
Lunds universitet STV004
Statsvetenskapliga institutionen VT07

Handledare: Tomas Bergstr�m

Tryggare kan ingen vara?

En studie om den danska flexicurity-modellens l�mplighet f�r
Sverige

F�rfattare: Nathalie Bj�rling



Abstract

This paper discuss the possibilities to transfer the Danish labour market policy,
called flexicurity, to Sweden. There are two main purposes of this essay. The first
purpose is to discuss the reasons why the Danish labour market policy could be 
interesting for Sweden. The second purpose is to investigate which obstacles that 
might occur during the transfer. For guidance I have used two startingpoints 
which highlights the Danish flexicurity’s pros and cons. In my analysis I have 
applied the analysis of ideas. My information consists mainly of reports from the 
labour union and the Danish ministry of labour. One conclusion of my paper is 
that, Sweden could adopt some parts of the Danish system, especially the part of 
flexibility. Another conclusion is that there are a few obstacles such as the job
security in Sweden and the industrial culture differences. The last conclusion is 
that there are some shortcomings within the Danish flexicurity like that the high 
unemployment compensation makes the labour more passive.  
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1 Flexicurity – en introduktion

Arbetsmarknadspolitiken �r i hetluften! F�r n�rvarande genomg�r Sverige en 
arbetsmarknadsreform som �r st�rre �n p� mycket l�nge. Trots detta �r m�nga 
missn�jda redan innan den har satts i verket. Senaste h�ndelsen i reformarbetet �r 
att reglerna f�r a-kassan stramas �t ytterligare, tv�rtemot den politik som styr den 
danska arbetsmarknaden s� framg�ngsrikt (Sydsvenska Dagbladet 070316). 
Alliansen �r inne p� en helt annan linje �n den danska arbetsmarknadspolitiken, 
trots Centerns utspel f�rra v�ren om undantag fr�n Lagen om anst�llningsskydd 
(LAS) f�r unga.

F�r ungef�r ett �r sedan b�rjade intresset f�r den danska arbetsmarknaden och 
flexicurity bli st�rre i Sverige. Fr�gan hade tidigare fr�mst engagerat debatt�rer 
inom n�ringslivet, men b�rjade nu bli aktuell �ven bland landets politiker och 
allm�nheten (Dagens Industri 060509). Flexicurity beskrivs h�r som ett sesamord 
det vill s�ga ett ord som kom in i den svenska offentliga debatten och som med 
ens tycktes kunna f�rklara allt (Palludan 2006). Definitionen av detta begrepp �r:

’Flexicurity’ �r ett uttryck som anv�nds f�r att beskriva den speciella danska mixen 
av flexibilitet (flexibility) p� arbetsmarknaden kombinerat med social s�kerhet 
(security) och en aktiv arbetsmarknadspolitik med r�ttigheter och skyldigheter f�r de 
arbetsl�sa (Besk�ftigelsesministeriet 2006).

Flexicurity finns inte bara i Danmark, utan �ven i andra former b�de i Europa 
och i andra l�nder. Modellen anv�ndes f�r f�rsta g�ngen i Holland i mitten av 
1990-talet (Kongsh�j Madsen 2006a). Vid samma tid sattes flera 
arbetsmarknadsreformer in i Danmark f�r att f� bukt med den h�ga 
arbetsl�sheten. Frukten av detta �r det som idag g�r p� export, n�mligen den 
danska flexicurityn.

Att dansk flexicurity tilldragit sig intresse fr�n svenskt h�ll g�r snabbt att 
f�rst�. Danmark saknar, i det n�rmaste, arbetskraft, medan Sverige har 
arbetsl�shet, trots tillv�xt i ekonomin (Palludan 2006).

Huruvida flexicurity kan vara n�got f�r Sverige finns det
meningsskiljaktigheter om. De politiska partiernas st�llningstaganden om 
flexicurity kan vara n�got f�r Sverige �r sv�ra att urskilja. Tv� h�gt uppsatta 
socialdemokrater skrev f�r n�got �r sedan en artikel d�r de menade att Sverige 
borde ta intryck av den danska arbetsmarknadsmodellen (Ludvigsson 2006:19f.). 
Centerpartiet verkade innan regeringsskiftet vara v�ldigt positivt inst�llda till 
modellen (Sydsvenska Dagbladet 060912). De nya moderaterna har �ndrat sin 
st�ndpunkt och vill inte l�ngre avskaffa LAS (Ludvigsson 2006:7). Det �r sv�rt att 
sk�nja vilken �sikt de olika partierna har om dansk flexicurity, men allm�nheten 
verkar vara positivt inst�llda till att titta �ver sundet.
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1.1 Syfte och fr�gest�llningar

I problemets mest abstrakta niv� �r denna studies syfte att besvara:

 Kan den danska arbetsmarknadsmodellen, flexicurity vara l�mplig 
f�r Sverige?

I denna fr�ga ryms m�nga olika perspektiv och jag blir d�rf�r tvungen att 
begr�nsa mig och konkretisera fr�gan ytterligare. 

Det f�rsta syftet �r att utr�na varf�r den danska arbetsmarknadsmodellen �r 
intressant f�r Sverige. I detta syfte ing�r ocks� att komma fram till en l�sning p� 
vad det �r som �r intressant att titta mer p� i dansk flexicurity f�r Sveriges del. 
Det andra syftet �r att unders�ka vilka hinder som kan t�nkas uppst� vid en 
eventuell �verf�ring av den danska arbetsmarknadsmodellen till Sverige. H�r 
ing�r �ven att utr�na brister och svagheter i dansk flexicurity.

Mina fr�gest�llningar lyder som f�ljer:

 Varf�r �r den danska arbetsmarknadsmodellen, flexicurity, intressant 
f�r Sverige?

 Vilka hinder finns vid ett eventuellt inf�rande av den danska 
arbetsmarknadsmodellen, flexicurity, i det svenska 
arbetsmarknadssystemet?

Utg�ngspunkten kommer tas utifr�n ett svenskt perspektiv.
Huvudintresset i denna studie �r att titta p� vilka hinder det �r som kan t�nkas 

uppst� vid en �verf�ring och vilka brister som finns i dansk flexicurity. Den f�rsta 
fr�gest�llningen beh�vs dock som grund.

1.2 �mnets relevans

�mnet f�r min uppsats �r relevant d�:

 Det behandlar ett centralt statsvetenskapligt �mne, om vilken politik 
som ska f�ras kring arbetsmarknaden. �mnet �r ocks� en del av 
v�lf�rdspolitiken som �r ett vanligt f�rekommande tema inom 
statsvetenskapen.

 �mnet �r aktuellt och har medf�rt en stor debatt s�v�l i n�ringslivet 
som i politiken och hos allm�nheten. Den nya regeringens p�g�ende 
arbetsmarknadsreform har v�ckt en del missn�je, vilket g�r 
uppsatsens �mne �n mer intressant.

 Jag anser det vara ett intressant �mne d� fr�gor om inrikespolitik 
intresserar mig och d� jag har ett fackligt engagemang.
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1.3 Avgr�nsningar

�mnet i uppsatsen ber�r som sagt arbetsmarknadspolitik och �r d�rf�r inte bara 
ett statsvetenskapligt �mne utan gr�nsar ocks� till nationalekonomi. Mitt fokus i 
uppsatsen �r sj�lvklart utifr�n det statsvetenskapliga perspektivet. Dock ligger 
ekonomi ibland n�ra tillhands n�r man f�rs�ker f�rklara arbetsmarknadspolitiska 
problem. Detta har jag s� l�ngt det g�r f�rs�kt undvika att ta upp, men d�r det 
kr�vs f�r att utveckla ett statsvetenskapligt resonemang kan delar av 
nationalekonomin ibland spela in. �ven en del av mitt material �r skrivet utifr�n 
det nationalekonomiska perspektivet. Om detta �r fallet har dessa anv�nts f�r att 
f�rklara ett statsvetenskapligt resonemang.

Valet att unders�ka just dansk flexicurity och inte n�got annat lands 
arbetsmarknadspolitik �r att det i debatten, p� senare tid, har fokuserats p� den 
danska flexicurity-modellen. Som argument kan jag till�gga att det finns mycket 
likheter mellan den danska och svenska arbetsmarknadspolitiken och med �vrig 
v�lf�rdspolitik. Detta g�r det mer sannolikt f�r Sverige att kunna anpassa 
modellen efter egna f�ruts�ttningar �n om man skulle ha tittat p� en annan modell
med f�rre likheter. H�r kan till�ggas att n�r jag forts�ttningsvis i min uppsats talar 
om flexicurity s� syftar jag p� den danska versionen och ingen annan.

De hinder och brister i dansk flexicurity som jag valt att belysa vid en 
eventuell �verf�ring �r endast ett urval och det finns s�kert m�nga andra. Dock 
ans�g jag att de hinder och brister jag valt ut �r de som �r mest intressanta f�r 
denna uppsats.

Avslutningsvis vill jag till�gga att mitt materialval endast �r ett urval och att 
det finns m�nga andra intressanta aspekter i fr�gan. Det material som jag valt att 
anv�nda �r dock det som jag kunnat urskilja som det mest relevanta f�r min 
uppsats.

1.4 Disposition

Uppsatsens uppl�gg �r f�ljande: Jag inleder med ett teorikapitel. Sedan f�ljer ett 
kapitel med metod och material. Efter detta f�ljer tv� analyskapitel, ett f�r varje 
fr�gest�llning. I vart och ett av dessa kapitel tas f�rst det empiriska materialet upp 
f�ljt av mina egna kommentarer, vilka f�ljaktligen tj�nar som analys. Det f�rsta 
analyskapitlet �r indelat efter olika sakfr�gor som jag anser relevanta och avslutas 
med en t�nkbar svensk modell. Det andra analyskapitlet �r indelat efter hinder och 
brister i den danska modellen. D�refter f�rs en avslutande diskussion som ger ett 
samlat svar p� mina inledningsvis st�llda fr�gest�llningar. Avslutningsvis ger jag 
f�rslag p� fortsatt forskning.



4

2 Policy�verf�ring och dansk 
arbetsmarknadspolitik som utg�ngspunkt

Jag inleder detta kapitel med en djupdykning i den danska 
arbetsmarknadspolitiken. H�r visas en figur av flexicurity-modellen som g�s 
igenom f�r att l�saren ska f� en n�rmare f�rst�else av hur det danska 
arbetsmarknadssystemet �r uppbyggt. Detta nedslag i den danska modellen 
beh�vs f�r att kunna besvara, dels varf�r flexicurity kan vara intressant f�r 
Sverige och dels vilka hinder som kan t�nkas uppst� vid en �verf�ring. Efter detta 
tar jag upp och belyser de hinder som man utifr�n policytransferteorin menar kan 
uppst� vid en �verf�ring av en policy eller en modell fr�n ett land till ett annat. 
Dessa hinder utg�r s�ledes grunden f�r min andra fr�gest�llning.

2.1 Dansk flexicurity

Utifr�n den danska arbetsmarknadsmodellen tas h�r upp vad flexicurity �r bra f�r 
som grundfr�ga och vad syftet med modellen �r.

2.1.1 Den gyllene triangeln

Lena Westerlund menar att syftet med flexicurity �r att n� god ekonomisk 
utveckling och h�g syssels�ttning (2006:4). Den danska arbetsmarknadsmodellen
best�r av tre delar: flexibel arbetsmarknad, gener�sa arbetsl�shets-
ers�ttningssystem och aktiv arbetsmarknadspolitik (AMP) (ibid. 2006:6). Denna 
modell illustreras i figur 1 (Kongsh�j Madsen 2006b). Dessa tre delar �r 
�msesidigt beroende av varandra. Utbildningsm�jligheterna i den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken m�ste vara tillr�ckligt bra f�r att arbetsmarknaden ska 
kunna vara tillr�ckligt flexibel. Om den ekonomiska tryggheten �r f�r svag f�r 
arbetsl�sa kommer arbetstagarna att kr�va starkare anst�llningstrygghet 
(Westerlund 2006:6).
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Figur 1 Den danska flexicuritymodellen

De tre delarna i triangeln presenteras nedan:

 Med en flexibel arbetsmarknad menas h�r att det finns flexibla 
anst�llnings- och upps�gningsregler. Torben Andersen och Michael 
Svarer menar att f�retag i Danmark kan anpassa sin arbetsstyrka i 
f�rh�llande till produktionen utan st�rre ekonomiska f�rluster d� 
upps�gningsm�jligheterna �r flexibla (2006:17). F�ljaktligen medf�r 
de flexibla reglerna att arbetsgivaren snabbt och l�tt kan avskeda 
medarbetare n�r det �r d�liga tider och l�tt anst�lla nya medarbetare 
n�r det blir b�ttre tider (Frederiksen 2005:9). De flexibla 
anst�llnings- och upps�gningsreglerna f�ljer av att det finns 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, det vill s�ga 
arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer. Det �r 
s�ledes kollektivavtalen som reglerar arbetsmarknaden och det finns 
inte n�gon lag om anst�llningsskydd (Westerlund 2006:6f.). Dock �r 
arbetsmilj�n, arbetstid och semester lagstiftat. Det ska till�ggas att 
handels- och kontorsanst�llda har n�got som kallas 
Funktion�rsloven vilken �r en lagstiftning och denna grupp skiljer 
sig d�rf�r fr�n andra grupper p� arbetsmarknaden (Ludvigsson 
2006:16). Systemet �r uppbyggt med centrala kollektivavtal, men 
blir alltmer decentraliserade och mycket sker s�ledes p� lokal niv� 
(ibid. 2006:9).

 Den andra delen av triangeln best�r av gener�sa ers�ttningssystem 
f�r arbetsl�sa. Detta medf�r att den enskildes risk och 
inkomstminskning vid arbetsl�shet blir mindre (Andersen & Svarer 
2006:17). Den kan liknas vid en sorts s�kerhet f�r arbetstagarna, det 
vill s�ga om man blir arbetsl�s f�r man en viss inkomst utan h�nsyn 
till eventuell partners inkomst (Frederiksen 2005:9). Det ska 
po�ngteras att de danska villkoren �r mycket gener�sa och ger 90 
procents ers�ttning i upp till fyra �r (Ludvigsson 2006:15).

 S�kerheten ligger ocks� i den tredje delen av triangeln, den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken, som erbjuder v�gledning, jobb och 

Gener�sa
Ers�ttnings-

system

Flexibel 
Arbets-
marknad

Aktiv 
AMP
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utbildning (Frederiksen 2005:9). Syftet med den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken �r att utrusta arbetsl�sa med n�dv�ndiga 
kompetenser som beh�vs f�r att hitta ett nytt jobb samt att s�kra att 
de som �r arbetsl�sa faktiskt st�r till arbetsmarknadens tj�nst 
(Andersen & Svarer 2006:17). Utbildningen och kompetens-
utvecklingen sker genom den aktiva arbetsmarknadspolitiken, men 
ocks� p� arbetsmarknaden ute p� arbetsplatser (Westerlund 2006:7).

H�r kan till�ggas att det finns olika former av flexicurity som anv�nds i olika 
l�nder och i olika grad. Den danska best�r av numerisk flexibilitet, det vill s�ga att 
f�retag och organisationer p� ett enkelt vis kan anpassa arbetsstyrkan till pl�tsliga 
f�r�ndringar i ekonomin. Vad g�ller s�kerheten eller tryggheten klassas den i 
Danmark som att till st�rsta del ligga i inkomsttrygghet vid arbetsl�shet, men �ven 
i syssels�ttningstrygghet genom AMP (Westerlund 2006:9).

2.1.2 1990-talets reformer

Andersen & Svarer menar att huvuddragen i det danska arbetsmarknadssystemet 
har varit de samma b�de n�r Danmark hade h�g arbetsl�shet under 1970- och 
1980-talen och under den l�gre arbetsl�sheten p� mitten av 1990-talet (2006:17). 
Maria Ludvigsson menar att det �r effekterna av de f�r�ndringar det vill s�ga 
reformer som inf�rdes 1994-96 som v�ckt stort intresse den senaste tiden 
(2006:18). Dessa reformer innebar bland annat en mer omfattande aktiv 
arbetsmarknadspolitik, krav p� arbetsl�sa att i �nnu st�rre utstr�ckning delta i 
aktiva program och st� till arbetsmarknadens f�rfogande och �tstramningar i 
arbetsl�shetsers�ttningssystemet (Westerlund 2006:10). Detta bidrog bland annat 
till starkare incitament att medverka i utbildning och s�ka jobb under arbetsl�shet 
(Ludvigsson 2006:18).

2.2 Policytransfer

Policytransfer tar upp vikten av id�er och deras roll i policyskiftningar (Hill 
2005:88). 

Under senare �r har policytransferprocessen tagit mer och mer plats i den 
statsvetenskapliga litteraturen. Detta har skett i takt med att �verf�ringen av 
policys mellan l�nder blivit allt vanligare. Policy�verf�ring �r nuf�rtiden utbrett 
runt om i v�rlden (Dolowitz & Marsh 2000:5). 

I min fortsatta framst�llning har jag anv�nt mig av policytransferlitteratur 
som k�rna f�r mitt uppl�gg, men �ven plockat in en del fr�n Richard Roses 
lesson-drawing. Detta �r ett snarlikt begrepp varifr�n policytransferlitteraturen 
h�mtat mycket material kring de hinder som uppst�r vid en policy�verf�ring. I 
mitt uppl�gg under avsnitt 2.2.2 har jag utg�tt fr�n de hinder David Dolowitz och 
David Marsh tar upp (se tabell i Dolowitz & Marsh 2000:9) och d�ri plockat in 
Richard Roses f�rklaringar av dessa hinder. Anledningen till att jag kunnat 
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utforma avsnittet nedan p� detta vis �r att policytransfer bygger p� Richard Roses 
arbeten om policyl�rande och s�ledes finns det en betydande �verlappning mellan 
policytransfer och lesson-drawing (Hill 2005:88; Dolowitz 2000:3).

2.2.1 Definiering av policytransfer

Dolowitz och Marsh anv�nder en bred definition av policytransfer. Policytransfer
�r en:

process by which knowledge of policies, administrative arrangements, institutions 
and ideas in one political system (past or present) is used in the development of 
policies, administrative arrangements, institutions and ideas in another political 
sysem (Dolowitz 2000:3). 

Denna definition av policytransfer tycks f�r m�nga forskare inom omr�det 
vara en allm�nt vedertagen definition d� den ofta anv�nds introducerande i 
framst�llningar om policytransfer.

Harold Wolman definierar policytransfer kort och gott som ”the borrowing of 
a policy from one political system for use in another” (Wolman 1992:27). 

2.2.2 Hinder vid policy�verf�ring

Dolowitz och Marsh st�ller upp ett antal faktorer som hindrar vid en �verf�ring av 
en policy (2000:9). Det f�rsta hindret som tas upp �r komplexiteten i en policy 
eller ett program. Ju mer komplex desto sv�rare �r det att �verf�ra (Dolowitz & 
Marsh 1996:353). N�r ett program �r komplext blir det mycket sv�rare att s�ga 
om ett program kan �verf�ras. Ju enklare ett program �r desto f�rre handlingar 
kr�vs f�r att introducera det och desto f�rre antaganden beh�vs g�ras i den 
presumtiva utv�rderingen (Rose 1993:131f.). F�r att f�rklara problemen med att 
inf�ra ett komplext program eller en policy anv�nder sig Dolowitz och Marsh av 
sex hypoteser fr�n Richard Roses:

1) Enkla program har bara ett enkelt m�l, medan ett komplext program 
ofta har m�nga m�l. D�rf�r �r enkla program l�ttare att �verf�ra �n 
komplexa program.

2) Ju enklare ett problem �r desto st�rre �r sannolikheten att det �verf�rs 
d� det �r mindre att �verf�ra.

3) Ju mer direkt relationen mellan problemet och l�sningen uppfattas vara 
desto st�rre chans att det �verf�rs.

4) Uppfattningen om programmets sidoeffekter �kar komplexiteten och 
programmet blir d�rf�r sv�rare att �verf�ra. S� desto f�rre sidoeffekter 
ett program har desto st�rre chans att det blir �verf�rt.

5) Ju st�rre k�nnedom om hur ett program fungerar i andra policymilj�er 
desto st�rre chans att det blir �verf�rt.
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6) Ju l�ttare det �r att f�ruts�ga effekten av programmet desto l�ttare blir 
�verf�ringen (Dolowitz & Marsh 1996:353; Rose 1993:132ff.).

Ett annat hinder �r tidigare policys som begr�nsar policyskapare b�de vad 
g�ller vad det �r som kan �verf�ras och vad de tittar efter g�llande
policy�verf�ring (Dolowitz & Marsh 1996:353). Rose uttrycker det som att 
policyskapare �r arvtagare eftersom de n�r de tar �ver makten lovar att 
uppr�tth�lla lagar och program som f�retr�dare introducerat. Nya program 
introduceras i en policymilj� som �r full av tidigare �taganden (Dolowitz & Marsh 
1996:353; Rose 1993:78). Ofta �r denna policymilj� ett fullt omr�de och har 
d�rf�r begr�nsat med plats f�r att inr�tta nya program. Detta kr�ver att en ny 
�tg�rd eller ett nytt program har de n�rliggande existerande programmen i �tanke 
samt att ett gammalt program m�ste upph�vas f�r att man ska f� plats med ett nytt. 
Detta skapar ett besv�rligt kontextproblem f�r de f�respr�kare som introducerar 
ett program som h�rr�r fr�n ett utl�ndskt exempel, d� det �r dess innovativa v�rde 
som �r olikt fr�n de tidigare programmen. D�rf�r kommer dess framg�ng bero p� 
hur v�l det integrerar med andra program som det m�ste relatera till i samma 
omr�de (Rose 2005:107).

Dolowitz & Marsh tar �ven upp strukturella och institutionella hinder som de 
menar �r kritiska hinder (Dolowitz & Marsh 1996:357). Harold Wolman menar att 
man m�ste ta i beaktning att olika policyomgivningar kan skilja sig mycket �t 
mellan l�nder. I policymilj�n eller policyomgivningen ing�r bland annat 
strukturella och institutionella milj�er. Policyskapare vet ofta att policymilj�er i 
olika l�nder kan skilja sig mycket �t, men de har sv�rare att f�rst� grunden till 
dessa skillnader och att bed�ma dess betydelse f�r policy�verf�ringen (Wolman 
1992:40).

Dolowitz och Marsh tar �ven upp genomf�rbarhet som hinder. H�r inkluderas 
ett antal omr�den som kan utg�ra hinder: ideologi, kulturell n�rhet, teknologisk 
kapacitet, ekonomiska resurser, byr�kratisk storlek, offentligt anst�llda, 
organisation och spr�ket f�r handling. Policy�verf�ring �r beroende av det 
�verf�rande politiska systemet som har de politiska, byr�kratiska och ekonomiska 
resurserna att implementera policyn. B�de �verf�ring och framg�ngen av 
�verf�ring �r mer sannolik om policyn �r f�renlig med den ledande politiska 
ideologin i det land man �verf�r policyn fr�n. H�r kan konsensus om v�rden 
mellan tv� l�nder underl�tta �verf�randet (Dolowitz & Marsh 1996:354; 2000:9).

Risken f�r missf�rst�nd �r st�rre n�r man flyttar program tv�rs �ver nationella 
gr�nser �n inom ett nationellt politiskt system d� det kan finnas m�nga kulturella 
skillnader mellan l�nderna (Rose 2005:113). N�r det finns kulturell n�rhet 
minskar risken f�r eventuella missf�rst�nd, d� kulturella �vertygelser och normer 
om hur v�rlden fungerar kan skapa stora hinder vid en �verf�ring av en policy 
eller l�rdom (ibid.). Ju st�rre kulturella skillnader mellan l�nder desto st�rre �r 
behovet av utl�ndska r�dgivare som lyssnar och ger r�d (Rose 2005:114).
Tv�rkulturella missf�rst�nd kan leda till ett d�ligt matchande mellan vad en policy 
eller l�rdom fordrar och den adopterande regeringens �vertygelser och praxis 
(ibid. 2005:103).

Den teknologiska kapaciteten i det land man ska �verf�ra policyn till har 
ocks� en viktig roll. �ven program som �r �nskv�rda kan inte �verf�ras om 
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implementeringen �r utom ett lands teknologiska f�rm�ga (Dolowitz & Marsh 
1996:354). Till exempel kr�ver utvecklade l�nder ofta h�gre teknologisk 
utveckling �n andra och tredje v�rldens l�nder har resurser till, b�de teknologiskt 
och ekonomiskt. Men �ven utvecklade l�nder best�mmer sig ibland f�r att inte 
�verf�ra en policy eller ett program p� grund av den medf�rande teknologiska 
komplexiteten (ibid.).

Ekonomiska resurser kan ocks� vara en begr�nsning vid policy�verf�ring d� 
implementering kostar pengar (Dolowitz & Marsh 1996:354). Pengar beh�vs f�r 
offentliga tj�nstem�ns l�ner. En del program betalar �ven underst�d direkt till 
medborgarna d�r pengar �verf�rs fr�n de offentliga finanserna till dem som �r 
ber�ttigade underst�d (Rose 1993:127). Emellertid �r kostnaden f�r det 
genomsnittliga programmet relativt l�g d� de offentliga utgifterna �r uppdelade p� 
hundratals olika �tg�rder (Rose 2005:109). 

�ven den byr�kratiska storleken och dess effektivitet kan p�verka �verf�ring 
(Dolowitz & Marsh 1996:354). En policy eller ett program granskas genom 
m�nga olika organ. Programmet eller policyn kommer noga utv�rderas av det 
departement som kommer att administrera programmet, av departement d�r 
existerande program kommer att p�verkas av det nya programmet, av tj�nstem�n 
som kontrollerar offentliga utgifter och av jurister som kontrollerar att det 
f�reslagna programmet inte strider mot de nuvarande lagarna. F�re en bed�mning 
g�rs av om programmet �r �nskv�rt, konsulterar tj�nstem�n med regionala och 
lokala organisationer som �r ansvariga f�r att administrera ett decentraliserat 
program. �ven p�verkade intressegrupper och experter konsulteras (Rose 
2005:95). Att �verf�ra en policy eller ett program �r en politisk process som 
involverar �siktsskillnader och f�rhandlingar beh�vs d�rf�r f�r att n� en 
�verenskommelse. Kritiker kan beg�ra att stora �ndringar g�rs. Om 
�siktsskillnader inte kan f�renas kommer programmet eller policyn inte tas i bruk 
(ibid. 2005:91). En policy eller ett program s�tter krav p� en m�ngfald av resurser; 
pengar, lagstiftning, kvalificerad personal och organisation (Rose 2005:103). Ett 
program kan inte �verf�ras om det inte kan anges i lagen (Rose 1993:127). 
Offentligt anst�llda och kvalificerad personal beh�vs f�r att administrera program 
och leverera service (ibid. 1993:127). Organisation beh�vs f�r att lagar, pengar 
och personal ska kunna kombineras f�r att till�mpa en policy eller ett program 
(Rose 2005:111). Ju fler likheter vad g�ller resurser mellan l�ndernas regeringar, 
ju l�ttare �r programmet eller policyn att �verf�ra (Rose 1993:127).

Mellan l�nder skiljer sig ofta spr�ket f�r handling �t. En del juridiska termer 
�r om�jliga att �vers�tta och det skiljer sig �t i vilken utstr�ckning lagar �r 
specificerande vad g�ller detaljer i program (Rose 1993:128). Att till�mpa ett 
program eller en policy som �verf�rts tv�rnationellt kr�ver �vers�ttning av 
lagarna. Det finns stora skillnader mellan Europas romerska lagsystem och den 
engelska lagtraditionen som hittas i den anglo-amerikanska v�rlden. Dock �r 
skillnader mellan r�ttssystem normalt inte ett signifikant hinder f�r till�mpning av 
en policy eller ett program (Rose 2005:108).
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3 Ett id�analytiskt tillv�gag�ngss�tt

I detta kapitel presenteras mitt val av metod och det tillv�gag�ngss�tt som jag 
till�mpar. N�gra korta ord om det material som anv�nds presenteras ocks� h�r.

3.1 Metod vid analys

Min uppsats �r en empirisk studie av id�er och resonemang kring flexicurity. 
Metoden som till�mpas �r en fallstudie. D�r jag utf�r en s�kallad intensiv 
n�rgranskning (Esaiasson et al. 2003:119) av flexicurity-material som finns att 
tillg� i Sverige, men �ven av flexicurity-material fr�n Danmark, f�r att hitta svar 
till mina fr�gest�llningar. I denna uppsats utv�rderas den danska flexicurity-
modellen och det unders�ks om denna modell kan vara l�mplig f�r Sverige. Dock 
vill jag po�ngtera att det inte handlar om en komparativ studie d�r man j�mf�r, 
�ven om en del j�mf�relser mellan de b�da systemen m�ste till f�r att kunna titta 
p� vad det �r som hindrar vid en �verf�ring av den danska 
arbetsmarknadsmodellen.

F�r att kunna utf�ra min analys och d�rmed besvara fr�gest�llningarna har jag 
valt att anv�nda id�analys som metod. Denna metod anser jag vara l�mplig i min 
studie d� jag f�rs�ker s�tta fingret p� de id�er som formuleras kring flexicurity. 
Metoden blir en diskussion om den danska flexicurity-modellen utifr�n den debatt 
som varit om denna i Sverige. Det blir �ven en diskussion om problem med 
modellen och vilka id�er som uttrycks om dessa problem. Jag har, som Lundquist 
uttrycker det, valt metoden utifr�n sunt f�rnuft (Lundquist 1993:97).

3.1.1 Id�analys

Vid utf�rande av analys har jag anv�nt mig av G�ran Bergstr�ms och Kristina 
Bor�us studie om Id�- och ideologianalys i boken Textens mening och makt och 
Ludvig Beckmans bok Grundbok i id�analys.

Bergstr�m och Bor�us uttrycker det som att ”En id� kan betraktas som en 
tankekonstruktion som till skillnad fr�n de flyktigare intrycken eller attityderna 
utm�rks av en viss kontinuitet” (2005:149). I min studie handlar 
tankekonstruktionen mer om, det som Bergstr�m och Bor�us kallar, v�rdering av 
f�reteelser eller en f�rest�llning om hur man b�r handla, och inte s� mycket om 
tankekonstruktionen som en f�rest�llning om verkligheten. Dock �r id�begreppet
sv�rt att avgr�nsa och definiera (ibid.). Bergstr�m och Bor�us menar att det finns 
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olika s�tt att klassificera id�analyser och ett s�tt �r att g�ra det utifr�n vad syftet
�r. Vidare kan man urskilja tre olika syften: det beskrivande, det f�rklarande och
det d�r man tar st�llning. Utifr�n denna klassificering kan man s�ga att mitt syfte 
�r ett f�rklarande och i viss m�n �ven beskrivande. En annan klassificering g�rs 
utifr�n vilken ambitionen �r och h�r tar f�rfattarna upp fem olika inriktningar.
Denna klassificering �r n�ra knuten till forskningens fr�gest�llning (Bergstr�m & 
Bor�us 2005:155). Den f�rsta inriktningen analyserar f�rekomsten av id�er i 
allm�nhet, i debatter eller inom ett sak- eller politikomr�de. Den andra 
inriktningen utg�r mer specifikt fr�n ett grupp- eller akt�rsperspektiv. Den tredje 
kallas f�r en inneh�llslig id�analys. H�r s�ker man efter logiken i en politisk 
ideologisk argumentation. Den fj�rde inriktningen kallar Bergstr�m och Bor�us 
f�r funktionell id�analys vilken kan inrikta sig p� id�ers effekter och id�ers 
ursprung. Den sista inriktningen, den femte, kallas kritisk ideologianalys och har 
en tydlig koppling till den negativa ideologitraditionen och Marx. N�r man 
anv�nder sig av en kritisk ideologianalys j�mf�rs olika delar i en dominerande 
ideologi med en yttre verklighet, d�r ideologin ska begripligg�ras (ibid. 
2005:155ff.).

I min uppsats kan man s�ga att jag utg�r fr�n den f�rsta och andra inriktningen
eftersom syftet �r att analysera de id�er och resonemang som finns i den svenska 
debatten, men �ven fr�n danska rapporter. Vilka id�er har man i Sverige om 
varf�r den danska arbetsmarknadsmodellen �r intressant f�r Sverige och hur 
resonerar man kring de hinder som finns vid ett inf�rande av den danska modellen 
i Sverige. Beckman menar att man i sin id�analys i varierande grad kan ta h�nsyn 
till akt�rerna som framf�r id�erna. Det finns id�centrerade och akt�rscentrerade 
studier. I den id�centrerade st�r argumenten i fokus och i den akt�rscentrerade st�r 
ist�llet de akt�rer som framf�rt en speciell st�ndpunkt i centrum (Beckman 
2005:17f.). Min studie �r id�centrerad, men kan ha sm� inslag av akt�rscentrering. 
F�r att genomf�ra id�analysen och s�ka besvara mina fr�gest�llningar anv�nder 
jag mig av material om den danska arbetsmarknadspolitiken (den gyllene 
triangeln). Detta kan man kanske kalla ett analysverktyg, dock v�ljer jag att inte 
g�ra det, d� det inte p� n�got s�tt �r helt�ckande, utan mer skall tj�na som en 
f�rf�rst�else och ett begripligg�rande f�r att sedan kunna f�lja med i de
resonemang jag f�r. Jag har s�ledes inte valt att anv�nda mig av vare sig 
idealtyper eller dimensioner som analysverktyg utan ist�llet valt att fokusera p� 
vilka v�rden som kan vara av intresse f�r Sverige i flexicurity-modellen och vilka 
v�rden som kan hindra vid ett �verf�rande. 

3.2 Material

Det material som anv�nds i min studie �r av karakt�ren sekund�rmaterial, s�som 
rapporter utgivna av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt av danska 
Besk�ftigelsesministeriet (motsvarande Arbetsmarknadsdepartementet), teori-
b�cker och teoriartiklar, dagstidningsartiklar och vetenskapliga artiklar. 
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3.2.1 Kort litteraturgenomg�ng

Mitt huvudmaterial best�r av en LO-rapport (Landsorganisationen i Sverige) 
skriven av Lena Westerlund i maj 2006, Tryggare p� andra sidan sundet? – Om 
flexicurity i Danmark. I rapporten g�rs en j�mf�relse mellan den svenska 
arbetsmarknadsmodellen och den danska arbetsmarknadsmodellen. Rapporten tar
�ven upp flexicurity som begrepp och de reformer som gjorts i Danmark det 
senaste decenniet. 

En annan del av mitt huvudmaterial �r Svenskt N�ringslivs rapport skriven av 
Maria Ludvigsson som ocks� gavs ut i maj 2006, Mer Dansk Design. H�r beskrivs 
den danska arbetsmarknadsmodellen utifr�n ett svenskt perspektiv och intervjuer 
g�rs med f�retr�dare f�r arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Danmark och 
med svenskar som jobbar i Danmark. En del material har s�ledes h�mtats fr�n 
dessa intervjuer, dock bara fr�n de personer som har en officiell st�ndpunkt.

En annan viktig del av materialet kommer fr�n Torben M Andersen och 
Michael Svarer, professor och lektor vid institut for National�konomi p� Aarhus 
Universitet som skrivit, bland mycket annat, den informativa artikeln Flexicurity – 
den danska arbetsmarknadsmodellen. 

Ytterligare en viktig artikel i mitt material �r Storindustrin bromsar av Uffe 
Palludan, forskningschef vid Kairos Future i Danmark. Vilken tar upp strukturella 
skillnader mellan Sverige och Danmark.
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4 Flexicurity – en modell f�r Sverige?

Sveriges problem med h�g arbetsl�shet och h�g sjukfr�nvaro har l�nge varit ett 
hett debatterat �mne (Ludvigsson 2006:4). Inte minst i det precis avslutade valet 
uttrycktes ett stort missn�je mot den svenska arbetsmarknadspolitiken. Den nya 
regeringen med arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i spetsen har den 
senaste tiden lanserat ett antal f�r�ndringar i det svenska arbetsmarknadssystemet 
och nu i dagarna l�gger regeringen en proposition som inneb�r att reglerna f�r a-
kassan stramas �t ytterligare (Sydsvenska Dagbladet 070316). I takt med dessa 
f�r�ndringar verkar inte missn�jet minska trots f�rs�k att f�rb�ttra dagens system. 

4.1 Sverige beh�ver n�got nytt

En del menar likt Ludvigsson att sj�lva regelverket, det vill s�ga LAS, m�ste 
ifr�gas�ttas och anpassas efter vad f�rfattaren kallar moderna f�ruts�ttningar.
F�rfattaren menar att vi m�ste b�rja tala om n�got nytt och varf�r inte d� om 
Danmark som ligger s� n�ra, som har en mycket l�gre arbetsl�shet p� grund av en 
annan arbetsmarknadspolitik (Ludvigsson 2006:4,7).

Ludvigsson tar upp att det under senare �r har tillkommit undantag fr�n 
turordningsreglerna i LAS, bland annat p� grund av p�tryckningar fr�n 
milj�partiets sida. Detta menar f�rfattaren �r en signal om att regelverket m�ste 
ifr�gas�ttas och g�ras om s� att det passar med dagens f�ruts�ttningar 
(Ludvigsson 2006:7).

F�retagarna genomf�rde en unders�kning i mars 2006 d�r det framkom att 
svenskarna i mycket h�g utstr�ckning �r positiva till att LAS f�r�ndras. I 
unders�kningen st�lldes fr�gan ”om vilken princip som borde styra n�r 
upps�gningar �r n�dv�ndiga p� ett f�retag” (Ludvigsson 2006:7). 30 procent 
ans�g att dagens turordningsregler b�r forts�tta g�lla och cirka 60 procent tyckte 
att den anst�lldes nytta f�r f�retaget ska f� best�mma vid upps�gningar. Vad 
g�ller den yngsta �ldersgruppen visade unders�kningen att kritiken mot 
turordningsreglerna var �nnu h�gre, 70 procent ville att den anst�lldes nytta skulle 
styra (ibid.).

Maud Olofsson skrev i en artikel i h�stas att Centerpartiet vill l�ra av den 
danska modellen f�r att f� ner arbetsl�sheten i Sverige samt f�r att kunna klara av 
de effekter som globaliseringens konkurrenskrav f�r med sig (Sydsvenska 
Dagbladet 060912).

Centerpartiet introducerade i b�rjan av 2006 ett f�rslag som innebar att 
undantagsregler skulle g�lla vid anst�llning av personer under 26 �r, det vill s�ga 
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undantag fr�n LAS f�r unga. Centern fick emellertid h�rd kritik fr�n partier b�de
till v�nster och h�ger och d�rf�r utf�rdes en opinionsunders�kning av Sifo f�r att 
se hur allm�nheten st�llde sig till centerns utspel. Resultatet av unders�kningen 
var att i synnerhet unga, 16 till 29 �r, i mycket h�g utstr�ckning, 64 procent, vill 
fr�ng� den formella anst�llningstryggheten till f�rm�n f�r �kad nyanst�llning. 54 
procent av alla som tillfr�gades ans�g att centerns f�rslag var bra och 37 procent 
menade att f�rslaget var d�ligt (Ludvigsson 2006:6,19). Ludvigsson menar d�rf�r
att det finns en vilja att reformera anst�llningsreglerna i Sverige f�r att anst�llning 
och �ven nyanst�llning enklare skall kunna g�ras utan att motarbetas (Ludvigsson 
2006:7).

4.1.1 Kommentar

H�r �r det behov av f�r�ndring som g�r dansk flexicurity intressant f�r Sverige. 
Dock g�ller detta inte bara f�r flexicurity utan skulle �ven kunna f�rklara varf�r 
andra modeller kan vara intressanta. 

Ang�ende F�retagarnas unders�kning visade det sig att en majoritet ans�g att 
den anst�lldes nytta f�r f�retaget ska vara avg�rande vid upps�gningar. Denna 
�sikt som majoriteten av de tillfr�gade har g�r i linje med den danska 
arbetsmarknadsmodellens flexibla upps�gningsregler. D�r finns det inte n�gra 
lagar om anst�llningsskydd utan d�r f�rhandlas reglerna fram mellan 
arbetsmarknadens parter, centralt eller lokalt. Man menar d�rf�r i Danmark att 
besluten fattas n�rmare verkligheten och kan anpassas efter olika situationer
(Ludvigsson 2006:9). Sifos unders�kning visar ocks� p� att opinionen vill fr�ng� 
LAS till f�rm�n f�r mer nyanst�llning, vilket ocks� �r i riktning mot dansk 
flexicurity. D�rf�r menar jag att den svenska allm�nheten redan �r f�r delar av 
flexicurity-modellen och om de bara hade mer information om den skulle s�kert 
intresset vara st�rre. M�nga �r i alla fall ense om att vi beh�ver en f�r�ndring vad 
g�ller arbetsmarknaden och naturligt blir d� att rikta blickarna mot v�rt grannland 
Danmark d� de redan har en v�l fungerande arbetsmarknadspolitik.

4.2 Popul�r modell �ven i Europa

Den danska flexicurity-modellen har f�tt stor uppm�rksamhet i EU och flexicurity 
�r ett v�lanv�nt begrepp d�r (EurActiv 2005). Politiker i Europa inspireras av 
dansk flexicurity. Danska politiker reser runt i Europa och ber�ttar om sin modell
och europeiska politiker kommer till Danmark f�r att titta p� det unika danska 
flexicurity-systemet (Frederiksen 2005; Ludvigsson 2006:3).

Torben Andersen och Michael Svarer f�rklarar att den danska 
arbetsmarknadsmodellen har blivit popul�r eftersom den ”tycks f�rena flexibilitet 
p� arbetsmarknaden med s�kerhet f�r den enskilde” (Andersen & Svarer 
2006:17). D�rf�r har flexicurity-modellen p� senare tid varit utsatt f�r stor 
internationell bevakning. Detta menar f�rfattarna fr�mst beror p� de, ur ett 
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europeiskt perspektiv, l�ga arbetsl�shetssiffrorna i Danmark. M�nga l�nder har 
under en l�ngre tid inte lyckats f� bukt med den h�ga arbetsl�shetsniv�n och 
d�rf�r vill m�nga l�nder f�rs�ka kopiera den framg�ngsrika danska 
arbetsmarknadsmodellen (ibid.).

I OECDs senaste �rliga tillst�ndsrapport f�r de v�stliga l�ndernas 
arbetsmarknader (Employment Outlook 2005) uppmanas bland andra Tyskland 
och Frankrike, som har h�g arbetsl�shet, att titta n�rmare p� den danska 
flexicurity-modellen (Andersen & Svarer 2006:17; Ludvigsson 2006:3). 

4.2.1 Kommentar

Den danska flexicurity-modellen �r som sagt popul�r som inspirat�r ute i Europa 
f�r de l�nder som brottas med h�ga arbetsl�shetssiffror. Sverige brottas med 
samma problem, dock inte j�mf�relsevis i samma h�ga grad och d�rf�r �r det 
ocks� intressant f�r Sverige.  

OECDs uppmaning till Frankrike och Tyskland menar jag visar p� att OECD 
har ett h�gt f�rtroende f�r den danska modellen. Med detta f�rtroende fr�n OECD 
och ett flertal enskilda l�nder kan modellen �ven vara intressant f�r Sverige.

4.3 Globaliseringen

Globaliseringens konkurrenskrav inneb�r att ett �kande behov av mer avancerad 
arbetskraft �r att v�nta i framtiden. Detta d� m�nga l�nder idag kan konkurrera 
med billigare arbetskraft. Europas arbetstagare m�ste d�rf�r hitta nya 
marknadssegment och forts�tta utvecklas vilket medf�r krav p� andra kvaliteter 
och p� en mer flexibel arbetsmarknad. Ludvigsson menar d�rf�r att en f�r�ndring 
m�ste ske. I en intervju som Ludvigsson g�r med danska LOs chefsekonom Jan 
K�raa Rasmussen menar han att det kan bli sv�rt f�r Sverige n�r de stora svenska 
industrierna flyttar till l�gl�nel�nder p� grund av globaliseringen (Ludvigsson 
2006:17,22). Maud Olofsson menar att globaliseringens effekter med mer 
avancerad arbetskraft medf�r ett behov av st�rre flexibilitet och r�rlighet p� 
arbetsmarknaden (Sydsvenska Dagbladet 060912).

Globaliseringen g�r att de europeiska l�nderna st�lls inf�r stora utmaningar. 
Detta medf�r att f�r�ndringar i anst�llningsf�rh�llanden blir oundvikliga d� 
f�retag �r under st�ndig press att �ppna upp nya marknader och d� behoven av att 
anpassa produktionsteknologi och organisation �kar. F�ljaktligen st�lls h�gre krav 
p� anst�llda betr�ffande beredskap och deras kapacitet vid f�r�ndring. Livsl�ngt 
l�rande och r�rlighet blir grundl�ggande tillst�nd f�r framg�ng p� arbetsplatsen
(EUAT). Uffe Palludan menar �ven att globaliseringen kommer kr�va att man 
m�ste kunna integrera olika produkt- och serviceomr�den, vilket f�ruts�tter 
flexibilitet (Palludan 2006).

S�ren Kaj Andersen och Mikkel Mailand menar att det de senaste �ren blivit 
tydligt att globaliseringen medf�r att ett lands f�rm�ga att beh�lla en h�g 
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syssels�ttning beror p� dess f�rm�ga att omstrukturera och anpassa produktionen 
(2005:5).

4.3.1 Kommentar

Jan K�raa Rasmussen menar att l�nder med billigare arbetskraft kommer ta �ver 
de stora svenska industrierna. Detta menar jag redan sker. D�rf�r kan det vara 
intressant f�r Sverige att titta p� den danska flexicurity-modellen med sm�skaliga
f�retag och h�g flexibilitet.

Om problembilden ser likadan ut f�r EU-l�nderna, det vill s�ga att 
globaliseringen kr�ver att det sker en f�r�ndring p� arbetsmarknaden, inkluderar 
detta ocks� Sverige och vi tampas d�rf�r med samma problem.

Jag anser likt Martin Steen Kabongo p� Dansk Industri att flexicurity �r en 
god l�sning p� globaliseringsproblemet d� f�rdelarna med flexicurity �r att det 
snabbt kan anpassas efter f�r�ndringar i marknadsutvecklingen. Danmarks 
struktur med sm�skaliga verksamheter som �r k�nsliga f�r f�r�ndringar kan 
anpassa sin storlek, avskeda medarbetare n�r det �r nedg�ng i produktionen och 
samtidigt anst�lla nya medarbetare snabbt vid uppg�ng. Detta m�jligg�r 
flexicurity (Ludvigsson 2006:34). Jag menar att flexicurity har just den f�rm�gan 
som Andersen och Mailand talar om, det vill s�ga f�rm�gan att snabbt kunna 
omstrukturera och anpassa produktionen.

Att inf�ra flexibilitet p� arbetsmarknaden kan vara en konkurrensf�rdel f�r 
Sverige gentemot andra l�nder d� arbetsstyrkan snabbt kan v�xa eller minska.

Globaliseringen �r ett starkt argument varf�r Sverige ska inf�ra flexicurity.

4.4 Likheter mellan de b�da 
arbetsmarknadsmodellerna

Den svenska och danska arbetsmarknadspolitiken har m�nga likheter. Westerlund 
menar att b�da har h�g syssels�ttningsgrad och en god omst�llningsf�rm�ga. B�da 
modellerna �r kollektivavtalsbaserade och st�ds av en stor offentligt finansierad 
v�lf�rd (Westerlund 2006:4). B�da l�nderna l�gger �ven ned stora offentliga 
resurser i s�v�l den aktiva arbetsmarknadspolitiken som i den passiva (ibid. 
2006:21). Gener�sa ers�ttningssystem vid arbetsl�shet �r ocks� en gemensam 
n�mnare f�r de b�da l�nderna, som i j�mf�relse med andra EU-l�nder ligger h�gt. 
B�da l�ndernas system �r anslutna till den aktiva arbetsmarknadspolitiken och har 
krav p� att de som erh�ller a-kassa ska st� till arbetsmarknadens f�rfogande och 
d�rmed ocks� s�ka arbete aktivt (Westerlund 2006:25).

Ludvigsson uttrycker det som att den svenska arbetsmarknadspolitiken redan 
vilar p� tv� av de ben som flexicurity har som grund. N�mligen den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken och de gener�sa ers�ttningssystemen (Ludvigsson 
2006:8).
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Hans Jensen och J�rn Neergaard Larsen menar att alla de nordiska l�nderna 
har ett gemensamt k�nnetecken som �r en v�l utvecklad v�lf�rdsstat som 
karakteriseras av h�ga samh�llsutgifter, h�ga skatter och en stor offentlig sektor 
(2005:1).

�ven de framtida utmaningarna f�r de b�da l�ndernas ekonomier har m�nga 
likheter. Westerlund menar att syssels�ttningsgraden m�ste �kas likv�l som 
antalet arbetade timmar f�r att kunna bevara det nuvarande v�lf�rdssystemet d�r 
en alltmer �ldrande befolkning �r en del av systemet. I Danmark handlar det mer 
�n i Sverige om att deltagandet p� arbetsmarknaden h�js bland �ldre personer och 
bland de med utl�ndsk bakgrund. B�de Danmark och Sverige har likas� stora 
behov att �teranpassa de grupper som p� grund av sjukdom st�r utanf�r 
arbetskraften. B�da l�nderna beh�ver ocks� f�rb�ttra utfallen fr�n sina respektive 
utbildningssystem (Westerlund 2006:5).

4.4.1 Kommentar

D� det finns m�nga likheter mellan de b�da l�ndernas modeller blir ett eventuellt 
inf�rande av den danska arbetsmarknadspolitiken l�ttare att genomf�ra. Detta 
talar f�r att dansk flexicurity kan vara n�got som passar Sverige. Rose betonar att
det �r l�ttare att �verf�ra ett program ju mer lika resurser de b�da l�nderna har 
(Rose 1993:127). 

Om det �r som Ludvigsson n�mnde ovan att Sverige redan vilar p� tv� av 
flexicurityns tre ben blir steget inte s� l�ngt f�r ett anammande av flexicurity-
systemet och d�rmed blir hindren f�rre, �ven om den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken och ers�ttningssystemen vid arbetsl�shet inte �r 
utformade p� samma vis.

4.5 En svensk flexicuritymodell?

Meningarna om vad som skulle kunna vara intressanta m�jligheter f�r Sverige 
att anamma fr�n den danska flexicurity-modellen g�r f�ga f�rv�nande is�r. Dock 
�r de flesta eniga om att den danska flexicurity-modellen inte kan kopieras rakt av
utan ist�llet ska tj�na som inspirationsk�lla. Att kopiera den rakt av menar man 
inte fungerar d� den �r utvecklad �ver l�ng tid och utifr�n sina egna nationella 
f�ruts�ttningar (Westerlund 2006:5). �ven danska experter p� omr�det menar att 
den danska arbetsmarknadsmodellen ska anv�ndas som en inspirationsk�lla och 
att den inte omedelbart kan �verf�ras utan att den m�ste anpassas (se Andersen & 
Svarer 2006:28; Kongsh�j Madsen 2006a:156). Ett s�tt kan d�rf�r vara att 
utv�rdera de danska arbetsmarknadsreformerna (Westerlund 2006:5).

Utifr�n ovanst�ende f�respr�kares st�ndpunkter tror jag mig kunna sk�nja en
sammantagen l�sning. Enigheten �r ganska stor kring flexibilitetens betydelse f�r 
framtida utmaningar. Ludvigsson menar att Sverige till viss del redan har b�de 
den aktiva arbetsmarknadspolitiken och det gener�sa ers�ttningssystemet f�r 
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arbetsl�sa. Men att Sverige saknar flexibiliteten och att vi borde inspireras av 
denna (Ludvigsson 2006:8). Detta menar Martin Steen Kabongo, konsulent p� 
Dansk Industri, i en intervju med Maria Ludvigsson, �r den l�ttaste delen att 
�verf�ra. D� han menar att de f�rdelar som danskarna har med sin flexibilitet 
skulle vara samma f�rdelar i andra l�nder. Sv�righeten h�r �r relationen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Ett tillitsfullt f�rh�llande och respekt f�r varandra 
menar Kabongo h�r �r viktigt f�r att det ska kunna skapas l�sningar som b�da 
parterna �r n�jda med och f�r att flexibiliteten ska fungera (ibid. 2006:36).

G�ran Brulin och Jan Ottosson verksamma vid Arbetslivsinstitutet menar att 
vi p� sikt f�rmodligen kommer ha arbetskraftsbrist inom vissa omr�den p� 
arbetsmarknaden och att det d�rf�r �r av stor vikt att m�nniskor kan, vill och 
v�gar r�ra p� sig och att �ven de som �r arbetsl�sa f�r m�jlighet att komma in p� 
arbetsmarknaden (Brulin & Ottosson 2006). Brulin och Ottosson tar likt Kabongo 
upp vikten av att det finns en bred samsyn i Danmark mellan arbetsgivare och 
fackf�reningar som f�ruts�ttning f�r en flexibel arbetsmarknad. Denna samverkan 
menar de �r helt avg�rande f�r b�ttre r�rlighet och minskade intr�deskrav p� den 
svenska arbetsmarknaden. F�r Sveriges del �r det �ven intressant att titta p� 
systemet med f�rhandlingar p� lokal niv� och att staten samverkar lokalt kring 
utbildnings- och n�ringslivsfr�gor vilket inneb�r att det finns bra f�rbindelser 
mellan utbildning och arbetsmarknad (ibid.).

Vad g�ller att inspireras och �verf�ra det gener�sa ers�ttningssystemet verkar,
enligt f�respr�karna av flexicurity-modellen, inte vara lika viktigt. Detta kan 
t�nkas d� vi generellt sett redan har ganska h�ga ers�ttningar vid arbetsl�shet.
B�da modellernas sociala skyddsn�t �r uppbyggda utifr�n den skandinaviska 
v�lf�rdsmodellen och kan d�rf�r t�nkas vara ganska lika (SALTSA). D�rf�r 
beh�ver Sverige inte f�r�ndra denna del s� mycket. H�r �r det nog viktigt att inte 
inf�ra f�r h�ga ers�ttningssystem d� man i Danmark har kunnat se att f�r 
gener�sa ers�ttningssystem verkar passiviserande f�r arbetsl�sa (Ludvigsson 
2006:15).

Westerlund �r den enda som menar att det f�r Sveriges del �r den danska 
aktiva arbetsmarknadspolitiken som det �r enklast att identifiera att Sverige kan 
l�ra sig n�got ifr�n. F�rfattaren menar d�rf�r att det kan vara f�rdelaktigt f�r 
Sverige att titta p� danskarnas egna utv�rderingar av de aktiva programmen 
(Westerlund 2006:36).

Utifr�n ovanst�ende resonemang b�r man f�rs�ka �verf�ra just flexibilitets-
delen inte minst f�r att kunna h�nga med i globaliseringens utveckling. 
Westerlunds resonemang om att utv�rdera de danska reformerna som behandlar 
AMP anser jag vara l�mpligt. B�ttre m�jligheter att utvecklas och f� mer 
kompetens ger fler jobb och d�rmed st�rre flexibilitet p� arbetsmarknaden. N�got 
att inspireras av h�r kan vara att utbildningar och aktiveringsprogram delvis l�ggs 
ut p� frist�ende akt�rer. Likas� l�ggs arbetsf�rmedlingar ut p� entreprenad.
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5 Hinder vid �verf�ring och brister 
med modellen

Under denna rubrik tas tv� omr�den upp. F�rst de hinder som kan t�nkas uppst� 
vid en eventuell �verf�ring av den danska arbetsmarknadsmodellen och sedan de 
sv�righeter som finns med dansk flexicurity.

5.1 Reglering av arbetsmarknaden

Den stora skillnaden mellan de b�da l�ndernas arbetsmarknader �r att i Danmark 
har man en avtalsreglering av anst�llningsf�rh�llandena och i Sverige har man en 
reglering genom lagen, det vill s�ga LAS (Ludvigsson 2006:9). Avtalsregleringen 
inneb�r att anst�llningsf�rh�llandena best�ms genom f�rhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter d�r staten har en medlarroll vid behov. En konsekvens av 
detta system �r att arbetsgivarna p� ett enkelt och smidigt s�tt kan s�ga upp 
personal vilket medf�r att arbetsmarknaden f�r h�g r�rlighet och att det g�r snabbt 
att f� anst�llning (Palludan 2006). I Sverige �r det sv�rt f�r en ung arbetsl�s 
person att f� jobb medan det i Danmark �r f� problem att snabbt f� anst�llning 
(Ludvigsson 2006:5). Ludvigsson menar att ny personal ses som en tillg�ng i 
Danmark och inte som en stor risk som i Sverige. Detta medf�r att synen p� 
rekrytering blir mer positiv i Danmark, �n i Sverige. Vilket f�ljaktligen leder till 
skilda inst�llningar �ven hos de anst�llda (ibid. 2006:5f.) 

Skillnaden i regleringen av f�rh�llandena p� arbetsmarknaden medf�r att 
begreppet trygghet, p� arbetsmarknaden, betyder tv� olika saker (Ludvigsson 
2006:5). I Sverige �r det LAS och perspektivet p� tillsvidareanst�llningen som ett 
livstidsprojekt som ska vara trygghetsfaktorn. I Danmark inneb�r tryggheten att 
det �r l�tt att finna nytt jobb n�r det gamla tar slut eller inte l�ngre passar in i ens 
livssituation. Ludvigsson anser att anst�llningstryggheten skapas av f�retag och 
jobbtillf�llen och, inte som i Sverige, av politikerna (ibid. 2006:6).

2004 genomf�rde CEPS, Center for European Policy Studies, en unders�kning 
som m�tte arbetstagares upplevda trygghetsgrad i l�nder i Europa. Den visade att 
danskar �r v�ldigt trygga i sin arbetssituation och bekymrar sig s�ledes mindre �n 
svenskar att f�rlora jobbet. Ludvigsson p�pekar h�r att danskarna upplever sina 
anst�llningar som trygga utan arbetsregleringar som LAS (Ludvigsson 2006:6).
Ludvigsson anser vidare att otrygghet i Sverige fr�mst handlar om r�dslan att bli 
fast i arbetsl�shet och att aldrig komma in p� arbetsmarknaden (ibid. 2006:7).

Hans Skov Christensen, VD p� Dansk industri, en organisation som f�retr�der 
f�retagare (systerorganisation till Svenskt N�ringsliv) anser att tryggheten i 
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Sverige �r falsk d� det ist�llet �r utvecklingsm�jligheter och tillg�ng p� jobb som 
bildar riktig trygghet (Ludvigsson 2006:6).

En annan viktig aspekt som Ludvigsson tar upp �r att man b�r titta p� hur 
inst�llningen till jobb och olika anst�llningsformer ser ut idag. F�rfattaren menar 
att man inte l�ngre ser livstidsanst�llningen som definitionen p� trygghet och 
lycka utan snarare att yrkeslivet �r indelat i olika faser (Ludvigsson 2006:7).

5.1.1 Kommentar

LAS medf�r h�r att flexibilitetsdelen av flexicurity-modellen inte g�r att �verf�ra 
till Sverige. LAS blir ett hinder f�r flexibiliteten p� arbetsmarknaden. Detta 
genom att man enligt lagen i Sverige inte f�r avskeda anst�llda hur man vill. Men 
LAS medf�r ocks� att tryggheten inte ligger i att det finns r�rlighet p� 
arbetsmarknaden, s�som det �r i Danmark, utan ist�llet i LAS.

Om flexibilitetsdelen �verf�rs fr�n den danska arbetsmarknadsmodellen och 
LAS tas bort betyder inte det automatiskt att flexibilitetsdelen fungerar i Sverige. 
Inst�llningen till vad som �r trygghet f�r�ndras inte fr�n den ena dagen till den 
andra d� vi har haft LAS s� pass l�nge. Anst�llningstryggheten har varit 
definitionen p� trygghet p� arbetsmarknaden i Sverige och detta kommer att ta tid 
att �ndra. Likt Ludvigsson menar jag att man m�ste se p� jobbyte med samma 
�gon som i Danmark och inte som n�got dramatiskt att vare sig s�ga upp sig eller 
bli avskedad. �tskilliga av de studier som jag l�st menar att tryggheten ligger just 
i m�jligheten att snabbt kunna hitta en ny anst�llning (Ludvigsson 2006:10f.).
LAS medf�r att inst�llningen som finns i Sverige blir ett hinder f�r flexibiliteten 
p� arbetsmarknaden. Inst�llningen kan endast �ndras genom att man snabbt kan 
hitta nytt arbete vid upps�gning.

Trygghet �r en f�ruts�ttning f�r att flexibiliteten ska vara m�jlig. Tryggheten 
ligger inte bara i m�jligheten att snabbt finna nya arbetstillf�llen utan �ven i 
m�jligheten till en god ers�ttning vid upps�gning.

Sverige beh�ver flexibilitet p� arbetsmarknaden f�r att kunna anpassa 
arbetsmarknaden efter moderna f�ruts�ttningar. Ludvigsson tog upp att 
livstidsanst�llningen inte ses som det �nskv�rda l�ngre, utan att man ser yrkeslivet 
som uppdelat. R�rligheten beh�vs f�r att Sverige ska kunna n� upp till de 
f�rv�ntningar som f�rv�rvsaktiva har p� sitt yrkesliv i dagens samh�lle.

Det finns en kulturell skillnad i trygghetsbegreppet mellan Sverige och 
Danmark. Men det finns �ven en n�rhet mellan kulturerna vilket kommer minska 
risken f�r de tv�rkulturella missf�rst�nden som Rose tar upp (2005:113).

5.2 Den danska strukturen

Vid ett �verf�rande av den danska arbetsmarknadsmodellen m�ste n�gra 
v�sentliga f�rh�llanden beaktas i det danska systemet d� de kan utg�ra
sv�righeter.
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Andersen och Svarer anser att det i Danmark finns ett starkt samband mellan 
arbetsmarknadsmodellen och den �vriga v�lf�rdspolitiken. F�rfattarna menar
s�ledes att om v�lf�rdspolitiken �r konstruerad p� ett annat s�tt �r det inte 
sj�lvklart att modellen genast kan �verf�ras (Andersen & Svarer 2006:28).

Den danska flexicurity-modellen m�ste �ven observeras utifr�n sin historiska 
kontext. D� den �r ett resultat av en l�ng historisk process med f�rhandlingar och 
kompromisser som ligger till grund f�r dess utformande. �ven v�lf�rdsstatens 
utveckling och den p� senare �r allt aktivare arbetsmarknadspolitiken, och dess 
reformer fr�mst i mitten p� 1990-talet, m�ste ses som medskapare f�r hur dagens 
danska arbetsmarknadsmodell ser ut. Modellen �r d�rf�r fr�mst ett exempel p� 
den danska versionen. Kongsh�j Madsen menar d�rf�r att den ska anv�ndas som 
en inspirationsk�lla f�r nya id�er om hur en alternativ utformning av flexibel 
arbetsmarknadspolitik och ekonomisk s�kerhet f�r individen skulle kunna se ut
och inte som ett fundamentalt system som omedelbart kan �verf�ras till andra 
l�nder (Kongsh�j Madsen 2006a:156).

D�rf�r �r det viktigt att varje land utv�rderar sina egna styrkor och svagheter 
och tittar p� hur man kan anv�nda f�r�ndringar f�r att bli en stark nation 
(EurActiv 2005).

5.2.1 Kommentar

Den danska strukturen blir inte bara ett specifikt hinder f�r Sverige, utan f�r alla 
l�nder som vill anamma den danska flexicurity-modellen.

Andersen och Svarer menar att den danska arbetsmarknadsmodellen och den 
�vriga v�lf�rdspolitiken har ett n�ra samband. Hindret �r att v�lf�rdspolitiken i de 
b�da l�nderna inte ser helt likadana ut. D�rf�r m�ste den svenska v�lf�rdspolitiken
anpassas till flexicurity-modellen f�r att denna ska fungera. Westerlund menar till 
exempel att det finns stora skillnader i offentlig f�rvaltning (Westerlund 2006:36).
Den offentliga f�rvaltningen �r uppbyggd p� olika s�tt med olika institutioner och 
traditioner som Westerlund menar �r viktiga (Westerlund 2006:36).  
Institutionella hinder kan d�rf�r uppst� vid ett �verf�rande.

Komplexiteten som Dolowitz och Marsh tar upp kan man �terknyta till den 
danska strukturen. Arbetsmarknadspolitiken och den �vriga v�lf�rdspolitiken �r 
starkt sammanl�nkade i Danmark. Detta medf�r att flexicurity-modellen �r 
sammansatt och �r d�rf�r inte heller l�tt att �verf�ra. F�ruts�ttningen f�r att en 
�verf�ring ska lyckas �r, som Dolowitz och Marsh tar upp, att ju st�rre k�nnedom
landet som vill inf�ra ett program har om hur ett program fungerar i andra 
policymilj�er desto st�rre har det att lyckas (ibid.). Eftersom Danmark ligger s� 
pass n�ra geografiskt och eftersom kontakterna mellan l�nderna �r v�l utvecklade 
�r chansen stor att Sverige skulle f� den n�dv�ndiga information som beh�vs f�r 
att �verf�ra modellen. 

Dolowitz och Marsh menar att om man kan f�ruts�ga effekten av ett program 
blir �verf�ringen l�ttare (Dolowitz & Marsh 1996:353). F�ruts�ttningarna f�r att 
Sverige kan f�ruts�ga dessa �r ganska goda d� dansk flexicurity funnits under en 
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l�ngre tid i Danmark. M�jligheten att f� denna information �r d�rf�r ganska stor 
och g�r att m�jligheten att �verf�ra blir st�rre.

5.3 Svensk och dansk f�retagskultur

En annan viktig skillnad �r skillnaden mellan dansk och svensk f�retagskultur. I 
Danmark dominerar sm�- och medelstora f�retag och i Sverige dominerar de stora 
f�retagen (Westerlund 2006:12). Palludan menar att Sverige i grunden �r ett 
industriland och att s�v�l svensk reglering, kultur och tankes�tt �r n�ra 
sammankopplade med stordriftslogiken. I Danmark �r situationen ist�llet tv�rtom. 
Palludan uttrycker det som: ”sm�skalighet med flexibilitet, handel och service i 
fokus, inte bara som ett ’system’ utan som n�got som finns i folks medvetande” 
(Palludan 2006). I Danmark har ett industrif�retag ungef�r 200 till 300 anst�llda 
d�r det som produceras �r nischat och som tack vare sin storlek �r b�de v�l 
marknadsanpassat och mycket flexibelt. Palludan anser d�rf�r att Sveriges 
problem �r, som han kallar det, ”omst�llningen fr�n industriproduktion till 
efterindustriell produktion” (ibid.). Palludan menar vidare att denna omst�llning 
�r l�ttare f�r Danmark d� landet inte har haft n�gon egentlig storindustrikultur 
(Palludan 2006).

5.3.1 Kommentar

Stordriftslogiken och industrikulturen �r ett hinder i tv� bem�rkelser. F�r det 
f�rsta, om Sverige inf�r flexibilitet p� arbetsmarknaden kr�vs sm�skaligare 
f�retag. F�r det andra, i takt med globaliseringen kommer stordriftslogiken i 
Sverige fungera allt s�mre d� flexibilitet p� arbetsmarknaden kommer bli alltmer 
n�dv�ndigt f�r att klara konkurrens.

5.4 F�r lite incitament att arbeta

En central del av den danska arbetsmarknadsmodellen �r att arbetsl�sas v�g 
tillbaka till syssels�ttning blir s� effektiv som m�jligt. S�ledes �r det viktigt att 
den arbetsl�se inte blir kvar i en l�ngvarig offentlig f�rs�rjning. Trots detta �r det 
m�nga personer i den f�rv�rvsaktiva �ldern som erh�ller bidrag i Danmark. Flera 
analyser som utf�rts sl�r fast att det f�r en del inte ger n�gra ekonomiska f�rdelar 
att arbeta framf�r att f� ers�ttning (Andersen & Svarer 2006:20,26). Jensen och 
Neergaard Larsen menar att det �r en s� stor andel som 25 procent av 
befolkningen som uppb�r n�gon form av transfereringsinkomster (Jensen & 
Neergaard Larsen 2005:9). Denna andel �r inte bara stor utan ocks� �kande, trots 
att arbetsl�sheten minskar. Ungef�r h�lften av denna grupp har nedsatt 
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arbetsf�rm�ga eller h�lsoproblem (Andersen & Svarer 2006:26f.). Men en del av 
problemet �r ocks� en misslyckad integrering av invandrare och flyktingar (se 
nedan) (Jensen &  Neergaard Larsen 2005:9).

Skov Christensen menar �ven att den h�ga marginalskatten i Danmark �r ett 
problem d� detta medf�r att det f�r m�nga inte �r l�nsamt att arbeta mer eller 
h�rdare. D�rf�r menar Skov Christensen att Danmark beh�ver s�nka 
marginalskatten. Eftersom marginalskatten bidrar med en s� liten andel av den 
danska statens inkomst skulle en s�dan h�r s�nkning inte p�verka denna n�mnv�rt. 
D�remot skulle det bidra till att fler f�rv�rvsaktiva skulle b�rja sin 
yrkesverksamma period tidigare och sluta den senare (EurActiv 2005).
Ludvigsson p�pekar att det i Danmark finns en s�kallad ”efterl�n”, det vill s�ga 
f�rtidspension vilket medf�r att den f�rv�rvsaktiva perioden blir f�r kort och 
d�rmed p�verkar v�lf�rdsstatens finansiering, vilket inte kommer fungera p� l�ng 
sikt (Ludvigsson 2006:10). Westerlund menar d�rf�r att man m�ste �teranpassa de 
m�nniskor som st�r utanf�r arbetsmarknaden (Westerlund 2006:5).

Den l�ga f�rv�rvsfrekvensen bland invandrare har ocks� en inverkande orsak 
p� den stora och stigande andelen personer i arbetsf�r �lder som uppb�r 
bidragsinkomster (Andersen & Svarer 2006:27). Syssels�ttningsgraden f�r 
invandrare i Danmark �r ungef�r 50 procent, det vill s�ga 25 procent �ver det 
danskf�dda folket. Detta menar Andersen och Mailand bland annat beror p� att 
minimil�nen, vilken inte �r lagstadgad utan best�ms genom kollektivavtal, ligger 
p� en niv� s� att den utg�r ett hinder f�r invandrare med relativt l�g kompetens. 
Ett annat problem �r att den inkomst flyktingar f�r fr�n staten ligger p� en s� pass 
h�g niv� att den f�rtj�nst man f�r genom arbete inte �r tillr�ckligt stor f�r att 
f�rm� dem att s�ka arbete (Andersen & Mailand 2005:25).

5.4.1 Kommentar

Problemet med den danska arbetsmarknadsmodellen �r att ers�ttningssystemet �r 
s� pass gener�st f�r arbetsl�sa att det inte finns incitament att arbeta. Detta kan 
d�rf�r bli ett hinder f�r Sverige f�r att inf�ra modellen. Kombinationen flexibla 
anst�llningsregler och ett gener�st arbetsl�shetsers�ttningssystem �r allts� ur detta 
h�nseende inte s� lyckad. Dock �r samma kombination lyckad f�r att f� en 
v�lfungerande arbetsmarknad d�r arbetstagarens och arbetsgivarens respektive 
intressen blir tillgodosedda (Andersen & Svarer 2006:20).

Att det finns incitament f�r arbetsl�sa att g� ut i syssels�ttning �r d�rf�r av 
yttersta vikt f�r att kombinationen av flexibla anst�llningsregler och ett gener�st 
arbetsl�shetsers�ttningssystem skall fungera s� bra som m�jligt.

Problemen som n�mnts ovan �r brister med det danska flexicurity-systemet 
som uppm�rksammats b�de av Ludvigsson och Westerlund. 
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5.5 Negativa effekter av h�g flexibilitet

Ett problem som den danska flexicurity-modellen f�r med sig handlar om 
incitamenten f�r f�retagare att l�ra upp och utbilda sina anst�llda. Andersen och 
Mailand tar upp detta och menar att en negativ effekt av den h�ga r�rligheten p� 
arbetsmarknaden �r att duktiga och skickliga anst�llda s�ger upp sig d� de kan f� 
mer attraktiva jobb n�gon annanstans. S�ledes f�r flexicurity ocks� med sig en 
potentiell risk att f�rlora arbetstagare. F�rfattarna menar d�rf�r att denna risk kan 
d�mpa arbetsgivarnas lust och vilja att investera i sina anst�llda. Slutsatsen h�r 
blir d�rf�r att en h�g grad av r�rlighet p� arbetsmarknaden kan ha negativa 
konsekvenser f�r den totala niv�n av vidareutbildning och uppl�rning av 
arbetskraften (Andersen & Mailand 2005:25).

5.5.1 Kommentar

En f�rs�mring av vidareutbildningen �r en svaghet i modellen som jag anser 
m�ste uppm�rksammas vid ett �verv�gande om att inf�ra den danska 
arbetsmarknadsmodellen. F�rv�nansv�rt �r att ingen av de studier som svenskar 
skrivit om flexicurity tar upp denna negativa effekt av flexibiliteten. H�r kan man 
d�rf�r st�lla sig fr�gan varf�r inte denna problematik med modellen tagits upp
fr�n svenskt h�ll. Kanske �r det s� att f�retr�darna f�r att flexicurity ska inf�ras i 
Sverige inte vill s�tta str�lkastarljus p� detta problem d� de g�rna vill att modellen 
inf�rs i Sverige.

5.6 Stabil modell �ven i framtiden?

Ett centralt problem som inte l�mnats mycket plats i debatten �r hur den danska 
flexicurity-modellen klarar en eventuell st�rre l�gkonjunktur i framtiden. 
Westerlund n�mner detta problem med korta ord i sina slutord (Westerlund 
2006:36). Dock anser jag att det borde f� st�rre utrymme �n vad det f�r i den 
svenska debatten och kanske �ven i den danska. Andersen och Svarer menar att 
den danska arbetsmarknadspolitikens �tstramning p� 1990-talet skedde under 
h�gkonjunktur och en minskande arbetsl�shet. F�ljaktligen undrar de om den 
danska arbetsmarknadsmodellen som bygger p� aktivering och att 
ers�ttningsr�tten pr�vas fortfarande skulle vara stabil vid s�mre konjunkturer och 
med en �kande arbetsl�shet (Andersen & Svarer 2006:28). Detta vet man s�ledes 
inte d� en st�rre l�gkonjunktur inte intr�ffat s� l�nge danskarna haft den 
nuvarande flexicurity-modellen, det vill s�ga efter reformerna i mitten p� 90-talet. 
Westerlund menar d�rf�r att man m�ste resa vissa fr�getecken kring hur den 
danska arbetsmarknadsmodellen i en l�ngkonjunktur, och d�rmed minskande 
efterfr�gan p� arbetskraft, klarar att h�lla en stabilt h�g syssels�ttning.
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5.6.1 Kommentar

Som Andersen och Svarer samt Westerlund p�pekat vet vi inte hur den danska 
flexicurity-modellen svarar p� en djupare l�gkonjunktur. D�rf�r �r en 
unders�kning, av hur detta utfall skulle kunna arta sig, av yttersta vikt innan 
eventuella reformer s�tts in f�r att g� �ver till en arbetsmarknadsmodell som 
liknar den danska modellen. H�r kan man vidare st�lla sig fr�gan varf�r inte 
Ludvigsson identifierar detta. 
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6 Avslutande reflektioner

Studien n�rmar sig sitt slut och det b�rjar bli dags att dra ihop tr�darna fr�n 
uppsatsens olika analysdelar. F�rutom att f�rs�ka ge ett samlat svar p� mina 
inledande fr�gest�llningar ger jag ocks� ett f�rslag till framtida forskning inom 
omr�det. En r�d tr�d genom samtliga delar av denna uppsats har varit 
flexicurityns l�mplighet f�r Sverige.

6.1 Slutdiskussion

Svaret p� fr�gan varf�r dansk flexicurity �r intressant f�r Sverige �r att det finns 
ett behov av f�r�ndring i Sverige d� arbetsl�sheten l�nge varit h�g. Flexicurity 
kan vara l�sningen d� modellen har m�nga f�rdelar som till exempel l�g 
arbetsl�shet. En annan anledning till varf�r dansk flexicurity �r intressant f�r 
Sverige �r att modellen f�tt mycket uppm�rksamhet i Europa, och Sverige tampas 
med samma problem som m�nga av dessa l�nder. Det mest centrala svaret till 
denna fr�gest�llning �r att globaliseringen medf�r att v�r problembild kommer 
f�r�ndras. Flexibilitet p� arbetsmarknaden blir ett krav f�r att kunna h�nga med. 
Flexicurity har den f�ruts�ttning som kommer beh�vas, n�mligen att snabbt och 
smidigt kunna anpassa produktionen och omstrukturera. Om Sverige f�r ig�ng 
r�rlighet p� arbetsmarknaden kan detta bli en konkurrensf�rdel gentemot andra 
l�nder.

Det finns m�nga likheter mellan de b�da l�ndernas system och detta 
underl�ttar ett �verf�rande och �r �nnu en anledning till att titta mer p� den 
danska arbetsmarknadsmodellen. Det finns s�ledes m�nga svar till varf�r dansk 
flexicurity �r intressant f�r Sverige.

Mer intressant att diskutera i sammanhanget �r ist�llet min andra 
fr�gest�llning. Vilka hinder som skulle kunna t�nkas uppst� om vi �verf�r den 
danska flexicurity-modellen till Sverige. Utifr�n det jag kom fram till i kapitel 4 
skulle flexibiliteten p� arbetsmarknaden vara det mest �nskv�rda att inf�ra. H�r 
uppst�r dock en del hinder. LAS blir ett hinder f�r flexibiliteten p� 
arbetsmarknaden och skulle en �verf�ring av flexibilitetsdelen bli aktuell f�r 
Sverige har jag sv�rt att se att denna skulle kunna vara kvar. Avtalsf�rhandlingar 
tror jag dock skulle kunna fungera i Sverige. Vi har redan en tradition av 
kollektivavtal p� arbetsmarknaden och detta skulle d�rf�r ocks� kunna utvecklas.
En annan f�ruts�ttning f�r att flexibiliteten p� arbetsmarknaden ska kunna fungera 
�r att arbetstagarna k�nner sig trygga i att de snabbt och l�tt kan hitta ett nytt jobb 
vid avslut p� ett annat. Med LAS blir detta sv�rt och �r d�rf�r �ven ett hinder h�r.
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Ett annat hinder �r den danska strukturen i f�rvaltningen. H�r tror jag dock att 
om Sverige utf�r en ordentlig utv�rdering av denna, vilken den har alla 
m�jligheter att g�ra, s� blir komplexiteten inte ett hinder.

De olika f�retagskulturerna �r ocks� ett hinder som uppst�r vid ett �verf�rande 
av flexibilitetsdelen. Detta hinder tror jag dock kommer f�rsvinna i takt med 
globaliseringen d� l�gl�nel�nder kommer ta �ver de stora industriernas arbeten.

Bristerna i den danska modellen beh�ver lyftas fram och f�r inte tillr�ckligt 
med utrymme i dagens debatt. Vid ett eventuellt inf�rande av dansk flexicurity �r 
de av h�gsta relevans. S�v�l incitament f�r att arbeta som incitament f�r att 
vidareutbilda personal m�ste tas fram d� flexibiliteten p� arbetsmarknaden annars 
f�r sv�rt att fungera. Likas� kr�vs en n�rmare titt p� hur den danska 
arbetsmarknadsmodellen svarar p� en nedg�ng i ekonomin innan ett eventuellt 
inf�rande kan bli aktuellt.

Sammantaget kan man sk�nja ett antal hinder f�r ett inf�rande och brister med 
modellen, dock tror jag att dessa �r �verkomliga s� l�nge det �r m�jligt att 
anpassa flexicurity efter v�ra f�ruts�ttningar. Visst �r modellen komplex och kan 
vara sv�r att ta ur sitt sammanhang, men d� vi har s� pass mycket likheter mellan
systemen tror jag att det skulle fungera.

6.2 Ny utg�ngspunkt?

Framtida forskning inom �mnet skulle utifr�n ett svenskt perspektiv kunna vara 
att se n�rmare p� Australiens arbetsmarknadssystem med privata 
arbetsf�rmedlingar. Australien har genom inf�rande av dessa minskat sin 
arbetsl�shet avsev�rt (Brulin & Ottosson 2006). Kanske skulle en kombinerad 
modell av dansk och australiensisk arbetsmarknadspolitik kunna vara en modell 
f�r Sverige?
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