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EN MER PRECIS SYN PÅ INKLUDERINGEN

En mer precis syn på inkluderingen
Det är svårt att generalisera om inkludering på arbetsmarknaden. De som inte kommer in på
den, eller som faller ur, har alla sina egna historier. Men det som börjar komma är allt mer
detaljerade jämförelser mellan olika nordiska länder.
LEDER
25.05.2019
AV BJÖRN LINDAHL, TF REDAKTÖR

För att illustrera hur stora skillnaderna kan vara har vi intervjuat två personer i Norge som bägge är funktionshämmade,
men med stora ambitioner. Den ena är Kristine Ronæss
Årdal som har cerebral pares och som vill bli den första med
en så allvarlig form av sjukdomen som klarar av att gå.
Torstein Lerhol har redan ett ledaransvar för 700 personer,
trots att hans rörelseförmåga inskränker sig till att röra ett
finger. Nu vill han bli kommunalråd i en norsk kommun, vid
de lokala valen i september.
Deras möte med arbetsmarknaden var radikalt annorlunda.
En blev headhunted, den andra hittade till sist själv ett jobb
efter 80 ansökningar, genom att gå ut på Facebook.

sedan över som ny generalsekreterare i Nordiska ministerrådet. Därmed flyttade hon från Helsingfors till Köpenhamn.
Som andra har hon fått vänta på sin danska e-legitimation i
en månad. Innan man får den går det inte att öppna ett danskt bankkonto.
Att få en e-legitimation som fungerar i alla de nordiska länderna och som kan vara en nyckel till många olika digitala
tjänster är ett prioriterat projekt. Kanske till och med så stort
att man kan tala om en ny nordisk passunion? Möt den nya
generalsekreteraren i vårt porträtt!

Flyktingar, invandrare, ungdomar, äldre eller funktionshämmade. Alla har de på olika sätt sina problem på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav. För att motverka utanförskapet handlar det sällan om en enda lösning, utan om att
kombinera utbildning, lagstiftning och subventioner på bäst
sätt. För att se vad som fungerar är det oftast bäst att se till
länder som liknar det egna. Då kan effekten av en åtgärd
studeras mer isolerat från andra faktorer.
På senare år har forskarna fått lättare tillgång till den unika
registerbaserade information som finns i de nordiska länderna. De behöver inte rent fysiskt resa över till ett annat land
för att få tillgång till registren. För att informationen ska vara
relevant måste den också samlas in på liknande sätt.
Både den rapport som beställts av arbetsmarknadsutskottet
vid Nordiska ministerrådet och som handlar om hur fyra
nordiska länder integrerar sina flyktingar, och det forskningsprojekt som Rune Halvorsen och Bjørn Hvinden lett om
ungdomar som tappar fotfästet och hamnar i gruppen NEET
(Not in Employment, Training or Education), är exempel på
hur detaljerade jämförelser som nu kan göras.
Målet är hela tiden att fler ska kunna få bra jobb, men också
att rörligheten för de som vill jobba i ett annat land blir så
smidig som möjligt. Paula Lehtomäki, tog för två månader
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Paula Lehtomäki vill ha en ny nordisk
passunion och ett tydligare Nordiskt
ministerråd
Invånarna i Norden måste enkelt kunna identifiera sig och använda digitala tjänster i ett
grannland, säger den nya generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Det gäller att
fortsätta leverera på de områden som verklingen berör invånarna.
PORTRETT
25.05.2019
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Paula Lehtomäki föddes i Kuhmo, vid Finlands östra gräns
och mycket nära Sovjetunionen, som det hette på den tiden.
Hennes första kontakt med Norden var när kören hon sjöng
i som 13-åring, blev inbjuden till vänorten Robertsfors i
Sverige.
- Vi umgicks också med lokala ungdomar då och jag kommer
ihåg att jag tyckte det var svårt med språket. Kuhmo är en
helfinsk kommun och jag hade bara hört svenska i skolan.
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Förutom finska och svenska var det både engelska och ryska
på skolschemat. Paula hade redan besökt Sovjetunionen,
men som 16-åring blev det också en skolresa till Stockholm.
- I Riksdagen var jag medlem av det Nordiska rådet, så det
nordiska samarbetet har påverkat mitt liv ganska mycket.
Allt går inte som smort
Nu har hon flyttat till Köpenhamn och upplevt att allt inte går
så smort som en generalsekreterare skulle önska.
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- Det tog mig en månad att få en dansk e-legitimation. Utan
en sådan kan man inte öppna bankkonto.

Paula Lehtomäki kommer från ställningen som
statssekreterare på det finska statsrådskansliet. Tidigare har
hon varit både handels-, utvecklings- och miljöminister.
Innan hon bestämde sig för att ta jobbet och flytta till Köpenhamn hade hon gått över till att enbart läsa svenska böcker,
för att fräscha upp svenskan, som ibland låter väldigt svensk,
ibland får en annan tonart. Någon sällan gång kommer det
ord som inte skulle godkännas i Scrabble. Men det går inte
att ta miste på entusiasmen.
- Jag är jättemotiverad att börja på det här jobbet!
Linjeförklaringar varje dag
I en tidigare intervju i Hufvudstadsbladet har hon sagt att det
ännu är för tidigt med någon linjeförklaring från hennes sida. Men nu, precis två månader efter att hon tog över känner
hon sig mer säker i de nya rollen:
- Jag kommer nog med linjeförklaringar varje dag, nu. Men
mest internt här på huset. Som generalsekreterare har jag
både rätt och plikt att komma med förslag. Men det är lite
känsligt. Jag vill gärna att medlemsländerna bestämmer och
att jag är deras tjänare.
- Jag bidrar hela tiden med inspel till medlemsländernas
beslutsfattande. Vi har verkligen en plikt att säga vad vi tycker. Men när ministrarna fattat ett beslut så följer vi förstås
upp det lojalt.
Oklar politisk situation
Från Paulas kontor kan hon se Christiansborg, där både det
danska Folketinget och en del ministerier håller hus, däribland Statsministerns kontor.

Utanför är den danska valkampanjen i full gång. I Finland
pågår det fortfarande regeringsförhandlingar, så i två av
medlemsländerna är det svårt att få någon politiker att tänka
på Norden.
En viktig fråga som Paula Lehtomæki och Nordiska ministerrådet tillsammans med regeringarna driver är möjligheten
att använda nationell e-legitimation i andra nordiska och
baltiska ländet, en fråga som diskuterats länge.
Paula Lehtomäki kallar det för ”en ny nordisk passunion”,
vilket naturligt för över samtalet på den gamla passunionen,
där det inte längre är så att gränskontrollerna mellan de
nordiska länderna är borttagna. Hur hanterar ministerrådet
frågan?
- Den behandlas redan i gränshinderrådet, som följer frågan
noggrant, däribland hur tiderna för att passera över Öresund
har utvecklats. Tiden som går åt till gränskontroller har minskat, men det är upp till länderna att besluta i den frågan.
På ministerrådet pågår arbetet att formulera en ny vision för
det nordiska samarbetet.
- Frågan ska diskuteras när statsministrarna har sitt möte i
augusti. De har fortfarande ambitionen att Norden ska vara
världens mest integrerade region.
Nordisk paradox
Det nordiska samarbetet har i olika opinionsmätningar ett
mycket starkt stöd. Samtidigt finns det en uppfattning att
det är byråkratiskt och att det inte sker så mycket. Paula
Lehtomäki citerar själv en gammal artikel som omtalar
samarbetet som ”världens dyraste kaffeklubb”. Den förre
generalsekreteraren brukade påpeka hur billigt samarbetet
ändå är – 30 kronor per invånare och år, eller lika mycket
som en limpa bröd.
- Men jag håller med om att det finns en paradox där.
Själv har hon tre mål för det nordiska samarbetet i framtiden:
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• Det finns en bred uppskattning för vad vi uppnått hittills,
men vi måste fortsätta leverera i frågor som är viktiga för den
enskilda människan.
• Vi måste bli tydligare både externt och internt. Jag har under två månader försökt få en helhetssyn av hur samarbetet
fungerar, men det är inte så enkelt.
• Vi bör inte glömma bort att samarbetet har ett värde i sig
själv. Vi är en nordisk familj och samarbetet leder till att vi
har mycket tillit mellan länderna.

det en form av plattformslösning som vi ännu inte sett hur
den utformas, där enduser kopplas direkt till provider, som i
Airbnb, säger Paula Lehtomäki och yttrar därmed de två enda engelska orden under hela intervjun.
- Vi måste vara öppna för att saker kan organiseras annorlunda. Men det finns många andra egenskaper med den fjärde
industriella revolutionen, som att det går att skala upp en
digital tjänst utan någon extra kostnad. Se på spelindustrin!
När ett spel väl har utvecklats kostar det ingenting att
kopiera den och tjäna enorma pengar.

Tillit måste vårdas
- Tillit är något som måste vårdas. Det är som ett äktenskap,
du kan inte säga efter att 20 år har gått att nu fortsätter vi på
samma sätt i 20 år till.
Paula Lehtomäki har ett kontor som ännu inte fått prägel av
henne själv. I bokhyllan står gåvor som Dagfinn Høybråten
lämnat kvar, däribland två sniderier. En med pandor från Kina, en annan med ryska byggnader med lökkupoler. Det är
den sortens symboliska gåvor som sällan passar någon stans.

Men en tavla har Paula hängt upp själv: En inramad affisch
från Suomen Työn Litto (Förbundet för Finländskt Arbete)
där beskedet är ”Det går alltid att göra litet mera.” Slagordet
står på två kugghjul. Ser man närmare finns det också en pil
med texten ”uppåt med sisu”.
Affischen andas en tidigare industriell revolution. Nu är vi
redan inne i den fjärde industriella revolutionen. Frågan om
framtidens arbete kommer att vara viktig för Paula Lehtomäki. Hennes andra officiella uppdrag var att tillsammans med
ILO:s generalsekreterare Guy Ryder delta på Future of Workkonferensen i Reykjavik i april.
Livslångt lärande
- En avgörande fråga är att det nya arbetslivet kräver ett livslångt lärande. Det finns ännu inte en fix lösning för hur den
ska organiseras. Är det företagen eller universiteten eller blir
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Hård ton mellan domstolarna i Luxemburg och
de nationella rättsinstanserna
Just nu pågår ett aktivt arbete i de nordiska arbetsmarknadsdepartementen kring två av EU:s
direktiv. Utstationeringsdirektivet ska utvidgas och direktivet om tydliga och förutsägbara
arbetsvillkor ska implementeras.
NYHET
25.05.2019
TEXT: GUNHILD WALLIN, FOTO: EU-DOMSTOLEN

Det var nyhetsbrevet EU&Arbetsrätt och Nordiska Ministerrådets arbetsrättsutskott som i mitten av maj inbjöd till konferens i Stockholm om dessa teman. På dagordningen stod
också exempel på ärenden som lett till konflikter mellan de
nationella domstolarna och domstolarna i Luxemburg om
tolkningen av EU:s direktiv i förhållande till de nationella lagarna och avtalen. Ämnet lockade en stor publik bestående
av representanter för parterna, departementen och forskningen. Alla intresserade fick inte ens plats.
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Den hårda kärnan utökas
Den 21 juni 2018 beslutade EU om att ändra i direktivet
om utstationerad arbetskraft. Efter att direktivet är taget har
medlemsstaterna två år på sig, vilket innebär att ändringen
ska implementeras och bli en del av de nationella lagarna
senast sommaren 2020.
I korthet betyder de vidgade direktiven att den så kallade
”hårda kärnan”, utökas. Den hårda kärnan består av en rad
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punkter där det utstationerade företag är skyldiga att följa
värdlandets villkor. I det nya utökade direktivet slås fast, att
utöver tidigare rättigheter, ska utstationerade arbetstagaren
få samma rätt till ersättning för kost, resor och logi som värdlandets arbetstagare, om arbetet sker på annan ort än den
ordinarie i värdlandet. Kostnaderna som handlar om själva utstationeringen, det vill säga resor, bostad etc. har inte
med det här att göra, utan utvidgningen kan snarare jämföras med rätten till traktamente för den som tillfälligt arbetar på annan ort. Nytt är också att denna rätt begränsas till de
första tolv månader som utstationerad. Ska utstationeringen
därefter förlängas gäller samma arbets- och anställningsvillkor för den utstationerade arbetstagaren som för arbetstagarna i värdlandet, bortsett reglerna för tjänstepension och
anställningsvillkor. Om arbetsgivaren motiverar varför, kan
de tolv månaderna utsträckas ytterligare sex månader.
Utredningar pågår
Sommaren 2020 ska det utvidgade direktivet träda ikraft och
de nationella anpassningarna pågår för fullt. I Sverige kommer en utredning att presenteras i slutet av maj, för att sedan
gå vidare enligt sedvanlig gång, det vill säga ut på remiss,
därefter proposition för att till sist behandlas i riksdagen.
– Den största utmaningen har varit att försöka genomföra
EU-direktivets regler så att de fungerar inom ramen för den
svenska modellen och det sätt på vilket vi har genomfört utstationeringsdirektivet på i Sverige, sa Hanna Björknäs som
arbetar med utredningen.
Till sin hjälp har utredningen en referensgrupp som består
av arbetsmarknadens parter samt experter från myndigheter
och departement. En av frågorna som behandlas är vilka rättigheter man som individ ska ha rätt till om utstationeringen
varar mer än ett år.
– Det rör sig om individuella förmåner som till exempel rätten till studieledighet . Däremot står den utstationerande arbetstagaren normalt kvar i hemlandets socialförsäkringssystem. De nya direktiven ger heller inte den utstationerade arbetstagaren anställningsskydd enligt svensk lag eller tjänstepension, sa Hanna Björknäs.
Ingrid Finsland, från Arbeids- och socialdepartementet i
Norge, berättade att Norge också är i utredningsfasen och att
de just nu förbereder ett så kallat ”høringsnotat”, med departementets bedömningar och förslag. Detta sänds sedan
ut på remiss, med sikte på att en lagproposition kan läggas
fram för stortinget sommaren 2020. I Norge talar man inte
om utstationerad arbetskraft, utan om ”utsendt” arbetskraft,
men frågan om EU-s direkt och utvidgning är generellt viktig,
betonade Ingrid Finsland. Den norska hållningen är att villkoren i norsk lag också ska gälla för utsända och att det
allmängjorda kollektivavtalet också ska gälla för dem
– Ändringsdirektivet har stor betydelse for Norge, som har
stor arbetskraftsinvandring. En utmaning i det norska sammanhanget är hur de nya reglerna om långvarig utstationer-
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ing ska genomföras i nationell rätt. Också den nya bestämmelsen om ersättning för utgifter är viktig, bland annat på
grund av STX-fallet, sa Ingrid Finsland, med hänvisning till
en långvarig konflikt om huruvida utstationeringsdirektivet
tillåter krav på täckning av utgifter i föreskrifterna för
allmängöring.
I Danmark råder enighet om att landets avtalsmodell ska gälla och man var skeptisk till utstationeringsdirektivet redan
när det kom 1996. Principen som ska gälla är ”lika lön för
samma arbete”, oavsett om arbetstagaren är utstationerad
eller inte.
EU-rätt eller nationella kollektivavtal
Nytt är också EU:s direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor, vilket togs av EU-parlamentet förra sommaren.
Nu pågår fortfarande tolkningar om exakta ordalydelser,
men redan när det kom som förslag från kommissionen väckte det missnöje hos arbetsmarknadens parter i de nordiska
länderna. Av de svenska parterna på arbetsmarknaden sågs
förslaget som ett ”grundskott mot traditionen att reglera arbets- och anställningsvillkor i kollektivavtal och mot parternas autonomi på områden där de i dag har fria händer.”
Att det finns svårigheter att kombinera de nationella lagarna
med EU:s direktiv visade en av programpunkterna, som
handlade om de spänningar som regelbundet dyker upp mellan EU- och EFTA domstolarna och de nationella domstolarna, inte minst på arbetsmarknadsområdet. EU:s intentioner och direktiv stämmer inte alltid överens med nationell
praxis, särskilt inte på arbetsmarknadsområdet. Å ena sidan
ska den fria rörligheten främjas. Å andra sidan ska de arbetstagare som under en period arbetar i ett annat land ha
ett rimligt skydd under arbetets utförande. Vad som gäller
och vem som äger tolkningsföreträde är inte alltid glasklart,
vilket mångåriga juridiska tvister i både Norge, Sverige och
Danmark visar.
Hårt tonläge
De exempel som gavs på konferensen visar hur snårigt det
kan vara och att det finns många olika tolkningar om vad som
ska gälla – EU-rätten eller den nationella. För de nordiska
länderna med den nordiska modellens starka tradition av att
lösa arbetsmarknadsfrågor genom kollektivavtal, finns också en skepticism mot EU:s vilja att skapa lagar kring det
som brukar lösas kring förhandlingsbordet. Vem äger frågan,
hur ska den tolkas och vem har rätt att säga sista ordet.
Svårigheterna för de nationella domstolarna och EU/EFTAdomstolarna att komma överens illustrerades med exempel
från Sverige, Danmark och Norge. De visar på långvariga
konflikter och överklaganden och resningar upp till allra
högsta nivå både nationellt- och på EU-nivå.
– I Norge refererar Högsta domstolen sällan till EFTA-domstolen, utan den norska tolkningen är att man kan, men inte
måste förhålla sig till den. EFTA-domstolen har dock en annan tolkning, sa professor Christian Franklin från univer-
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sitetet i Bergen och efterlyste mer dialog mellan de nationella
domstolarna och deras motsvarighet i EU/EFTA.
Exemplen på hur konflikterna startat och utvecklats var
komplicerade, men utan tvivel var det här en fråga som engagerade publiken, som bestod av representanter för parterna, forskare och representanter från de olika nordiska departement som berörs av EU:s direktiv på arbetsmarknaden.
Deltagarna i den fullsatta salen tycktes lyssna andlöst och
koncentrerat. Det här är uppenbart en fråga som berör.
Natalie Videbæk Munkholm , docent från universitetet i
Aarhus, redogjorde för den så kallade ”AJOS-sagen”, en
rättslig process som pågått sedan 2009 och fram till nu.
Högsta rätten i Danmark och EU-domstolen har stått helt
emot varandra i sin uppfattning om hur ärendet skulle tolkas
och vem som äger beslutet. Inte minst har den juridiska
hanteringen av frågan väckt kritik och domstolarna har anklagats för att ha ett dåligt bemötande mot varandra.
– En av de saker som särskilt kritiserats har varit att båda
domstolarna har eskalerat konflikten och inte verkat för en
passande dialog, baserad på tillit och samarbete. Effekten ger
ringar på vattnet både politiskt och rättsligt, sa hon
– Det finns inga tecken på att spänningarna minskar mellan
de nationella domstolarna och EU:s. Vi är bara eniga om att
vara oeniga, sa en av deltagarna i publiken.
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Torstein Lerhol leder 700 ansatte - nå satser
han på å bli ordfører
Torstein Lerhol kan bare bevege et finger, men følte alltid at han kunne delta i samfunnet på lik
linje med andre takket være støtten han fikk fra hjemkommunen Vang, i Oppland i Norge. Han
har lyst å gi noe tilbake. Derfor satser han på å bli ordfører i høstens kommunevalg.
TEMA
25.05.2019
TEKST: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN, FOTO: LARS ERIK SKREFTSRUD/NRK

I dag er Torstein Lerhol avdelingsleder i et stort selskap. Men
han er førstekandidat for Senterpartiet i Vang kommune.
– Avgjørelser skal tas på lavest mulig nivå i politikken.
Nærmest menneskene som blir berørt av vedtaket. Derfor er
jeg blant annet veldig motstander av sammenslåing av kommuner. For, nærhet til politisk styre gir bedre tjenester. Når
vi som politikere må forholder oss til
menneskene vi tar bestemmelser for, tar vi bedre beslutninger, sier ordførerkandidaten stødig.
Han har vært medlem av både kommunestyre og fylkesting
siden 2015. Omtrent det eneste han ikke kan gjøre selv er å
slå med den tradisjonelle ordførerklubba.
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Blir du som politiker mest forbundet med saker som
omhandler mennesker
med handikap?
- Jeg prøver å forbinde meg minst mulig og opplever å bli tatt
seriøst. Jeg forholder meg til alt som den politiske agendaen
bringer. Jeg er nok en ganske vanlig politiker som mener noe
om det meste. For eksempel alt fra videregående skoler, til
spørsmål om antall senger på aldershjemmet.
- Så jeg opplever ingen stigmatisering nei, sier han og ler lett.
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opptatt av at alle som har behov og krav på hjelp skal få vite
om tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse.
– De tre tingene jeg trenger for å være i jobb er rullestolen,
egen bil, og mine assistenter. De er hjelpemidler jeg er
avhengig av.
Staten har god råd
- Arbeidsliv i Norden leses av mange utenfor Norge.
Opplever du at noen tror det finnes en spesiell
norsk holdning til mennesker med handikap?

Lerhol kan ha muligheter i valget. Senterpartiet hadde ordføreren i Vang i hele 35 år, før Arbeiderpartiet tok over i 2011.
Lerhol forklarer at han lenge har vært interessert i politikk,
og at han er særlig opptatt av Forsvaret.
– Ja, forsvarspolitikk er en av mine lidenskaper og har alltid
vært det. For begge mine brødre har tjenestegjort i Telemark
bataljon, forteller han.
Telemark bataljon består av 470 profesjonelle fulltids soldater og har deltatt i en rekke operasjoner utenfor Norge,
ifølge Forsvaret.
– I 2005 meldte jeg meg inn i Senterpartiet på grunn av EUsaken. Jeg er en svoren EU-motstander. Avgjørelser må bli
tatt nærmest mulig menneskene, gjentar han fast og gjør det
klart at han mener EU bryter med nettopp dette prinsippet.
Avdelingsleder
– Jeg har en mastergrad som lektor i historie og samfunnsfag. Først jobbet jeg som lærer i samfunnsfag for innvandrere i Trondheim, på voksenopplæringen. Så ble ble jeg
head-huntet til Aleris av Aleris selv, sier han fornøyd.

- Både ja og nei. På en side mener jeg vi i Norge har alle
hjelpemidlene og tjenestene som må til for å få mennesker
med funksjonshemming ut i arbeid. Men Staten har hatt så
god råd at mange har blitt litt passive. De kommer seg på
uføretrygd og mange mener dette er bedre, med mindre
styr enn om man skal ut i arbeidslivet, sier han.
- Vi har jo lite tvang for mennesker med funksjonshemninger
om å måtte ut å jobbe. Men, man kunne være mer kreativ å se
ressursene i de mange med funksjonshemninger. Mange av
disse har vært sett som en utfordring som ikke trengs å løses. Men nå begynner man å se at mennesker med funksjonshemninger utgjør en ressurs samfunnet kan gjøre nytte av.
Assistanse for integrering
Som ettåring ble Lerhol diagnostisert med spinal muskelatrofi (MFA). Sykdommen medfører at han må ligge i en
rullestol, og han trenger hjelp til alle daglige gjøremål.
Dermed har han god personlig erfaring i jobben hos Stendi.
Ifølge bedriften pleier voksne personer med krav på BPA som
regel å ha full kontroll på hva de trenger. For best mulig integrering og deltagelse legges det derfor mye vekt skreddersydde løsninger.

Selskapet har nå skiftet navn til Stendi og Lerhol jobber
heltid i Asker der han er avdelingsleder for 700 ansatte hos
den private omsorgs-aktøren. I 2000 ble det lovfestet at alle
kommunene i Norge skal ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse, BPA. Lerhol jobber med å legge til rette for at
BPA-mottakere skal få det de trenger. Han er lidenskapelig
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Danskere skal arbejde længere - som
nordmænd og svenskere
Nordmænd og svenskere arbejder længere end danskere, blandt andet fordi deres pension bliver
større for hvert ekstra år på arbejdsmarkedet. Det er én af i alt 11 gode erfaringer med at
fastholde seniorer i arbejde, som bliver fremhævet i en ny analyse.
TEMA
25.05.2019
TEKST: MARIE PREISLER

Danmark kan på en række punkter lære af Norge og Sverige i
forhold til at få seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, fastslår en ny analyse fra det danske Beskæftigelsesministeriet.
Analysen fremhæver, at det norske og svenske pensionssystem giver et tydeligt økonomisk incitament til at arbejde længere.
I Norge og Sverige betaler man hele arbejdslivet ind til en offentlig pension, så jo flere år i arbejde, desto større pension. I
Danmark er den offentlige pension, kaldet folkepension, derimod et fast beløb, og pensionens størrelse afhænger af personlige forhold. Ifølge analysen er denne forskel på pensionssystemer en vigtig del af forklaringen på, at svenskere og
nordmænd går senere på pension end danskere.
Danskere pensionerer sig først
I Danmark er 57 procent af de 60-64-årige i arbejde. I Norge
arbejder markant flere i samme aldersgruppe, nemlig 64 procent, og i Sverige arbejder hele 68 procent af de 60-64-årige.
Danskerne sakker også bagud, når det gælder lysten til arbejde efter at være fyldt 65 år: 7 procent danskere arbejder efter
at være fyldt 65 år, 11 procent af nordmændene og 10 procent
af svenskerne.
I de seneste 15 år er der sket en positiv udvikling i andelen
af danske seniorer i arbejde. I 2002 arbejdede 10 procent
af de 67-årige i Danmark, 15 år senere arbejdede 19 procent
af de 67-årige, men Danmark ligger stadig langt bag Norge
og Sverige målt på seniorer i job. Og det besluttet et politisk
flertal i det danske Folketing i 2018 at gøre noget ved. Der
blev nedsat en tænketank, der skal føde ideer til, hvordan
danskerne kan få et længere og godt seniorarbejdsliv. Der
blev i tilleg bestilt en analyse af, hvordan Danmark kan
kopiere Norge og Sveriges succes med at få seniorer til at
blive længere i arbejde.
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Forskjellige pensjonssystemer
Analysen foreligger nu. Den er udført af konsulenthuset Deloitte og fastslår, at svenske og norske erfaringer ikke uden
videre kan bruges i Danmark med samme resultat, fordi pensionssystemer og arbejdsmarkeder er forskellige, men at 11
erfaringer i Sverige og Norge er så gode, at Danmark kan lade
sig inspirere af dem.
Nogle af de 11 erfaringer er målrettet seniorer, andre har
fokus på at skabe et arbejdsmiljø for alle, der forebygger
tidlig afgang fra arbejdsmarkedet. Desuden kan Danmark
lære af svenske og norske erfaringer, når det gælder om at skabe et pensionssystem, som gør det økonomisk attraktivt at
udsætte pensionering.
I både Sverige og Norge er pensionssystemet indrettet sådan,
at pensionsudbetalingen bliver større for hvert ekstra år,
man bliver på arbejdsmarkedet, og det har dokumenteret effekt. Analysen henviser til studier, der viser, at seniorer i
større omfang udskyder pensionen, når størrelsen på den udbetalte offentlige pension afhænger af den enkeltes samlede
indbetaling til pensionssystemet igennem hele arbejdslivet.
Det er i både Sverige og Norge også lettere at beslutte at blive
på arbejdsmarkedet, uden at det får konsekvenser for, hvor
stor pension, man får. I Danmark bliver indtægter over en vis
grænse modregnet i pensionen.
En personlig beslutning
I både Danmark, Sverige og Norge beslutter den enkelte
medarbejder selv, hvornår han eller hun vil trække sig tilbage
fra arbejdsmarkedet. Deloittes analyse har set på de faktorer,
som har størst betydning, når en medarbejder beslutter at
fortsætte i arbejde eller trække sig tilbage. Hvordan vurderer
medarbejderen sit helbred og sin tilfredsheden med sit arbejdet? Hvor længe har medarbejderen udsigt til at leve og være
rask? Hvordan arbejdspladsen tilgår seniormedarbejdere, og
om uddannelse og kompetenceudvikling er tilbud til seniorer
på arbejdspladsen.
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Analysen viser, at der er markante ligheder og markante
forskelle, når seniorer i de tre lande skal træffe den vigtige
beslutning om pensionstidspunkt. I alle tre lande er der
generelt en høj grad af tilfredshed med jobbet blandt medarbejdere, der er fyldt 50 år. Cirka ni ud af ti er tilfredse med arbejdsforholdene. Til gengæld er der store nationale forskelle,
når seniormedarbejdere vurderer deres eget helbred. Danske
seniorer ser i snit deres helbred som ringere end seniorer i
Sverige og Norge gør, viser data fra Eurostat, som indgår i
analysen.
Danske seniorer oplever i markant mindre grad end norske
og svenske seniorer, at deres helbredsproblemer har relation
til deres arbejde. Syv procent af seniorerne i Danmark helbredsproblemer som følge af arbejdet, mens det er tilfældet
for mere end dobbelt så mange norske seniorer (15 procent)
og næsten tre gange så mange svenske seniorer (20 procent).
Der er generelt et positivt syn på seniorer på arbejdspladser
i Danmark. Alligevel er kompetenceudvikling for seniorer
mindre udbredt på danske arbejdspladser end på svenske og
norske. I Danmark deltager 24 procent af medarbejdere, som
er fyldt 65 år i arbejdsrelateret kompetenceudvikling. I Norge
er tallet 27 procent, i Sverige 28 procent.
Fordelagtigt at arbejde længere
Pensionssystemet spiller en væsentlig rolle, når den enkelte
medarbejder beslutter at sige farvel til arbejdslivet, fastslår
analysen. Både Sverige og Norge har via pensionsreformer
skabt systemer, der adskiller sig fra det danske, og som gør
det økonomisk fordelagtigt at arbejde længere. Sverige indførte tilbage i 1998 en indkomstbestemt pensionsoptjening,
og Norge har med en større reform af det norske pensionssystem i 2011 også gjort det mere økonomisk attraktivt for
seniorer at blive på arbejdsmarkedet.
I alle tre lande findes både offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og frivillige, privatopsparede pensioner.
Derudover er der i Danmark en særlig efterlønsordningen
men også incitamenter til at fravælge eller udsætte efterløn
eller at arbejde ved siden af efterlønnen. Danskere kan også
udskyde udbetalingen af folkepension med op til ti år og
opnå et tillæg til pensionen, og lige før Folketingsvalget i
2019 blev der indgået en politisk aftale om en ny type seniorpension forbeholdt seniormedarbejdere med dårligt helbred
efter mange år på arbejdsmarkedet.
Alle tre lande har også forskellige ordninger, der skal gøre arbejdspladser seniorvenlige og forebygge nedslidning. På arbejdspladsniveau findes en række seniorpolitikker på tværs
af de tre lande, eksempelvis om seniorsamtaler, ekstra
fridage, omfordeling af opgaver og kompetenceudvikling.
Analysen kan ikke fastslå, om flere danske seniorer ville arbejde, hvis Danmark gjorde som Norge og Sverige. Det
skyldes, at det i alle tre lande småt med dokumentation for,
at de anvendte metoder til at fastholde seniorer pa? arbejdsmarkedet har positiv effekt pa? arbejdsudbuddet.
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– Omgivelsene gjør oss handicapet
Kristine Ronæss Årdal har cerebral parese og noen omgivelser gjør integrering vanskelig. Gode
holdninger og fysisk tilrettelegging er ofte enklere enn mange forstår, erfarer hun.
TEMA
25.05.2019
TEKST: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN, FOTO: FRODE DREIER/FRILANS-ANDREASSEN.NO

Det er egentlig lite som kan stoppe den unge kvinnen. Hun
er bare dårlig til beins og rullestolbruker. Gjennom hele livet
har beskjeden vært at rehabilitering mot cerebral parese (CP)
ikke finnes.
Det er hun ikke helt med på.
– Ok, men arbeidsplass måtte det da bli snart, etter 80 jobbsøknader. Men jeg kom bare til ett intervju som endte uventet. "Å ja, du sitter i rullestol" var arbeidsgivers kommentar.
Intervjuet endte etter fem minutter, forteller en da overrasket, nå standhaftig Kristine og himler med øynene. Hun
diskuterte så med sin personlige assistent. Hvordan få jobb?
Kristine ville delta i samfunnet.
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– Vi skrev en status-oppdatering på Facebook som en jobbannonse. Vi brukte ordene "positiv, utadvendt og sitter i
rullestol", Lik og del gjerne var grei beskjed, men resultatet
var uventet også etter denne innsatsen, sier Kristine fortsatt
litt forbauset.
Mega-respons
– Vi la ut annonsen på ettermiddagen. Etterpå luftet jeg hunden. Innen kvelden var omme så vi at mange venner delte
annonsen. Et par dager gikk og søsteren min ga en utrolig
beskjed. Over 8 000 hadde delt annonsen. Snart fikk jeg
mange henvendelser. Folk ville gi meg jobb, sier hun med
lystig blikk.
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Andre land
Trenings-entusiasten sammenlikner framkommelighet i
England, Skottland og Irland. Sverige og Danmark oppfatter
hun som ganske likt med Norge.
– Men kanskje litt dårligere enn Tyskland. Der finnes ingen
kanter. Steinlegging og asfalt er fin over alt. Jeg liker å
besøke gamle bygg. Men den kongelige Stiftsgården i Trondheim har 10 trappetrinn før heisen kan entres. I Skottland var
alt bedre med enkle trappeheiser over alt. Andre eksempel
i Oslo er små vannrenner i gatene. De humper og kan være
vanskelig å komme over. Trondheim er bedre enn Oslo, opplever Kristine og slår fast at lite skal til for bedringer.
– Nå følte jeg meg velkommen hos flere, og særlig hos en som
drev treningssenter. Jeg pyntet meg og tok med min CV og
var super-seriøs. Endelig skulle jeg på et normalt jobb-intervju, trodde jeg. Men daglig leder ville bare hilse på meg og
snakke for å bli litt mer kjent. I samme stund var jeg ansatt
og rett inn i jobben. Til da hadde jeg trent mye hjemme, ikke
på treningsstudio.
Tilgjengelig
Kristine fikk jobb som resepsjonist. Hun skulle administrere
medlemskap, være sosial motivator blant de som trente og
sjekke at alle hadde hva de trengte.
– Jeg gjennomførte spørreundersøkelser blant medlemmer
og oppdaterte sosiale medier for senteret. Jeg kunne ha treningsstudioet som arbeidsplass fordi jeg kom meg lett inn med
rullestol. Heis og store saler for trening. Her kunne jeg fint
bevege meg.

Skal det "umulige"
– Nå trener jeg heftig for jeg skal prøve å lære å gå. Selv om
ingen forskning jeg har hørt om viser at CP-rammede som
sitter i rullestol kan lære seg å gå. Sånn sett er jeg forsøkskanin.
Kristine fremstår veldig målrettet. Hun har møtt en med CP
på treningsstudioet som skal ha lært seg å gå.
– Legene tror ikke helt på ham. Men vi trener sammen og jeg
har med legen min for å dokumentere fremgang. Jeg har blitt
14 centimeter lengre, fordi kroppen min har strukket seg ut
med trening. Jeg er spent på hvor mange år det er til også jeg
kan gå. Og hvor fort jeg får meg vanlig jobb.
– Stråler fortsatt
Unni Carlsen Trøen var den daglige lederen på senteret som
hadde Kristine til intervju og jobbstart samme dag.

Kristine forteller om reelle arbeidsoppgaver. Hun følte seg
betydelig de to årene på treningssenteret. Der kombinerte
hun snart jobb og målrettet trening som kanskje blir noe
mer.
– Tilbakemeldinger var "når du er her motiveres vi. Når du
kan trene litt ekstra, så kan vi også." Sjefene likte at jeg var så
synlig. Kollegene var flinke til å finne oppgaver som passet.
De opplevde at jeg er utadvent, blid og positiv.
Tilrettelegging inkluderer
26-årige Kristine forklarer ettertrykkelig at framkommelighet avgjør eller utelukker inkludering.
– Hvis verden var tilrettelagt hadde jeg ikke hatt et handicap.
Som hvis det fantes ramper over alt og jeg kunne krabbe i
gatene. På treningsstudioet hadde alle holdningen at "dette
skal vi få til, dette blir bra." De la til rette for meg med gode
holdninger, i tillegg til fysisk heis og annet i bygget.
Så ble treningssenteret med jobben hennes solgt til ny eier.
– Ny leder ville ha meg videre men ledelsen lengre opp i systemet ville ikke, sier hun uten å miste motet. For nå har Kristine større daglige oppgaver gående.
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– Man må se bak handicapet og heller se på personen. Vi
kalte Kristine for Solstråle. Vi blir glade av å se henne fortsatt. Det er klart at tilrettelegging har alt å si, erfarer også
Trøen og sikter til både holdninger og fysisk bygning.
– Kristine hadde en vanlig hverdag her. Tilretteleggingen var
bra og ansatte hadde et naturlig forhold til mennesker med
handicap. De er som meg. Det er mye jeg også ikke får til.
Alle har begrensninger, men integrering handler om å se mulighetene.
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Det kommer frem at Kristine fortsatt har en deltidsjobb hos
Trøen. Kristine er helt integrert der. En salgsjobb, også den
med gode kolleger.
– Vi setter pris på å ha henne i jobb, på kurs og firmaturer. I
fellesskapet vårt.
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Inkludering på en arbetsmarknad med allt
högre krav
Inkludering är något som alla de nordiska länderna sätter högt. Men även om det är enighet om
målet är de åtgärder som sätts in och tankarna bakom hur arbetsmarknaden fungerar ofta olika.
INNSIKT
25.05.2019
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Hur påverkar till exempel utbildningssystem med mycket
praktik på en arbetsplats situationen för de som inte slutför
utbildningen? Gagnar starkt anställningsskydd ungdomarna?

Trots att viktigheten av utbildningen ökar så klarar utbildningssystemen i Norden inte av att få mer än 60-80 procent
att slutföra en högre utbildning på universitet eller
högskolor.

Rune Halvorsen och Bjørn Hvinden på OsloMet försöker
med ett europeiskt perspektiv och med hjälp av ny forskning
reda ut begreppen. De ser speciellt på den grupp ungdomar
som varken studerar eller arbetar, så kallade NEET (Not in
Education, Employment or Training).

Ett alternativ till akademiska studier är yrkesskolor kombinerat med praktik. Danmark är det land där de som tar en
yrkesutbildning har mest praktik. Om detta verkligen är ett
effektivt sätt att minska antalet som inte slutför en utbildning
är emellertid svårt att veta. Den forskning som finns handlar
mest om de som slutför utbildningen och deras möjligheter
att få jobb, inte de som avbryter den i förtid.

Eftersom andelen personer i den gruppen är lägre i de
nordiska länderna än för de 28 EU-länderna är det någonting
som görs rätt. Statistiken visar att för ungdomar på 20-24
år var genomsnittsandelen i NEET under åren 2007-2016 på
9,4 procent mot 17,4 procent i EU. För de lite äldre 25-29 år,
var skillnaden ännu större. 10,1 procent i Norden och 19,3
procent i EU.
24 nordiska och europeiska forskare har bidragit till antologin Youth, Diversity and Employment, som ges ut på Elgar.
De har också sett på om andelen ungdomar som hamnar
utanför blir högre om det handlar om kvinnor, invandrare
eller funktionshämmade i de åldersgrupperna.
Vad är det då som skiljer de olika länderna åt?
En av de saker som skiljer de nordiska länderna åt – och
delvis Norden från Europa, är att andelen ungdomar som
förväntas ta en högre utbildning är så hög. Tar man ett steg
tillbaka och ser på vad som skett sedan 1995 har andelen som
har motsvarande en högskoleutbildning ökat med 65 procent
i Norge, 67 procent i Finland, 88 procent i Danmark och 140
procent i Finland.
En allt mindre del av jobben på arbetsmarknaden är nu tillgänglig för ungdomar utan högskoleutbildning och andelen
kommer att krympa ytterligare. En norsk prognos uppskattar
att bara 15 procent av jobben kommer att vara tillgängliga för
personer med enbart gymnasieutbildning år 2030.
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Placerar man de fyra största nordiska länderna i en skala för
hur viktig praktik är i utbildningen kommer Danmark högst,
följt av Norge och Finland, med Sverige på botten.
Signaleffekt viktigast?
Bland forskarna som sysslar med sysselsättning av ungdomar finns det en teori som handlar om att arbetsgivarna inte
ser så mycket på vad ungdomen lärt sig utan det är signaleffekten av att de genomfört en utbildning som är det viktiga.
Andra forskare hävdar att det är just den utbildning som är
mest specifik, och där kopplingen till arbetsgivarna är tätast,
som sänder de viktigaste signalerna.
En ytterligare faktor är hur lagstiftningen på arbetsmarknaden är utformad. Är det lätt att avskeda ungdomar eller
har de ett start skydd om de anställs?
- Ett utbildningssystem som fungerar väl i förhållande till vad
som sker för de som slutför utbildningen, men inte så bra för
de som hoppar av utbildningen kan få ett nettoresultat som
är sämre än ett system som inte fungerar så bra i den första
uppgiften, men som gör det betydligt bättre i förhållande till
de som avslutar utbildningen i förtid, påpekar Olof Bäckman
m. fl.
Ser man på hur lätt det är att säga upp ungdomar är Danmark med sin flexicurity högst upp. EU har ett eget index
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för hur sträng skyddet mot uppsägning är. Ju lägre tal, ju
svagare skydd. Listan blir då Danmark (1,4), Finland (2,0),
Sverige (2,2) och Norge (2,6).
Svårare för de som hoppar av?
Forskarna har sett på hur det går för ungdomar som är födda
i landet som hoppar av en utbildning från en yrkeslinje klarar
sig jämfört med de ungdomar som slutför en akademisk utbildning. Tanken var att det är värre att misslyckas i en yrkesutbildning som är starkt knuten till en arbetsplats, eftersom
signaleffekten då är störst. Om det dessutom är svårt att säga
upp anställda är arbetsgivarna mer försiktiga.
Signaleffekten i Danmark vägs upp mot att det är mindre risk
för arbetsgivaren att anställa. Sämst borde det därför vara
för elever på en yrkesutbildning som hoppar av i Norge, där
praktiken också i alla fall delvis, genomförs på en arbetsplats,
samtidigt som anställda har ett starkt anställningsskydd.

Lite skillnad
Den stora överraskningen var att skillnaden mellan de som
hade fötts i ett annat västligt land och de som fötts i ett ickevästligt land var så liten. I Danmark hade de som fötts i ett
västligt land under flera av åren 1997-2010 en högre andel i
NEET än de som var födda i ett icke-västligt land. I Sverige
var överraskningen att den grupp som gjorde det allra sämst
under hela perioden var de som var födda i landet, men som
hade föräldrar som fötts i ett västligt land.
Överlag hade Sverige den lägsta andelen ungdomar i NEET
och skillnaderna mellan de fem grupperna var minst. Det kan
möjligen förklaras med att de som är födda i utlandet har
bott längre i Sverige på grund av att invandringen startade
tidigare där. Finland var ett land med netto emigration ända
till 1980-talet.

Resultatet av forskningen är emellertid att det inte påträffades någon sådan effekt i Norge. Andelen ungdomar som
inte slutför en utbildning är anmärkningsvärt stabil under
åren 1997 -2006.
- Även om signaleffekten och lagstiftningen på arbetsmarknaden kan spela en viss roll för de som hoppar av tidigt,
så kan det lika väl bara handla om hur arbetsmarknaderna
fungerar generellt och hur olika arbetsmarknader lyckas
inkludera ungdomar utan kompetens eller erfarenhet.
Svårare för ungdomar födda utomlands
Teorierna stämmer med andra ord inte alltid överens med
verkligheten. När forskarna såg på hur invandrarungdom
klarar sig jämfört med de som är födda i landet, handlade
överraskningen inte om att en större del av de med invandrarbakgrund hamnar i NEET-gruppen.
Detta kan till en del förklaras med att de har sämre språkfärdigheter, utbildning och en annan social bakgrund. Men
i många fall finns det ändå en oförklarad skillnad som kan
bero på till exempel fördomar hos arbetsgivarna.
Forskarna såg på perioden 1997 – 2010 och delade upp de
ungdomar som var i åldern 18-29 år i fem grupper. Ungdomar födda i landet, med föräldrar som också fötts i landet var
i ena änden. De som hade fötts i icke-västliga land var i den
andra änden.
Resultatet redovisades i tre olika årsgrupper och efter kön.
I Danmark 2010 var 50,8 procent av unga kvinnor i åldern
24-28 år som fötts i ett icke-västligt land i NEET-gruppen,
det absolut högsta talet. Även i de andra nordiska länderna
kom denna grupp dåligt ut. Men skillnaderna mellan länderna var stora. Andelen i Sverige för denna grupp av kvinnor i
NEET var bara 21,2 procent.
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NY FINSK POLICY FÖR ARBETSMILJÖN

Ny finsk policy för arbetsmiljön
Den psykosociala belastningen i arbetet kommer att öka när arbetslivet ändras i allt snabbare
takt. Därför måste riskbedömningen göras på ett mer heltäckande sätt. Det är huvudbudskapet i
den nya policy för arbetsmiljön fram till 2030, som det finska Social- och hälsovårdsministeriet
utarbetat.
NYHET
03.05.2019
TEXT: BJÖRN LINDAHL

Den nya policyn, med medicinalrådet Riitta Sauni som
redaktör, är ett dokument som också arbetas fram i samarbete med arbetsmarknadsorganisationer och andra samarbetspartner.

- Eventuella risker med ny teknik och olika arbetsformer bör
identifieras, förhindras och minimeras. Samtidigt bör man
dra nytta av de positiva möjligheter som den nya tekniken
och sättet att organisera arbetet kan ge, säger Riitta Sauni.

- Den nya policyn innehåller de viktigaste frågorna som också
var en del i den tidigare policyn, men nu betonas förändringar i arbetslivet och utmaningarna av arbetet i framtiden, säger Riitta Sauni.

Fler dör i Sverige, rekordlågt i Finland
I Sverige har det skett en förvärring av statistiken över hur
många som dör i arbetet.

- Ett mål för policyn är att arbetet ska vara sunt och säkert
på alla arbetsplatser oberoende av hur arbetet utförs. Vid
riskbedömning bör såväl fysikaliska, kemiska, biologiska, fysiska, psykiska som sociala risker beaktas på ett heltäckande
sätt, säger hon.
Arbetets karaktär, arbetsplatserna och yrkena förändras
emellertid, vilket gör det nödvändigt att kontinuerligt uppdatera policyn.
Färre rutinartade jobb
De rutinartade jobben blir färre, samtidigt som både sådana
jobb som kräver mycket yrkesskicklighet och sådana som
kräver lite yrkesskicklighet troligen ökar i framtiden, påpekas
det i policyn:
”Sannolikt minskar den fysiska belastningen, eller åtminstone förändras den. Samtidigt ökar den psykiska belastningen och kraven vid tankearbete får större tyngd. Artificiell
intelligens kommer att komplettera även sådant arbete som
kräver hög kompetens.”

- Bara hittills i år har tolv personer omkommit i jobbet. Det
är oacceptabelt, skrev sex svenska ministrar i ett gemensamt
debattinlägg i mars i år.
Sverige har i sin arbetsmiljöstrategi för 2016-2020 satt målet
noll olyckor med dödlig utgång. I Finland har Nolla tapaturmaa (Noll olyckor) varit en framgångsrik verksamhet sedan
2003. Målet är enligt den nya finska policyn inte att se som
ett numeriskt mål, utan siffran uttrycker en vision att sträva
emot. 2017 var det 14 personer som dog i arbetet i Finland.
- Siffran är rekordlåg, men utifrån ett enskilt år går det ännu
inte at dra slutsatser om någon bestående minskning av antalet olycksfall i arbetet, påpekar Riitta Sauni.
Också främjande av funktions- och arbetsförmåga samt
anställbarhet betonas mer än tidigare. Både ur mänsklig synvinkel och med tanke på samhällsekonomin är det viktigt att
sörja för att de som är i yrkesverksam ålder har god arbetsoch funktionsförmåga, att människor har ett långt arbetsliv
och att partiellt arbetsföra har möjligheter att delta i arbetslivet.

Det som driver på förändringen är megatrender som digitalisering, globalisering, demografi, urbaniseringen och klimatförändringar. Det gör i sin tur at arbetskraften, arbetets
innehåll och framför allt förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare ändras.
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UNIK STUDIE JÄMFÖR HUR DANMARK, NORGE OCH SVERIGE INTEGRERAR SINA FLYKTINGAR

Unik studie jämför hur Danmark, Norge och
Sverige integrerar sina flyktingar
Vilket av de tre länderna Danmark, Norge och Sverige integrerar sina flyktingar bäst på
arbetsmarknaden? Svaret varierar beroende hur många år efter att flyktingarna kom som man
mäter. I Danmark kommer flyktingarna snabbast ut i jobb, men på längre sikt får fler jobb i
Sverige än i Danmark. Norge är klart bäst på att integrera kvinnliga flyktingar.
NYHET
25.04.2019
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

De fyra forskarna bakom rapporten om hur de nordiska länderna integrerar sina flyktingar har gjort något som både är
svårt och tämligen unikt – att jämföra hur tre länder lyckas
med sin flyktingintegration och hur det hänger ihop med den
politik som förts.
- När jag skrev min doktorsavhandling om flyktingar såg jag
hur få studier som gjorts där man jämför flyktingpolitiken på
tvärs mellan olika länder, säger Vilde Hernes på Institutt for
Statsvitenskap i Norge.
Skälet är att det är så mycket som kan vara annorlunda. Tillsammans med Jacob Arendt, från Rockwool Fondens forskn-
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ingsenhet, Pernilla Anderson Joona, Stockholms universitet
och Kristian Tronstad från OsloMet, har de koncentrerat sig
på tre av skillnaderna.
Tre hypoteser
Beror de olika resultaten på:
• Att flyktinggrupperna som kommer till de olika
länderna är olika på grund av ålder, utbildning
eller kön?
• Vilka åtgärder sätter myndigheterna in för att
integrera flyktingarna?
• Hur ser politiken för bosättning ut?
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Men först något om skillnaderna mellan länderna:
Som framgår av diagrammen nedanför är det skillnader i
hur länderna lyckas integrera sina flyktingar. Alla tre länderna lyckas sämre med kvinnliga flyktingar än män. Men
Norge är klart bäst, både på kortare och längre sikt att integrera kvinnliga invandrare. De är också bättre på manliga invandrare, men där är skillnaderna mindre mellan länderna.
Sverige passerar Danmark mot slutet av den åtta år långa perioden 2008 – 2016.

Men trots att Sverige satsar mest på den åtgärden är resultatet inte så bra som de som uppnås i de andra länderna.
Olika regler för bosättning
Störst skillnad mellan Danmark, Norge och Sverige är det i
bosättningsreglerna.
- För att förenkla det hela: I Danmark bestämmer staten var
flyktingarna ska bo de första tre åren, i Norge är det kommunerna som får sista ordet och i Sverige bestämmer flyktingarna själva var de vill bo, säger Kristian Tronstad.
Resultatet är att fler flyktingar bosätter sig i städerna i
Sverige, 72 procent. I Danmark och Norge är den andelen 50
procent. Men efter att de tre åren har gått flyttar fler av de
danska och norska flyktingarna.
Den lokala arbetslösheten påverkar beslutet att flytta in till
städerna i liten grad.
Har forskarna lyckats förklara vad som leder till skillnaderna
i integrationen i de tre länderna? Ja, delvis, men det finns
fortfarande skillnader som inte låter sig förklaras. En faktor
kan vara hur mycket pengar som används på flyktingarna.

Grafiken visar hur flest flyktingar får jobb i Norge bortsett
från de första två åren för män, då Danmark har de bästa
resultaten. Sverige ligger lågt, men planar inte ut, utan fortsätter att öka längre än de andra länderna.
Hur påverkas resultatet av att flyktinggrupperna som kommit till de tre länderna är olika?
- Sverige har fler flyktingar över 35 år, i Norge är det färre
flyktingar som gift sig än i de två andra länderna. Norge har
också flest konventionsflyktingar och en större andel av flyktingarna kommer från Eritrea. Men vilka länder flyktingarna
kommer fårn varierar över tid, sammanfattar Jacob Arendt.
Trots skillnaderna förklarar det förvånansvärt lite av hur vällyckade ländernas integrationspolitik varit.

- Vi har inte sett på hur det påverkar integrationen, säger
Kristian Tronstad.
Vad kan länderna lära av varandra?
Avslutningsvis diskuterar forskarna vad länderna kan lära av
varandra:
- Eftersom flyktinggrupperna och politiken är så olika finns
det inte en enda åtgärd som skulle lyfta sysselsättningen i alla
länderna. Det handlar om många olika åtgärder, riktade mot
olika delar av flyktingbefolkningen, skriver de fyra forskarna.
Dyker man ned i statistiken visar det sig till exempel att Danmark lyckas bäst med män i åldersgruppen 20-25 år, Norge
lyckas bäst med åldrarna 26-45 år, medan Sverige lyckas bäst
med åldrarna 46 – 55 år.

- Skillnaderna i flyktinggruperna förklarar nästan sju procentenheter i sysselsätningsgapet mellan kvinnliga flyktingar i
Norge och Sverige. I andra parvisa kombinationer var skillnaderna bara 1-3 procentenheter, säger Jacob Arendt.
Hur är det då med åtgärderna? 92 – 96 procent av flyktingarna deltar i språkutbildning, så där är inte skillnaden så stor.
En stor skillnad är emellertid hur stor andel av flyktingarna
som deltar i praktik på en arbetsplats. Hela 73 procent gör
det i Danmark, mot 23 procent i Norge.
- Talet för Sverige är svårare att beräkna. Där deltar 87 procent i arbetsmarknadsutbildning. Praktik är en del av den utbildningen, men hur stor den delen är varierar, säger Pernilla
Anderson Joona.
Sverige är det landet som satsat mest på subventionerade
anställningar. Det ökar också chansen att få ett vanligt jobb.
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