
Trots det var satsningen i Stockholm, Göteborg och Malmö
inte utan problem för Uber. Det gällde framförallt Uber Pop,
där bilarna inte har taxameter. 2018 ändrades de svenska reglerna så att en ny sorts taxibilar godkändes där, det går att
mäta körsträckan på annat sätt.
En del av ändringarna börjar gälla i september 2020, andra
först från januari 2021. Uber anser att det tar för lång tid och
har därför lagt ned Uber Pop-tjänsten. Skattefrågan har varit viktig i Sverige. Kontroller som gjorts visar att 83 procent
av Uber-chaufförerna inte använde sina taxametrar eller slog
in för små belopp. Det uppskattades att bara 68 procent av
inkomsterna rapporterades in till skattemyndigheterna.
Forskarna konstaterar att det inte gjorts några större försök
på att organisera Uber-chaufförerna, delvis för att det ansågs
som en olaglig verksamhet innan avregleringarna och delvis
för att det var en svår grupp att organisera.
Även i andra länder har det gjorts försök att organisera
chaufförerna. Detta omtalas inte rapporten, som koncentrerar sig på de nordiska förhållandena. Men strax innan coronakrisen bjöds Yaseen Aslam, den mest kände fackföreningsaktivisten inom Uber i Storbritannien in till Oslo, för att
berätta om sina erfarenheter.
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Han har nyligen tagit initiativ till en internationell organisation för plattformsarbetare, kallad International Alliance of
App-based Transport Workers.
Sedan några år bor också Dawn Gearhart i Oslo, en
amerikansk fackföreningsaktivist som var en av de första
som försökte organisera Uber-chaufförer i USA.

till 3251 fem år senare, möttes fackföreningen av otraditionella metoder från Uber.
- De startade bland annat en podcast som i 36 avsnitt intervjuade ”chaufförer” om hur illa det skulle bli om de organiserades. Det var lätt att höra att de som intervjuades läste från
manus de fått, säger hon.
Medan Teamsters är den äldsta fackföreningen i USA, var det
ingen av de stora fackföreningarna i Storbritannien som intresserade sig för Uber.

Dawn Gearhart, var en av de första som försökte organisera Uber-chaufförer i Seatlle, USA. Här talar hon på Nordic
Work Life Conference. Foto: Björn Lindahl
Hon var en av de tre anställda på Teamsters avdelning 117
i Seattle och lyckades i oktober 2015 få igenom en delstatsförordning som innebar att Uber blev tvungen att lämna ut
kontaktinformationen till de chaufförer som arbetade för
företaget – en förutsättning för att fackföreningen skulle
kunna kontakta dem.
På Nordic Work Life Conference, som arrangerades på universitetet OsloMet för ett par år sedan berättade hon att
Ubers strategi är att först försöka locka så många som möjligt
att anmäla sig som Uber-chaufförer. Till sist hade ungefär
15 000 personer anmält sig som Uberchaufförer under en
femårsperiod – två procent av befolkningen i staden!
- De lockade med årslöner på 90 000 dollar och timlöner på
35 dollar. De som inte hade egen bil, eller kreditvärdighet för
att låna pengar, kunde få en bil på dagen. Men vad många
chaufförer inte förstod vara att räntan på lånet som Uber gav
var 23 procent, sa Dawn Gearhart.
- En av dem vi fick kontakt med hade ett jobb på flygplatsen
där han tjänade 9,50 dollar i timmen. Han sa upp sig och började köra för Uber istället. När han fick en revisor att räkna
ut hur mycket skatt han skulle betala fick han höra att han
tjänat 2,64 dollar per timme.
Enligt Dawn Gearhart stod 20 procent av Uber-chaufförerna
för 80 procent av transporterna i Seattle. Även om hon och
de två andra på det lokala Teamsterkontoret lyckades öka antalet chaufförer som de hade kontakt med från 139 år 2012,
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Yaseen Aslam har trots att hans fackförening bara består
av drygt 3 000 medlemmar, blivit ett stort hot för Ubers
verksamhet i Storbritannien. Här på Kulturhuset i Oslo där
han talade på ett möte i Norsk arbeidslivsforum. Foto:
Björn Lindahl.
När Yaseen Aslam startade den första fackföreningen för
Uber-chaufförer var det med hjälp av det större fackförbundet Independent Workers Union, men eftersom han inte var
nöjd med det stöd han fick från IWU, startade han en helt
fristående förening, United Private Hire Drivers (UPDH), där
han nu är generalsekreterare. Fackföreningen organiserar
1 300 chaufförer som arbetar för Uber, Lyft och andra plattformsbaserade taxibolag. Det är bara en liten del av de
250 000 plattforms-chaufförerna som idag finns i Storbritannien.
Yaseen Aslam och UPDH stämde Uber och krävde att deras
medlemmar skulle räknas som anställda och inte som uppdragstagare. Tre gånger har Assan och UPDH vunnit mot
Uber i olika rättsinstanser. I juli i år kommer den Högsta
domstolen i Storbritanninen att behandla Ubers överklagande i målet som fått namnet Uber BV vs Aslam. Om Högsta
domstolen går på samma linje som de lägre instanserna
skulle det tvinga Uber att betala minimilöner, semesterpengar och sjukförsäkringar för alla sina chaufförer. Eller lägga
ned Uber Pop i Storbritannien.
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