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ABSTRACT

The Swedish model for full employment is under reconstruction. Increasing
unemployment rates and sick-leaves is challenging traditional Swedish labour
market policies. At the same time new institutions and actors have entered the
labour market. Nowadays, half the Swedish workforce is covered by collective
agreements on how to manage redundancies due to structural changes at work
places. In the future these new institutions will influence the role of traditional
actors such as the governmental Labour Market Board and the Employment
services offices.
Neo-classical economists have recommended lower levels of unemployment
insurances and social security to manage the problems. Contrary to these eco
nomists we argue that the solutions put forward by new collective agreements,
institutions and actors show that the Swedish model can be developed. In the
article this new institutional infrastructure of insurances, temporary work
agencies, security funds and collective agreements that has emerged during the
last decade is described. If the heavily centralistic labour market policy could
be replaced by new efforts of different actors on local and regional level the
Swedish labour market model could be filled with a new content in line with
the demands from a modern working life.

Key words
Labour market policy, full employment, collective agreements, redundancies,
structural change, deregulations.
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Göran Brulin och Henrik Bäckström

En svensk arbetslinje för det
tjugoförsta seklet?

Valrörelsen 2006 tycks komma att handla om en genuint ekonomisk sociolo
gisk fråga, den så kallade arbetslinjen. Denna berör både ekonomi och makt
frågor, kapital och arbete. De tongivande partierna i de bägge blocken verkar
vara överens om att fler människor måste komma i arbete, att andelen reguljä
ra jobb bör bli fler och att antalet arbetade timmar måste öka om Sverige skall
klara målen för välfärdspolitiken i framtiden. De vill med andra ord återupp
rätta den så kallade arbetslinjen. ”En väl fungerande och djupt omfattande ar
betslinje...” har kommit att uppfattas av de allra flesta som ”välfärdssamhäl
lets omistliga fundament”, enligt Socialförsäkringsutredningen rapport nr 4
(2005: 63 - 65), Vad är arbetslinjen? \ rapporten framhålls de bärande idéerna
i arbetslinjen men också spänningarna i den:
”D et har alltid funnits spänningar mellan rättigheter och ansvar liksom mellan
barmhärtighetstänkande och tilltro till de aktiva åtgärdernas kraft att få männis
kor kapabla att försörja sig själva... Från att ha fokuserat på de arbetslösa har an
vändandet av arbetslinjen med tiden vidgats och omfattar idag även långtidssjukskrivna och socialbidragstagare... Rätten till ett bra arbete har setts som en viktig
del av arbetslinjen eftersom arbetet har ett stort värde utöver möjligheten till själv
försörjning. Arbetet spelar en avgörande roll i människans liv, ger henne identitet
och känsla och sammanhang. Långvarig frånvaro från arbetet skapar utanförskap
och en rad studier har påvisat långtgående negativa konsekvenser för människors
psykiska och fysiska hälsa, självkänsla och framtida produktivitet då de inte arbe
tar.”

Men även om arbetslinjen framstår som en icke partiskiljande gemensam fö
reställning, vilket Malin Junestav (2004) visar i sin avhandling Arbetslinjer i
svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930—2001, återfinns stora skillnader
mellan olika politiska företrädare när arbetslinjen skall fyllas med ett konkret
politiskt innehåll. Junestav (2004: 242) framhåller att
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”Ur ett disciplineringsperspektiv blir arbetslinjen likställd med ett arbetstvång som
dessutom riktas mot de sämst utrustade individerna i samhället. Innebörden av ar
betslinjen i ett självhjälpsperspektiv blir att staten i viss utsträckning bör erbjuda
hjälpbehövande medborgare arbete eller åtgärd så att denne snarast kan bli självför
sörjande. Ur ett rättighetsperspektiv ses arbetet som en rättighet som bör försvaras
av staten och detta arbete ger i sin tur en självklar rätt till ekonomisk trygghet.”

Arbetslinjen skapades av liberala politiker i början av förra seklet och kom un
der 1950-talet att bli Landsorganisationens linje. I och för sig kan den höga ar
betslösheten i kombination med regler som kan fungera anställningshämmande, till exempel medfinansieringsskyldigheten vid långa sjukskrivningar men
också experimenten med arbetstidsförkortningar, göra att frågan kan ställas
om arbetslinjen i viss mån har övergivits. Åtminstone har den socialdemokra
tiska regeringens och samarbetspartiernas trovärdighet när det gäller arbets
linjen urholkats. Även den borgerliga oppositionen har lanserat förslag som att
arbetslöshetsförsäkringens längd skall villkoras beroende på om den arbetslöse
är familjeförsörjare eller ej. Familjeförsörjare skulle få rätt till längre arbetslös
hetsperiod. Ett sådant villkor innebär definitivt ett avsteg från arbetslinjen.
Samtidigt kan man argumentera för att den politiska uppslutningen i Sveri
ge kring arbetslinjen är mycket stor. Föreställningar om medborgarlön och so
cialförsäkringar som inte har sin grund i individens ställning på arbetsmarkna
den har inte fått något egentligt fäste i svensk debatt. Regeringens ambition är
att 80 procent av befolkningen, mellan 2 0 -6 4 år, skall ha ett reguljärt arbete.
Det innebär att fler än de 240 000 jobb som försvann i den tidiga 1990-talskrisen måste ersättas. Den borgerliga alliansen driver frågan om hur 300 000
nya jobb kan skapas.
Ett strukturellt problem i svensk ekonomi är att vi tycks komma ur varje ny
högkonjunktur med ett arbetsliv där allt färre deltar och dessa arbetar allt kor
tare tid. Istället för att öka minskar antalet arbetade timmar och andelen män
niskor i reguljärt arbete sjunker. Ingenting tyder på att denna tendens skulle
brytas med den nuvarande högkonjunkturen. Under valåret kommer proble
met att synas mindre eftersom regeringen sätter in olika och omfattande åtgär
der av arbetsmarknadspolitisk karaktär. Men knappast någon tror att bristen
på jobb långsiktigt kan hanteras på det sättet.
Under senare tid har en intensiv debatt förts om en allt snabbare strukturra
tionalisering inom olika sektorer tillika med en omfattande diskussion om ut
flyttning av arbetstillfällen. Den höga arbetslösheten och de allt snabbare om
ställningsprocesserna leder till flera frågor kring arbetslösheten, arbetsmarkna
dens funktionssätt och arbetsmarknadspolitikens förutsättningar.
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Tillvägagångssätt, problem och tidigare studier
Artikeln baserar sig på slutförd och pågående forskning kring arbetsmarkna
dens institutioner och regional utveckling. Resultaten har rapporterats i Brulin
(2002), Brulin (2005), Brulin och Ekstedt (2005), Bäckström (2005; 2006)
samt Bäckström & Ottosson (2006). Vi har haft ambitionen att finna intres
santa nutida arbetslivsfenomen och försökt undvika att fastna i traditionella
arbetsmarknadsperspektiv. Vi har förstås märkt att bilderna eller teorierna om
arbetsmarknadens funktion och institutionernas roll varierar beroende på vil
ken aktör man konsulterar. Vanligt är att den enskilde tjänstemannen på de
partementet, den politiske debattören, partsföreträdaren eller den långt specia
liserade forskaren har svårt att föreställa sig vilka implikationer just dennes policyrekommendation får för arbetsmarknaden i det stora perspektivet.
Ambitionen med denna artikel är att söka kategorisera några av de förekom
mande arbetsmarknadsbilderna och resonera vilka implikationer de medför i
ett mera praktiskt policyhänseende. Den mera teoretiskt inriktade fråga vi stäl
ler lyder: Vilka föreställningar (teorier) om arbetslivet och dess institutioner fö
rekommer i de offentliga diskussionerna om svensk arbetsmarknad och vilka
implikationer får de för utformningen av arbetslinjen?
Arbetslinjen med det innehåll den gavs i slutet av förra seklet står inför stora
utmaningar. Den mera policyinriktade frågan vi ställer är om den kan fyllas
med ett annorlunda innehåll som gör att den går att återupprätta i det tjugoför
sta seklets arbetsliv? Analytiskt skulle vi vilja urskilja tre olika föreställningar
eller teorier, teori X, Y och Z, som utifrån olika normativ värdegrund (Myrdal
1968), empirisk underbyggnad och teoretiska föreställningsvärldar anvisar tre
olika möjligheter att återupprätta arbetslinjen. I korthet innebär X-teorin att
en rad icke-ekonomiska faktorer som förekomsten av täta sociala nätverk, samarbetsförmåga, företagaranda och regionala förutsättningar betonas. Y-teorin
lyfter fram den institutionella infrastrukturens betydelse för upprätthållande
av arbetslinjen. Z-teorin innebär att ekonomiska faktorer som löner, skatter,
försäkringar sätts i fokus.
Vi kommer först att göra en tillbakablick. Därefter diskuterar vi de tre olika
teorierna som har bäring på hur problem och lösningar identifieras och legiti
meras i anslutning till arbetslinjen. De tre följande avsnitten analyserar sedan
varje teori för sig. Därpå tecknas en bild av dagens arbetsliv. Avslutningsvis
sammanför vi de tre teorierna och diskuterar implikationerna för arbetslinjen.

Perspektiv på arbetslinjen
En förutsättning för arbetslinjen under det senaste seklet har varit ett konkur
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renskraftigt och jobbskapande näringsliv. På 1950-talet förnyade LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner (1984) arbetslinjen genom att visa hur
den solidariska lönepolitikens kunde förenas med full sysselsättning. Förutsätt
ningen var en stram finanspolitik, vinstnivåerna i företagen skulle hållas nere.
Samtidigt skulle arbetslösheten motverkas med aktiv arbetsmarknadspolitik
och selektiva åtgärder.
Uppslutningen kring arbetslinjen som den bedrevs under andra hälften av
1900-talet var omfattande. 1950-, 60- och i viss mån 1970-talet visade i prak
tiken att solidarisk lönepolitik kunde förenas med full sysselsättning och gick
att uppnå med aktiv arbetsmarknadspolitik och selektiv näringspolitik. De de
lar av landet som fick vidkännas strukturomvandlingens bistra effekter hjälp
tes med selektiva åtgärder. De växande storföretagen lockades att med inves
teringsstöd etablera en större fabrik till i stort sett varje mindre eller medelstor
svensk stad. Fann man inte jobb där fick man hjälp att finna det på en annan
ort. Expanderande svenska storföretag med nybyggda stora fabrikshallar dit ar
betskraft och investeringar kan slussas förekommer emellertid inte längre. Vi
har idag ett mycket annorlunda, närmast kalejdoskopiskt arbetsliv jämfört med
det arbetsliv som Rehn och Meidner utformade sin politik och modell för.
Genom Rehn och Meidner kom svensk fackföreningsrörelse att ställa sig i
spetsen för en kraftig strukturomvandling av svenskt arbets- och näringsliv.
Lågproduktiva sektorer och landsändar pressades hårt genom den solidariska
lönepolitiken. Företag och branscher slogs ut när lönenivåerna steg. Men den
solidariska lönepolitiken innebar samtidigt att lönestegringarna i den fram
gångsrika högproduktiva verkstadsindustrin kunde hållas tillbaka. Med hjälp
av den aktiva arbetsmarknadspolitiken kunde övertalig arbetskraft slussas till
de expanderande delarna av näringslivet och landet.
I Samordnad näringspolitik (1961: 156, 159) framhåller LO-ekonomerna tydligt kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken.
Uppgiften för Arbetsmarknadsverket är enligt LO-ekonomerna i första hand
att bistå med omstrukturering av företag som inte är lönsamma.
”1 andra fall kan den mest ändamålsenliga lösningen vara att arbetsmarknadsver
ket i samarbete med lokala myndigheter och intressenter söker finna nya företag
som är villiga att etablera sig inom området. Ofta är även i detta läge upplysande
och rådgivande åtgärder tillräckliga - lediga industrilokaler är härvid ett gott ar
gument.”

Det tredje alternativet som angavs var att samhället (staten) lokaliserade pro
duktion till den drabbade orten.
Samordningen mellan närings- och arbetsmarknadspolitiken har dock ald-
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rig varit särskilt stark, trots att departementen på senare tid till och med har
slagits samman. Arbetsmarknadspolitiken bedrivs i hög grad för sig och nä
ringspolitiken för sig. Från att ha varit ett effektivt och internationellt stilbil
dande instrument för matchning, som ökar människors chanser att finna jobb
i nya företag och branscher, har dessvärre effektiviteten i arbetsmarknadspo
litiken också kommit att ifrågasättas. 1990-talskrisen och övergången till låginflationspolitiken innebar att genvägar i form av devalveringar stängdes. Sysselsättningsskapande som förutsätter högre inflation än omvärlden blev inte
längre möjligt. Att bedriva en nationellt avvikande ekonomisk politik gick inte.
Den jobbskapande politiken måste dessutom hantera att kreditmarknaderna
har avreglerats och att företagens krav på vinster har blivit svåra att stå emot
när kapitalet rör sig över nationsgränserna.

Att återupprätta arbetslinjen: tre perspektiv
Att sättet vi pratar om och hur vi uttrycker oss (våra underliggande teorier/föreställningar) har bäring på de handlingar och strategier som vidtas i praktiken
har forskningen länge framhållit (se t.ex. Czarniawska 1988 och 2006). Karl
Weick (1994) har genom sitt begrepp *sensemaking” - meningskapande - ana
lyserat hur aktörer i organisationer och samhället skapar olika förklaringar för
att rättfärdiga sitt handlande - förklaringar som inte sällan har sin grund i in
tressen och makt snarare än i objektivt godtagbara matematiska modeller. Sär
skilt James G. March och Johan P. Olsen (1995) visar i sin bok Democratic go
vernance hur två olika grundläggande samhällsteoretiska perspektiv: utbytes(exchange theories) och institutionella teorier får helt olika implikationer för
vilka lösningar olika samhällsaktörer väljer när det gäller samhällsutveckling.
I våra termer motsvaras närmast teori Z av ett utbytesperspektiv, medan X och
Y ligger närmare det institutionella perspektivet.
I korthet bygger utbytesperspektiven (som Z-teorin) på idéer om koalitionsbildningar och förhandlingar om utbyten mellan aktörer som agerar enligt
egna instrumentella intressen. Aktörer vill uppnå pareto-optimala lösningar,
det vill säga lösningar som består av fördelning av samhällsresurser på ett sätt
som gör utfallet bättre för åtminstone någon individ men inte sämre för nå
gon annan. I sin strävan att uppnå dylika lösningar sker förhandlingar och ut
byten mellan aktörer. Regelverk, rättviseaspekter och resurser betraktas i detta
perspektiv som exogent givna och förklaras därmed inte. Genom fokuseringen
på koalitioner vars syfte är att uppnå effektivare paretolösningar, förlorar detta
perspektiv de aspekter av styrning som inbegriper utveckling och transforma
tion av olika typer av institutionella infrastrukturer.
Institutionella perspektiv (som X och Y-teorierna) bygger istället på en syn
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på mänskligt beteende som baseras på att handlande sker inom de ramar struk
turer medger och i mindre utsträckning i enlighet med personliga preferenser.
Det finns också en syn på historia och förändring som inbegriper en match
ning mellan institutioner, beteenden och sammanhang över tiden. Basen för
handling går bortom förhandlande koalitioner som agerar under givna institu
tionella förutsättningar till att också innefatta just byggande av institutionella
infrastrukturer. Samhällsutvecklingsprocesser betraktas därför som påverkan
det av de ramverk inom vilka aktörer agerar, där politik försiggår och där sam
hällets identiteter och institutioner skapas. Institutionalister intresserar sig så
lunda för hur institutionella ramverk organiseras, konstitueras och förändras i
termer av institutionaliseringsprocesser.
Samhällsutveckling handlar i stort om vad som definieras som problem och
lösningar och vem som kan välja lösningar (Bäckström & Sandberg, 1998). Ut
tryckt på ett annat sätt kan vi säga att den samhällspolitiska inriktning, i detta
fall arbetslinjen, som utvecklas över tid är påverkad av vem som pratar och hur
de pratar - helt enkelt vem som äger agendan vid olika tidpunkter (Bäckström,
1999). De mer tekniska innehållsliga lösningar som presenteras på olika samhällsarenor är alltid uppbackade av en viss ideologi (Bäckström, 2001; 2004).
Tabell 1 nedan åskådliggör de huvudsakliga dragen i de tre teorierna.
Tabell 1. Samhällsutveckling ur tre olika teoretiska perspektiv
Vad är problemet?

Vem är nyckelaktör?

Vad är lösningen?

X-teorin

Centraliserad
arbetsmarknads-,
utbildnings-, och
näringspolitik som
inte stödjer lokal och
regional utveckling

En mångfald aktörer
bidrar till sociala
nätverk, företagaranda,
samarbetsmöjligheter
i avgränsat geografiskt
rum.

Utgångspunkt i lokala och
regionala förhållanden som
utgör grunden för nya jobb och
företag.

Y-teorin

Institutionell
infrastruktur
(kontrakt, avtal,
regelsystem) som inte
matchar arbets- och
näringslivet

En mångfald aktörer
tillåts och ges
möjlighet att påverka
samhällsutveckling.

Mix av marknads-,
myndighets-, arbetsplatsoch partslösningar som ger
nya jobb, nya kontrakt och
arbetsmarknadsrörlighet.

Z-teorin

Ekonomiska
faktorer (löner,
ersättningar, skatter)
som inte matchar
internationella
förhållanden.

Autonoma
eliter dikterar
utvecklingsagendan i
ekonomin.

Marknadslösningar,
avregleringar som lägger
grunden för en växande
låglönearbetsmarknad.
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Hur diskuterar då olika aktörer problem och lösningar på den svenska arbets
marknaden i dag och vilka blir implikationerna för arbetslinjen? Med aktörer
menas här de som på olika sätt påverkar samhällsagendan som politiska parti
er, forskargrupper, massmedia, praktiker och arbetsmarknadens parter. Vi me
nar att det i det offentliga samtalet finns tre huvudlinjer som baserar sig på de
tre teorierna X, Y och Z och att Z-teorin i dag har ett väldigt stort utrymme,
för att inte säga allt för stort utrymme med tanke på de enkla problemformu
leringar och lösningar den lyckas prestera.
Mycket talar för att innehållet i en arbetslinje för det tjugoförsta seklet borde
handla om att stärka de kommunala och regionala förutsättningarna att skapa
jobb och företagande. En debatt om att gå från så kallade stuprör i närings- och
arbetsmarknadspolitiken till ”hängrännor”, det vill säga regional samordning
av olika politikområden har kommit i gång. Även inom ramen för den så kalllade Ansvarskommittén har regionfrågan och förändringar i samhällsorganisa
tionen för att skapa mer horisontell utvecklingskraft lyfts. Utgångspunkten är
att på många orter och i många delar av landet växer nya jobb och företag fram
när arbetsplatser slås ut eller flyttar (Berggren, Brulin och Laestadius 1999). I
andra delar finns inte samma dynamik och förmåga till förnyelse, vilket inne
bär en hög utslagning av arbetskraft. Trots samma nationella regelverk lyckas
man väldigt olika. Mycket tyder på att en arbetslinje som vilar på lokal och re
gional dynamik, en arbetslinje i linje med en teori X, skulle kunna organiseras
fram. Det finns mycket att lära av de mer framgångsrika delarna av storstäder
na och glesbygden.
Budskapet från studier med det institutionella perspektivet - teori Y - är att
svensk arbetsmarknad och det institutionella innehållet i den svenska arbets
linjen, så som vi känner det från förra seklet, har genomgått en stor förändring
sedan början av 1990-talet (Bäckström, 2006). Floran av aktörer, ersättningar
och stöd vid sidan om arbetsförmedlingen, försäkringskassan och de offent
liga försäkringarna har blivit omfattande. Det nationella regelverket, avtalen
mellan arbetsmarknadens parter och försäkringssystemen anpassas successivt
till ett nytt arbetsliv. Men trots att en helt ny institutionell infrastruktur växer
fram betraktas alltjämt Ams, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspoliti
ken som de avgörande faktorerna för att upprätthålla arbetslinjen.
I takt med att traditionellt pålitliga och stabila arbetsgivare genomför allt
snabbare förändringar i organisationsstrukturer och därtill inför allt lösligare
anställningsformer har behovet att hjälpa och guida individer genom arbets
marknadens djungel ökat. I denna utveckling har arbetsförmedlingen fått ut
stå mycket kritik. Behovet av hjälp tillgodoses i tilltagande utsträckning av en
växande skara globala bemanningsföretag, statliga ”outplacementkonsulter”,
privata försäkringsbolag, regionala omställningsbyråer, partsgemensamma
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trygghetsråd och webbaserade tjänstefunktioner Det förekommer även samarbetskonstellationer mellan dessa. Förslaget för en bättre fungerande arbetslinje
från denna forskning är att de olika aktörerna och deras tjänster borde koordi
neras på ett effektivare sätt.
Det radikalaste förslaget på arbetsmarknadsområdet står en nästan enad
ekonomkår emellertid för. Nationalekonomernas recept - ökad lönedifferen
tiering, lägre inkomstskatter, låglönejobb, sämre försäkringslösningar - väljer
vi här att kalla teori Z. Ett litet land som vill värna sin konkurrenskraft och
sysselsättning måste, enligt dem, förändra lönebildningen och ersättningsnivå
erna i socialförsäkringssystemen så att landet blir mer konkurrenskraftigt. Det
finns, enligt nationalekonomerna, inte mycket annat för ett litet land att göra
än att anpassa sig till de globalt lägsta kostnaderna för arbete (Persson och Radetzki 2006). Incitamenten att jobba måste, enligt dem öka, på bekostnad av
jämlikhetssträvandena.
Forskaren i regional ekonomi, Michael Storper (i Maskell m. fl. 1998 s.
xiii), menar att nationalekonomernas globala politiska recept predikar anpass
ning till omvärldens lägsta priser och sämsta normer: ”Receptet består huvud
sakligen av rekommendationer om att anpassa enskilda ekonomier till öppna
marknader genom att bringa priser och kostnader i nivå med globala nivåer.
Att klara av detta handlar, enligt denna expertis, om att enskilda länder måste
omforma sina arbets- och kapitalmarknader, skattesystem och forskningsinsti
tutioner, liksom management av deras privata företag, till globala lägstanivåer.”
Nationalekonomernas recept är, enligt Storper, ett recept som i hög utsträck
ning missar den lokala och regionala dynamiken. Tilläggas kan att denna dy
namik, teori X, tycks bli mer och mer avgörande för många platsers förmåga
att skapa jobb och företag. Dessutom väljer nationalekonomerna att bortse från
att arbetsmarknad i de flesta välfärdsländer är genomorganiserad och föränd
ringar i denna institutionella infrastruktur, teori Y, hela tiden sker.

Teori Z: det nationalekonomiska receptet
Ekonomkårens svar på hur arbetslinjen återupprättas är nästan unisont och
sammanfattas bäst i den så kallade NBER-rapporten II: A tt reformera välfärds
staten —amerikanska perspektiv på den svenska modellen (SNS 2006). I den ar
gumenterar ett antal amerikanska och svenska ekonomer för att en arbetslinje
för det tjugoförsta seklet förutsätter minskade jämlikhetssträvanden i Sverige.
Enligt Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel (2006: 14
- 15) är
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”ett av den svenska välfärdsstatens mest framträdande drag dess långtgående jämlikhetssträvanden. Inkomstfördelningen är mer sammanpressad i Sverige än i de
flesta andra OECD-länder. Endast två nordiska grannar Finland och Norge, har
en ännu jämnare fördelning. Denna utjämning har... historiskt åstadkommits ge
nom en kombination av en jämlik lönebildning, en politik som stimulerar ett jäm
likt arbetskraftsdeltagande och en jämlik fördelning av antalet arbetade timmar
samt genom den utjämnande effekten av skatter och bidrag som gör att jämlikhe
ten även kommer den som inte arbetar till del.”

Författarna konstaterar att ”anmärkningsvärt nog uppnåddes den jämna in
komstfördelningen utan att incitamenten till arbete samtidigt förstördes helt.”
För att långsiktigt återupprätta incitamenten till arbete gäller det, enligt
NBER-rapporten //, att förändra lönebildningen på svensk arbetsmarknad så
att lägstalönerna blir lägre och därmed lönedifferentieringen större. För att
uppnå det måste en anpassning av bidragsystemen ske och ersättningsnivåerna
i bland annat arbetslöshetsförsäkringen sänkas. Försämringar i arbetslöshets
försäkringen ökar, enligt ekonomerna, människors incitament att gå från bi
drag till jobb. Sämre arbetslöshetsförsäkring kommer dessutom att på sikt ge
lägre minimilöner vilket, enligt ekonomerna, borde vidga marknaden för låg
lönejobb. Människor går då från bidragsberoende ut i arbete och sysselsätt
ningsgraden stiger.
Fluruvida människor verkligen väljer att arbeta mer när lönedifferentiering
en ökar kan i och för sig ifrågasättas. Jämförande data från olika länder är inte
helt entydiga. En del tyder på att de högavlönade med ännu högre inkomster
väljer att arbeta mindre samtidigt som de som erbjuds sänkta lägsta löner kan
ske inte känner sig mer motiverade att söka sig ut på arbetsmarknaden.
I NBER-rapporten II skymtar vidare ett mardrömsscenario för den svenska
fackföreningsrörelsen. En arbetslinje som fylls med ekonomernas innehåll kan
innebära en radikal maktförskjutning på svensk arbetsmarknad. I realiteten
är det kollektivavtalssystemet som ifrågasätts i NBER-rapporten II. Liksom i
Tyskland hamnar kollektivavtalssystemet med logisk nödvändighet i stöpsleven när arbetslösheten biter sig fast. Lägstalönerna (det vill säga minimilöner
na) i Sverige är bland de högsta i världen. I Sverige är dessa inte lagstadgade
utan regleras i kollektivavtal. Om dessa uppfattas som en bidragande orsak till
den höga arbetslösheten blir kollektivavtalen med nödvändighet ifrågasatta.
Det svenska kollektivavtalssystemet är redan under prövning 2007 i EG-domstolen. EG-domstolen har att pröva, i och med att det så kallade Vaxholm/Lavalmålet har förts till domstolen av Svenskt Näringsliv, svenska fackförening
ars rätt att kräva svenska kollektivavtal. Underkänns den rätten kan lägstalö
nerna i Sverige komma att bli lagstadgade minimilöner istället för förhandlade
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lägstalöner. Därmed riskerar den fackliga mobiliseringen att minska, Organi
sationsgraden att sjunka och uppslutningen kring kollektivavtalssystemet att
upphöra.

Frågan om hur en arbetslinje i det tjugoförsta seklet ser ut rymmer onekli
gen maktpolitiska implikationer långt bortanför frågorna om sysselsättnings
grad och arbetsmarknadsdeltagande.
Teori Z innebär fler låglönejobb

Vilka jobb har skapats på den svenska marknaden de senaste decennierna?
Delvis ger Rune Åberg NBER-rapporten I I rätt i en artikel i Ekonomisk Debatt
(2004) där frågan ställs. Åberg prövar om det är främst låglönejobb och del
tidsarbeten som har tillkommit i Sverige sedan 1994 genom en så kallad Stiglitz-analys. Precis som i NBER-rapporten //argumenteras det oftast för att den
svenska arbetsmarknadens funktion och system driver bort lågkvalificerade
jobb från Sverige. Därtill kan läggas att en låg förekomst av lågkvalificerade
jobb i Sverige ofta anses bero på jämn inkomstfördelning, effektiva arbetsorga
nisationer och effektivt nyttjande av ny teknik.
I sin analys av utvecklingen av olika typer av jobb på den svenska arbets
marknaden över tiden (1977-2001) kan Åberg konstatera att det är höglönejobben som har blivit fler och detta gäller över hela perioden. Uppenbarligen dri
ver, vilket också konstateras i NBER-rapporten //, den svenska lönebildningen,
bidragssystemen och ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen bort jobb
med låga löner.
När Åberg studerar utvecklingen under 1990-talet kan han konstatera att
det endast är inom den högsta jobblönegruppen som jobben ökat. Dessa jobb
har uteslutande tillkommit i det privata näringslivet, medan största minsk
ningen återfinns inom offentliga sektorns låglönejobb. Sammantaget har allt
så höglönejobben ökat över hela perioden och låglönejobben minskat. Under
1990-talets lågkonjunktur minskade alla jobblönegrupper - förutom jobben i
den högsta jobblönegruppen. Åbergs slutsats (2004: 44) är att ”Svensk ekono
mi driver fram tillväxt av höglönejobb och en kontraktion av låglönejobb”. I
sin slut analys kan inte Åberg, vid en jämförelse med den amerikanska arbets
marknaden, undgå att reflektera över vad faktorer som relativa löneskillnader
och stor inkomstspridning kan ha för betydelse i sammanhanget. I jämförbara
amerikanska studier har det visats att antalet jobb i den högsta jobblönegrup
pen har ökat mest, men även antalet jobb i de två lägsta jobblönegrupperna.
Ökningen i mittengrupperna har varit liten.
Har teori Z svaren?

Sjunkande arbetskraftsdeltagande och minskande sysselsättningsgrad är inte
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unika svenska problem.1 Generellt sett har inte den amerikanska arbetsmark
naden gjort bättre ifrån sig när det gäller dessa parametrar än den svenska.
Förändringarna i Sverige följer tvärtom mönster som återfinns runtom i den
industrialiserade västvärlden. Emellertid finns risken att incitamentet att ar
beta inte självklart ökar när lönerna sjunker. Istället kan de fattiga komma att
bli fler med det recept som skrivs ut av ekonomerna i NBER-rapporten IL Det
är inte heller säkert att ökad ojämlikhet verkligen ger ökad rörlighet på arbets
marknad. Andra sociala effekter kan ta ut incitamentseffekten (Thålin 2003).
Därför kan det framstå som lite märkligt att ekonomerna i NBER-rapporten
//s å unisont och oreflekterat argumenterar för att Sverige hellre bör välja den
amerikanska marknadsliberala modellen för att komma tillrätta med bristen
på jobb.
Den amerikanska ekonomin med dess höga lönedifferentiering har faktiskt
inte ens lyckats skapa fler jobb för just de grupper som enligt NBER-rapporten
//främ st skulle gynnas av marknadsliberala reformer: ”Jämfört med förhållan
dena i t ex USA hade personer med förgymnasial utbildning i Sverige år 2002
en sysselsättningsgrad som var drygt 10 procentenheter högre och en arbets
löshet som var mindre än hälften så stor”, enligt Jonas Olofsson (2005: 146).
Men även om andra länder också har stora svårigheter att upprätthålla arbetsmarknadsdeltagande och sysselsättningsgrad gör det inte problemen i Sverige
mindre. Den globala konkurrensen tilltar, omfattningen i ”outsourcing” och
”off-shoring” har kanske överdrivits men kommer att fortsätta och antagligen
tillta.
Vidare minskar den nya tekniken antalet jobb med låg kvalifikationsnivå.
Problemet är i och för sig inte att jobb försvinner. Problemet är att nya regul
jära jobb inte tillskapas i den takt som gamla försvinner och att arbetssökande
inte matchas med de jobb som finns att söka. Omsättningen på jobb i Sverige
är trots allt ganska hög, nästan 900 000 jobb försvinner och skapas per år. Och
den institutionella infrastruktur som möjliggör denna omsättning förändras i
förvånansvärt snabb takt, vilket vi behandlar i nästa avsnitt.

Teori Y: den institutionella infrastrukturen
En arbetsmarknad kan åskådliggöras i termer av en komplex institutionell in
frastruktur som kan fångas i en teori Y. Utgångspunkten för teori Y är att den
na institutionella infrastruktur är i ständig förändring och att en mängd olika

1Arbetskraftsdeltagande mäter hur många (16-64 år) som är i arbetskraften, det vill säga sys
selsatta och arbetslösa. Sysselsättningsgrad mäter andel av befolkningen (16-64 år) som arbe
tar minst en timme i veckan eller som varit tillfälligt frånvarande.
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aktörer bidrar till dessa förändringar. Inom ramen för den svenska partsmodellen såg arbetsgivare och fackliga organisationer en gång i tiden till att de tayloristiska och byråkratiska produktionssystemen kunde införas jämförelsevis
snabbt och effektivt. Innehållet i arbetslinjen som den de facto utformas idag
bygger på ett arbetsliv som ser annorlunda ut. Parter och politiker förändrar
dessutom innehållet i rask takt och skapar därmed helt nya förutsättningar för
att se till att människor är i arbete. Vi skall här försöka visa på dessa föränd
ringar i den institutionella infrastrukturen.
Sedan omregleringen av arbets- och personalförmedlingsmonopolet i bör
jan av 1990-talet har en mängd mellanhänder som sysslar med att hjälpa ar
betslösa från en sysselsättning till en annan (omställning) etablerat sig på den
svenska arbetsmarknaden. Vi kallar dessa mellanhänder för omställningsagenter, dels för att de agerar mellan arbetsgivare och -tagare, dels för att de arbe
tar med omställningar. Omställningsagenterna har olika hemvist. I stort kan
de kategoriseras i termer av marknads-, myndighets-, parts- och in-houseagenter. Exempel utgör globala bemanningsföretag, statliga outplacementkonsulter, privata försäkringsbolag, regionala omställningsbyråer, partsgemensamma
trygghetsråd, webbaserade tjänstefunktioner och företagens egna eller inter
na agenter. Det förekommer även samarbetskonstellationer mellan dessa. Det
handlar sålunda om en mängd olika institutionella konstruktioner.
Omställningsagenterna erbjuder flera typer av stöd som utlöses i en om
ställningssituation. En viktig, för att inte säga central, aspekt är vilka tjänster
omställningsagenterna erbjuder. Ofta fastnar analytikerna vid de ekonomiska
ersättningarna, i synnerhet de som tillämpar teori Z. Förutom ekonomisk er
sättning (reglering) erbjuds i olika omfattning: personligt karriärutvecklings
stöd (coachning), sammanförande av specifika arbetstagare och arbetsgivare
(matchning) samt funktionen som forum för återkommande kompetens- och
karriärutveckling (”tankning”).
Intimt förknippat med försöken att finna nya sätt att coacha, matcha och
tanka är de olika försäkringssystemen av vilka socialförsäkringen endast är ett.
Det finns sålunda offentliga (politiskt avtalade), marknadsmässiga (privat av
talade), kollektiva (kollektivt avtalade) och företagsspecifika omställningsförsäkringar. Försäkringarna (inklusive pensionssystemen) på arbetsmarknaden
har varit omdiskuterade och föremål för studier de senaste åren.
Ett flertal studier har under 2005 berört arbetsmarknadsförsäkringarna.
Den statliga Socialförsäkringsutredningen inledde sin verksamhet 2005. SNS
Välfärdsråd 2005 studerade sjukpenningförsäkringen (Larsson et al, 2005).
Expertgruppen för studier i samhällsekonomi har redovisat försäkringarna på
svensk arbetsmarknad (Andersson & Wadensjö, 2005). Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har studerat några av omställningsavtalen på
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den svenska arbetsmarknaden (Martinsson, 2005). I två rapporter från Arbetslivsinstitutet har omställningssystemets försäkringar och agenter kartlagts
(Bäckström 2005; 2006). En övergripande rättsvetenskaplig studie av omställningsavtal kom också i slutet av 2005 (Sebardt, 2005).
Ett allt tydligare budskap i debatten är att olika offentliga försäkringar mås
te göras mera ”försäkringsmässiga”, ”genomskinliga” och ”ha budgetrestriktio
ner” Med detta menas att försäkringarna skall reglera det de är ämnade för,
att det finns klara kopplingar mellan ersättningsnivåer, ersättningsperiodens
längd, premie- eller avgiftsnivåer, självrisker samt finansiering. Även Inspek
tionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF definierar arbetslöshetsförsäkringen
som en ”riktig” försäkring och inte som en bidragslösning:
”Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring —ingen yrkesförsäkring.
Rätten till arbetslöshetsersättning motsvaras av ett krav på att stå till arbetsmark
nadens förfogande. Detta förutsätter ett aktivt arbetssökande och att man är be
redd att exempelvis pendla, flytta eller omskola sig. Det får i princip inte finnas
något hinder att ta lämpligt arbete”. 2

Sammantaget har vi ett mer eller mindre uttalat Z-perspektiv där analytiker
na lägger tyngdpunkten på incitamentsstrukturer och teknisk utformning. Är
då Z-teorin lösningen på försäkringsproblemet? Är försäkringarna ett problem
och i så fall enligt vem? Vi menar att analyserna bör vidgas även till de tre and
ra åtgärderna (coachning, matchning och ”tankning”) och till större system. I
annat fall riskerar vi att fastna i mindre delsystem och därmed tappa det större
perspektivet.
När vi sätter in omställningssystemet i ett större sammanhang blir bilden av
hur arbetsmarknaden och dess stödjande system fungerar betydligt mer kom
plex. Förutom den statliga arbetslöshetsförsäkringen (och försäkringskassans
försäkringar) erbjuder arbetsmarknadens parter (bland annat via sina försäk
ringsbolag AFA, Alecta, AMF-pension) de medlemmar som tillhör aktuellt
kollektivavtalsområde ett flertal försäkringar som AFA-försäkringarna, SAFLO avtalspension samt ITP och ITPK. Samtidigt står inte parternas och sta
tens försäkringar isolerade från andra försäkringssystem och aktörer - tvärtom
är de i hög grad på olika sätt kopplade till dessa.
En av de viktigaste grupperna agenter - partsagenterna - utgör trygghetsrå

2 (www.iaf.se/iaftemplates/Page.aspx?id=195 (060434)
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den3. De svarar i dag för kollektivavtalade omställningsförsäkringar till unge
fär halva den svenska arbetskraften (ca 2 av 4 miljoner). Omställningsförsäkringarna medger åtgärder som syftar till att få individer in i nytt jobb när ar
betsgivare av olika anledningar måste dra ner på sin verksamhet. Det handlar
både om ekonomisk ersättning utöver tak i a-kassa, coachning samt i viss ut
sträckning matchning. Omkring 250 000 individer har under det senaste de
cenniet (drygt) utnyttjat parternas omställningsförsäkringar.
Ett av de senast tecknade kollektivavtalen om omställningsförsäkring av
större omfattning är ”Avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring”
mellan Svenskt Näringsliv och LO från 2004. Tjänstemän i privatsektor har
allt sedan 1974 ”Omställningsavtalet Svenskt Näringsliv - PTK” (1997). Även
andra sektorer i ekonomin har liknande omställnings- eller trygghetsavtal.
Bland dessa kan nämnas det statliga trygghetsavtalet (1990), kooperationens
två trygghetsavtal (1974,1979), fastighetsbranschens trygghets- och omställningsavtal (2001/2005), bankbranschens trygghetsavtal (1992), de kommun
nära företagens trygghetsavtal (1994) och kyrkans omställningsavtal (2005).
Det första trygghetsavtalet som reglerade och fortfarande reglerar omställ
ningssituationer tecknades 1972 mellan parter som i dag heter Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.
En andra grupp aktörer i omställningssystemet utgör marknadsagenterna.
Den marknad där privata försäkringsbolag och aktörer som bemanningsföretag och outplacementkonsulter agerar är på olika sätt involverad i de försäkringslösningar som är kopplade till arbetsmarknadens parter. Medlemmar i
fackliga organisationer kan teckna så kallade medlemsförsäkringar som ex
empelvis inkomstbortfallsförsäkringar. Företag kan via privata försäkrings
bolag teckna försäkring som gäller när personalen insjuknar. Företag anlitar
även marknadsagenter som erbjuder rådgivning i syfte att minska de anställdas
sjukfrånvaro. LO-medlemmar och företag som hör till Trygghetsfonden TSL
kan via avtalet nyttja valfritt omställningsföretag på marknaden i sina omställ
ningssituationer.
Skiljelinjen mellan olika agenter är ofta otydlig. En vårdanställd som över
går från landstingsanställning till att bedriva vård inom ramen för eget företag
kan få hjälp och stöd från den fackliga organisationen Vårdförbundet och dess
bolag Viam Vårdförbundet Service AB. Viam är till för den som driver, eller
planerar starta, egen verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Företa

3 Trygghetsstiftelsen TSN, Trygghetsfonden BAO, Trygghetsrådet TRR, Trygghetsfonden
TSL, Trygghetsrådet Fastigo TRF, Trygghetsfonden Fastigo-LO TFL, KFO-Handels två
Trygghetsfonder, Trygghetsfonden KFS, Trygghetsrådet TRS och Trygghetsfonden inom det
kyrkliga området (se vidare Bäckström 2006).
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gare inom vårdområdet får stöd inom två områden: företagandets och profes
sionens. Kopplingen till Vårdförbundet ger tillgång till förbundets kompetens
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vårdföretagaren kvarstår därtill som med
lem i Vårdförbundet.
Men det finns flera aktörer i dagens omställningssystem. Vanligt är att stor
företag, banker och andra större arbetsplatser själva erbjuder omställningslösningar för de anställda som sägs upp eller av annan anledning behöver stöd och
hjälp i anslutning till arbetet - så kallade ”in-house-agenter”. För närvarande
har t ex TeliaSonera ett pågående omställningsprogram där 3 000 övertaliga
på olika sätt ges stöd till ny försörjning bland annat genom en särskild omställ
ningsenhet och omfattande program för avgångspensioner för 60 år fyllda. Ett
annat exempel utgör SAAB i Linköping som via det fristående bolaget Indu
strikompetens i Östergötland AB kan hantera personalfrågor på många olika
sätt. SAAB-anställda kan övergå till anställning i bolaget, men sedan hyras in
till SAAB för specificerade projekt. Den anställde kan även hyras ut till andra
företag i regionen.
I dagens omställningsavtal anges ekonomiska förhållanden för företagens
och andra arbetsgivares verksamhet som utgångspunkt för omställningsförsäkringarna. I tidigare avtal var arbetstagarens trygghet i fokus. Flera av fonderna
som skapats genom omställningsavtalen kan inleda omställningsprogram i ett
mycket tidigt skede på arbetsplatsen, till och med före uppsägningar har gjorts.
Att inleda omställningsarbetet före MBL-förhandlingar och uppsägningar är
inte möjligt inom ramen för arbetsförmedlingens och AMS verksamhet. Att
exempelvis Trygghetsrådet på den privata tjänstemannasidan kan rapportera
nya anställningar för uppsagda redan vid uppsägningstidens slut eller i ett ti
digt skede beror på att de har rätt att gå in i en omställningsprocess i en myck
et tidig fas på arbetsplatsen - innan uppsägningar har skett. TR R (Trygghets
rådet) arbetar med konceptet ”tidig risk” och TSN (Trygghetsstiftelsen) med
”tidig omställning”. Detta kan ses i förhållande till AMS 100-dagars regel som
innebär att det dröjer ytterligare tre månader innan den uppsagde och arbets
löse får personlig coachning från arbetsförmedlingen. I vissa omställningsförsäkringar gäller att stöd kan beviljas till arbetsgivare redan i förebyggande syfte
med tanken att omställningar inte skall bli aktuella framöver. Fokus i avtalen
förändras successivt från tonvikt på trygghet i anställning till trygghet i om
ställning.
I en rapport från ITPS (Rauhut & Falkenhall, 2005) har ett antal forskare
analyserat svensk arbetsrätt, rörlighet och tillväxt (Ahlberg, Bruun & Malm
berg, 2005; Rothstein & Boräng, 2005). De menar att den svenska arbetsrät
ten är mogen för justeringar och framförallt visar de på skillnader i det reella
regelverket och de uppfattningar arbetsgivare och arbetstagare har om det. I
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några omställningsavtal är det möjligt att göra avsteg från turordningsreglerna
i LAS. I omställningsförsäkringen Svenskt Näringsliv - LO gäller även att om
den uppsagde protesterar mot uppsägningen och för protesten vidare till Ar
betsdomstolen så blir den uppsagde utan omställningsstöd.
I ett institutionellt perspektiv visar denna forskning och praktik på en av
Y-teorins poänger —den institutionella infrastrukturens roll i att upprätthålla
arbetslinjen. Men den visar också att vi måste gå bakom de formella fasader
na och de rena teknikaliteterna för att förstå och problematisera arbetsmark
nadens funktion. I en förlängning kommer antagligen förekomsten av allt fler
omställningsavtal och -försäkringar och den ständigt kritiserade arbetsrätten
resultera i att den traditionella anställningstryggheten utbyts mot en omställningstrygghet.

Teori X: regionala och lokala utvecklingsfaktorer
Arbetsmarknadspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken i Sverige är
ett typexempel på hur de berörda myndigheterna driver sina egna program och
aktiviteter i separerade sfärer, uppifrån och ner. ”Den ena är färgad av upp
drag avseende den sociala ’mjukvaran’ arbetssökande och jobb, den andra av
inriktningen på investeringar i ’hårdvara’ (SOU 2006:3, s 11). Sällan flödar
dessa stuprörs flöden samman. ”Pratet” om jobbskapandet sköts i den ena sfä
ren medan investeringar bollas i den andra. Ett modernt arbetsliv måste skapa
hopp för människorna, en tro på framtiden, att problem går att lösa (Brulin
och Emriksson 2005b: 22).
I några av landets storstadsregioner, men även i andra delar av landet har
stödjande teorier som möjliggör nya jobb och tillväxt utvecklats, i andra hal
tar detta högst betänkligt. Ett lågt arbetskraftsdeltagande och hög arbetslös
het är framförallt en fråga om lokala och regionala obalanser. Om fler av de
lokala och regionala arbetsmarknaderna skulle bli mer mångfasetterade det
vill säga erbjuda ett större spektrum av arbetsuppgifter skulle arbetslösa kunna
finna arbete, funktionshindrade beredas sysselsättning och sjukskrivna finna
nya arbetsmöjligheter. Inte oväntat har flera kommuner och regioner/län med
hög öppen arbetslöshet också en hög andel i arbetsmarknadsåtgärder, sjuk- och
aktivitetsersättning samt långtidssjukskrivna (Edling 2005). Inom ramen för
en likartad institutionell infrastruktur över hela landet blir utfallen mycket,
mycket olika i olika kommuner, delar av storstäderna och län och regioner (se
tabell 2 t.h.).
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Tabell 2. Ersättning vid arbetslöshet och ohälsa 2004, andel av befolkningen
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1.5

1,2
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Källa: Jan Edling, Agenda för Sverige, Flexicurity, 2005

Ett utmärkande drag för dynamiska regioner är att arbetskraften inte låses
in utan smidigt slussar anställda vidare till nya jobb eller eget företag (Hyde
2003). Att hoppa av och starta nya företag ses en som helt naturligt del av kar
riären i framgångsrika regioner i nordöstra Italien och exempelvis Silicon Val
ley. Grunden för en sådan regional dynamik återfinns i en rad icke-ekonomiska faktorer som ”andan” och nätverken mellan företagen och andra aktörer, det
vill säga i en X-faktor.
Dessa karaktäristika kan kännas igen från arbetslivet i exempelvis Gnosjöregionen. Smidigheten på Gnosjöregionens arbetsmarknad har inneburit att
invandrargrupperna har fått arbete betydligt tidigare och i större omfattning
jämfört med andra arbetsmarknadsregioner. Den främsta orsaken är att arbetskraftsefterfrågan har varit hög i flera decennier. En bidragande orsak är den re
gionala arbetsmarknadens funktionssätt. Det är inte bara de vanliga aktörerna
som arbetsförmedlingen som bidrar till Gnosjöregionens funktionssätt, tvärt
om. Företagen med sina nätverk spelar en viktig roll. Fackliga organisationer
som IF Metall är en annan viktig aktör på den lokala kompetensarbetsmark
naden, trots oklar syn på sådana insatser från centralt håll. När ett företag drar

...
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ned på sin produktion försöker fackliga ombudsmän bidra till att slussa varsla
de anställda vidare till andra företag, där de vet att det saknas personal med de
varslades kompetens. Och det är inte bara Gnosjö utan många andra orter och
kommuner som visat att arbetslinjen går att återupprätta lokalt och regionalt.
I Statistisk årsboks tabell 719 redovisar SCB kommuner med störst respekti
ve minst andel arbetande bland befolkningen i åldern 16-65 år 2004 (se tabell
3 nedan). Intressant att notera är att första platsen intas av Gnosjö kommun
med över 80 procents arbetskraftsdeltagande. Även de övriga kommunerna i
den s k GGVV regionen —Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd intar tät
platser. Arbetskraftsdeltagandet i de senare tangerar 80 procentnivån. I botten
på tabellen återfinns däremot ett antal norrlandskommuner med mellan 50
och 60 procents arbetskraftsdeltagande och även Malmö kommun med endast
59 procents arbetskraftsdeltagande.
Tabell 3. Kommuner med störst respektive minst andel arbetande bland
befolkning i åldern 16—65 år 2004
Nr

K om m un

1

Gnosjö

81.0

2

Värnamo

80.2

3
4

Tranemo

79.4

Nykvarn

79.2

Pajala

59.6

Malmö

59.0

287
288
289
290

Procent

Overtorneå

56.5

Haparanda

50.7

Men även om Gnosjöregionen har en i många avseenden dynamisk arbets
marknad så räcker inte det. Särskilt kvinnorna vill bort från ett arbetsliv som
förknippas med manliga karriärer och arbetsförhållanden. Utan attraktivitet
dör en region hur välorganiserad den än är. Därför försöker man även i Gno
sjöregionen länka i nya drivkrafter för ett växande, mer kreativt arbetsliv som
präglas av design, mångfald och kultur (Brulin och Emriksson 2005b: 35).

Arbetet organiseras på ett annorlunda sätt
Hur kommer det sig att den institutionella infrastrukturen i arbetslinjen är
stadd i så pass snabb förändring? Här skulle vi vilja argumentera för att teori
Y baseras på relativt omfattande förändringar i arbetslivet. Rehn och Meidner
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fyllde arbetslinjen med ett innehåll som gick ut på att påskynda införandet av
standardiserade arbetsorganisatoriska modeller som taylorism och rationell by
råkrati (Brulin och Nilsson 1997). Mycket tyder på att sysselsättningsökning
en i det framtida arbetslivet knappast åstadkoms genom en politik som under
stödjer sådana organisationsformer. Att utföra förplanerade, enkla, repetitiva
arbetsuppgifter i traditionell industriell produktion i långa och standardiserade
serier innebär inte längre trygghet, vare sig för individer eller företag.
Kraven på individen att själv kontinuerligt finna nya produktiva arbetsupp
gifter ökar. Betydelsen av experimentella sökprocesser, relationer och överras
kande samarbeten spelar allt större roll. Verksamheters framgång bestäms mer
och mer av människorna, deras kompetens och samarbetsmönster, mindre av
maskinparkerna och annan infrastruktur. Färdiga arbetsorganisatoriska mo
deller ersätts med kontinuerliga sökprocesser efter ständigt ”bättre” organisa
tionslösningar och effektivare arbetsuppgifter. Arbetsorganisationerna är allt
mindre färdiga, i allt högre utsträckning konstrueras de i en ständigt pågående
interaktion mellan medarbetarna men också mellan medarbetarna och organi
sationer utanför den egna arbetsplatsen. De stora företagens fabriker ersätts av
dynamiska lokala och regionala miljöer (Malmberg, 2001 och Maskell, m.fl.
1998).
Utvecklingen av den egna arbetsorganisationen i det stora företaget eller i
den kommunala förvaltningen kan plötsligt gå över i skapandet av en avskild
enhet, ett eget företag. Antingen det är en skola som blir friskola eller en avdel
ning i det stora företaget som tas över av en av de anställda är det entreprenöriella processer som kompletterar de arbetsorganisatoriska. Att finna nytt jobb
handlar mindre och mindre om att hitta ”ett standardiserat hål i ett organisa
tionsschema att fylla”, mer och mer om att själv skapa sina arbetsuppgifter, an
tingen i den egna organisationen eller med partners utanför - det handlar så
lunda om att vara anställningsbar och att få hjälp att vara det.
En ny arbetsdelning

Motsättningen mellan arbete och kapital bestämmer i allt väsentligt männis
kors arbets- och livsvillkor. Denna motsättning håller på att förändras i grun
den. I fordismens stora fabriker och ändlösa kontor bestämde kapitalet, och
de enskilda människorna var, i princip, utbytbara. Anonyma människomas
sor strömmade varje morgon till fabriksportarna för att utföra standardiserade
arbetsuppgifter. I det framväxande post-fordistiska arbetslivet ser beroende
förhållandena annorlunda ut. Industriägarna är utbytta mot anonyma pen
sionsfonder och annat sparande, som flödar mer eller mindre fritt i en globalt
sammanbunden ekonomi. I förhållande till arbetsuppgifterna är de enskilda
människorna - företagare och chefer, experter och anställda - i allt mindre ut
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sträckning utbytbara. Det paradoxala är att just detta förhållande leder till att
fordismens statiska arbetsplatser ersätts av post-fordismens flexibla, projektorganiserade arbetsliv.
En del forskare talar om denna förändring i termer av en industriell revo
lution, den tredje industriella revolutionen (Magnusson 1999). De hierarkiska
storföretagen organiserar om sig och koncentrerar sig på kärnverksamheten.
Både stödjande och producerande delar ”outsourcas” eller avknoppas. Arbetsli
vet för både anställda och leverantörer förändras när företagen koncentrerar sig
på de slimmade kärnverksamheterna. Det är i förhållande till arbetsuppgifter
na man har blivit allt mindre utbytbar. Men det faktum att arbetsuppgifterna
kontinuerligt ändrar karaktär och rör sig mellan olika organisationer gör att
kraven ställs på flexibla medarbetare i flexibla projektorganisationer.
Det är dessa krav som fått sociologen Richard Sennett (1998) att argumen
tera för att upplösningen av fabrikssystemet med dess strukturerade arbetsor
ganisation riskerar att leda till en upplösning av den västerländska individens
karaktär. Kraven på individen ökar avsevärt i den flexibla arbetsorganisationen
där vi ständigt skall vara till pass. De flexibla, ständigt föränderliga arbetsorga
nisationerna medför en sönderfrätning av människors sammanhängande iden
titet. I den gamla monotona arbetsorganisationen med tydliga arbetsuppgifter
uppdelade i delar av minuter visste vi i varje fall vad vi skulle göra även om det
inte alltid var särskilt roliga arbetsuppgifter.
Omstrukturering av arbetslivet
Sedan 1990-talskrisen har omstruktureringen av svenskt arbets- och näringsliv
accelererat. De senaste 15 åren har i viss mån traditionella och trygga anställ
ningsförhållanden börjat ersättas av så kallade atypiska jobb. En indikator är att
antalet tidsbegränsade anställningar i dag utgör ca 16 procent av anställningar
na på den svenska arbetsmarknaden och har ökat med ca 60 procent sedan 1993
även om ökningstakten planat ut på 2000-talet (Wikman, 2002). Det handlar
då om vikariat, projekt-, behovs-, prov- samt säsongsanställningar. Dylika för
hållanden avspeglas också i parternas omställningsförsäkringar. I flera fall har
kravet på 40 års ålder för erhållande av stöd slopats. Dessutom erbjuder flera
fonder även visstidsanställda omställningsstöd och ekonomisk ersättning. Det
tidigare strikta kravet på ofrivillig uppsägning för att erhålla omställningsstöd
har också lindrats. Därtill kan nämnas att flera fonder rapporterar att uppemot
tio procent av deltagarna i omställningsprogram startar egna företag.
Om den ovan skissade utvecklingen fortsätter kommer omställningsagenterna att bli än viktigare framöver som ”tankningsstationer” där individer ut
vecklar sig i övergångar mellan arbeten eller uppdrag eller som i det tidigare
beskrivna fallet om Vårdförbundet. Individen är kontinuerligt 5uppkopplad”
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till omställningsagenten för till exempel kompetensupprätthållande inom sitt
yrkesområde. Annars är det tänkbart att individen kan ha sin mer eller mindre
”fasta bas” hos en omställningsagent och sedan ”gästspela” hos olika arbets- el
ler uppdragsgivare.
Olika typer av försörjningskontrakt följer av de krav på flexibel omflyttning
av själva arbetsuppgiften som ställs av slimmade organisationer som fokuserar
kärnprocesserna. Det behöver inte alltid vara frågan om mer eller mindre tra
ditionella anställningskontrakt baserade på typiska eller atypiska anställnings
former. Det kan handla om försörjningskontrakt i vidare bemärkelse som upp
dragskontrakt eller franchisingkontrakt. (Bäckström, 2006)
Förändringarna i arbetets organisering illustreras empiriskt i SCB:s statis
tik över antalet sysselsatta inom industrin respektive verksamhetsnära tjäns
ter.4 Från 1993 till 2003 har antalet sysselsatta i verksamhetsnära tjänster ökat
med 50 procent - från 270 000 personer till 407 000. Under samma period
ökade sysselsättningen inom själva industrin ganska marginellt. ”En orsak till
ökningen är att tjänster som tidigare genomfördes inom industrin, idag istället
utförs av specialiserade tjänsteföretag. Men det handlar inte bara om att jobb
flyttas från en statistisk grupp till en annan, från industri till tjänster... För
ändringen har troligen inneburit reella förändringar i hur arbetet organiseras,
vilket påverkar och kanske leder till ytterligare tillväxt inom dessa sektorer”
(Arvidsson och Ekstedt 2006: 88). De arbetsuppgifter som har flyttat ut ur
de traditionella industriföretagen utförs på ett annorlunda sätt och lägger i sig
grunden för nya affärer och därmed till ny tillväxt.
Det kan i och för sig ifrågasättas om de arbetsuppgifter som flyttas ut verk
ligen också förändras. Inom forskningen om kvalifikationskraven i det postfordistiska arbetslivet är meningarna delade. En del menar att ett utmärkande
drag i det post-fordistiska arbetslivet är en överdriven tilltro till kontinuerligt
ökande kvalifikationskrav. Enligt dessa befinner vi oss i en överutbildningskris. Alltför många utbildas på en nivå som de aldrig kommer att kunna ut
nyttja i sina karriärer: ”Vid sidan av den strukturella omvandlingen känneteck
nas arbetets karaktär av en påfallande stabilitet”, enligt Carl le Grand, Ryszard
Szulkin och Michael Thålin (2002: 179). ”De teoretiska ansatser som betonar
förändringar av befintliga arbeten, t.ex. via omvandlingar av arbetsorganisatio
nens karaktär, tycks därmed vara synnerligen svagt empiriskt grundade.”
Ett motargument skulle kunna vara att det snarare är brister i arbetsmarkna
dens funktionssätt som gör att det vid ingången av 2006 fanns fler än 60 000
4 Verksamhetsnära tjänster omfattar IT- och datarelaterade tjänster, forskningsverksamhet
samt tjänster inom juridik, patent, bokföring, revision, skatterådgivning, marknads- och opi
nionsundersökningar, tekniska konsulter, reklambyråer, annonsering, organisations-, led
nings- och strategifrågor, personaltjänster, kontorsservice (SNI-koder 72, 73, 74).
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arbetslösa högskoleutbildade. Dessa är kanske i alltför hög utsträckning utbilda
de för att fylla standardiserade kvadrater i byråkratiska organisationsscheman?

Arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlandet
Ams och arbetsförmedlingarnas verksamhet verkar bedrivas i allt för hög ut
sträckning centraliserat ovanför det arbetsliv där jobben finns, utan koppling
till de lokala och regionala arbets- och näringslivens behov. Standardiserade
förhållningssätt i form av tremånadersregeln riskerar att undanhålla den ar
betssökande från coachning och matchning i det skede där man är som mest
motiverad att söka och finna nytt jobb. Dessutom innebär den att den arbets
sökande inte får del av arbetsförmedlarnas ”tysta kunskap” om hos vilken ar
betsgivare just han eller hon skulle kunna finna ett jobb fast man är som mest
motiverad att gå in i ett nytt jobb.
Arbetsförmedlandet handlar egentligen om fyra olika aktiviteter: reglering,
matchning, coachning och ”tankning” (Bäckström, 2006). De flesta analyti
ker av arbetsmarknaden fastnar oftast vid regleringsaktiviteten och drar sedan
sina slutsatser på basis av denna. Låt oss ta ett exempel. Arbetsförmedlingen i
Torsby var 2005 bäst i Sverige på att matcha arbetssökande med lediga jobb,
varför var man det? Svaret är att Arbetsförmedlingen i Torsby arbetar interak
tivt med det lokala näringslivet, i kontinuerlig dialog med arbetsgivarna kän
ner man av deras behov: ”Det vi lägger mycket kraft på är att hålla företagskontakterna uppdaterade. Vi har byggt upp en bra relation med företagen. Vi
vet i de flesta fall när företagen har behov av arbetskraft och de använder oss i
sin rekrytering. Det är alltifrån tillsvidareanställningar till enstaka timmar.”5
Framgången i Torsby handlar om att man har organiserat verksamheten för
att klara av vad som kanske borde vara arbetsförmedlingens huvuduppgift att
matcha den arbetssökande med en arbetsgivares behov. I Torsby arbetar man
rentav med att ”känna av” arbetsgivarnas förväntade framtida behov genom att
hålla igång dialogen med dessa. För att kunna matcha framtida behov coachar
man de arbetssökande till rekryteringsutbildningar, (”tankning” av de arbets
sökande), i enlighet med den därigenom iakttagna efterfrågan hos arbetsgivar
na i bygden. Första uppgiften sätter man sist.
En aspekt av problematiken är emellertid att de förändringar som har skett i
arbetsförmedlandet i Sverige de senaste åren gått i motsatt riktning. Förutsätt
ningarna att jobba som i Torsby har inte ökat utan snarare minskat. Förmed
lingarnas förutsättningar att jobba i dialog med det lokala näringslivet har inte
5 M arika Sundqvist, ansvarig för företagskontakterna i Torsbys kommun i Dagens Industri
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ökat, möjligheterna till coachning av enskilda arbetssökande under de tre första
månaderna av arbetslöshet har helt tagits bort. Under den tiden förutsätts den
arbetssökande själv med hjälp av IT-stöd sköta sökarbetet. Vidare har det loka
la och regionala arbetsgivare- och partsinflytandet i arbetsförmedlingsnämn
der och länsarbetsnämnder minskat. De åtgärder och aktiviteter som genom
förs styrs i allt högre utsträckning från AMS centralt. Istället för att utnyttja de
lokala förmedlingarnas kännedom om de lokala och regionala arbetsmarkna
derna har verksamheten standardiserats och centraliserats. Tyngdpunkten i ar
betsförmedlingarnas verksamhet hamnar på uppgift ett: reglering och genom
förande av ovanifrån bestämda åtgärder och aktiviteter.
Olika delar av utbildningssystemet kan genom praktik- och lärlingsplatser
liksom fadderföretag (Brulin 1998: 76) flätas samman med arbetsgivarnas be
hov. Exempelvis har ju effektiviteten i yrkesutbildningarna minskat undan för
undan eftersom de istället för att anpassas till lokala och regionala arbetsgivar
nas behov har de strömlinjeformats i enlighet med högskolesystemet (Olofsson
2005). Färre och färre av arbetarklassens ungdomar tar sig därför in på arbets
marknaden genom gymnasial yrkesutbildning. Antagligen skulle effektiviteten
i arbetsförmedlandet kunna höjas om det organiserades i partnerskap med de
lokala och regionala arbetsgivarna. Men de senaste åren har istället inneburit
att länsarbetsnämnder och arbetsmarknadsnämnder har förlorat sina möjlig
heter att anpassa åtgärder och aktiviteter till de kommunala och regionala nä
ringslivens förutsättningar. Starkare och färre regioner och större funktionella
arbetsmarknadsområden skulle antagligen öka effektiviteten i en decentralise
rad arbetsmarknadspolitik. Risken för inlåsning skulle minimeras.
I takt med minskat arbetskraftsdeltagande och sjunkande sysselsättnings
grad har dessutom en arbetsmarknadspolitik med klart lägre utbildningsambitioner kommit att uppfattas snarare som en del av socialförsäkringssyste
met än ett verksamt verktyg för att slussa människor till nya mer produktiva
jobb. ”Den mest påtagliga förändringen över tid är att utbildningsinsatserna
har minskat sin andel av den totala programvolymen”, framhåller Jonas Olofs
son (2005: 148). ”Det gäller också praktikinsatserna... En annan påtaglig för
ändring är att de åtgärder som samlas under beteckningen övriga program har
ökat sin andel över tiden.
Övriga program inkluderar arbetslivsutveckling (alu), resursarbete, pro
jektarbete, arbetsinriktad rehabilitering, stöd till starta-eget, datortek, offent
ligt tillfälligt arbete (ota) och på senare år särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, aktiviteter inom vägledning/platsförmedling och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.” Än så länge är det svårt att värdera de så
kallade Plusjobben. Bör de karaktäriseras som åtgärder som endast ger indivi
den fortsatt knytning arbetsmarknaden? Eller lägger de grunden för individens
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inträde i reguljär anställning?
Ams generaldirektör Bo Bylund6 har framhållit att ”Vår roll och vårt ansvar
måste bli tydligt för alla: vår främsta uppgift är att matcha de lediga jobben med
de arbetssökande”. Men samtidigt framhåller han att ”Vi ska inte fungera som
personalavdelning åt arbetsgivarna eller som ett rekryteringsföretag som väljer
ut vem som ska anställas”. I en effektivitetsrevision från Riksrevisionsverket re
dan 1999 (RRV 1999:45) framhölls emellertid att det är de effektiva arbetsför
medlingarna som arbetar precis som rekryteringsföretag. I undersökningen av
effektiviteten i arbetsförmedlingens hantering av arbetsmarknadsutbildningen
jämfördes förmedlingskontorens sätt att arbeta med åtgärden. I sammanfatt
ningen framhålls att de effektivare kontoren ”i högre grad förmår sortera nya ar
betssökanden och dimensionera vägledningsinsatserna med hänsyn till service
behovet hos de sökande (till skillnad från en högre grad av ’likabehandling’ i de
mindre effektiva kontoren)”. Vidare framhålls att de effektivare kontoren ”kän
netecknas av ett mer plats- och företagsinriktat arbetssätt”. De använder också
i högre utsträckning särskilda metoder för att marknadsanpassa utbildningen,
”t.ex. genom att skräddarsy den utifrån arbetsgivarens och individens behov och
genom s.k. rekryteringsutbildning”. De effektivare kontoren har helt enkelt en
hög grad av lokalt inflytande över vilka utbildningar som upphandlas.
I SOU 2006:3 (s 70) Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet är
en av slutsatserna att de lokala och regionala arbetsmarknadsnämnderna och
allra helst de regionala kompetensråden bör stärkas för att motverka stuprören
mellan utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. ”Vi anser att nu
varande regionala kompetensråd behöver utvecklas till en viktig funktion för
att utbyta erfarenheter. Inte minst bör råden inventera regionernas kompetens
behov som underlag inför regionernas beslut om insatser för att uppnå målet
om stärkt konkurrenskraft och sysselsättning.” De regionala kompetensrådens
uPPgift är att skapa en arena för sampel i första hand mellan arbetsmarknadens
parter och olika utbildningsanordnare men också behandla frågor kring kom
petensförsörjning i ett vidare perspektiv. Ansvaret att bilda regionala kompe
tensråd har vilat på länsarbetsnämnderna. Men intresset för kompetensråden
har minst sagt varierat över landet. Den fortlöpande avlövningen av den här
typen av lokala och regionala sektorsövergripande organ har gjort att många
företrädare från näringslivet upplevt det som mindre meningsfullt att delta.
Ytterligare ett problem med den centraliserade arbetsmarknadspolitiken är
de traditionella föreställningar som tenderar att leva vidare genom den. Fortfa
rande tenderar exempelvis kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande att bli en rest
post när stora omstruktureringar sker (Westberg 2005). Mindre resurser satsas
6 Bo Bylund, generaldirektör i AMS i Dagens Nyheter 2006 01 23.
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på att kvinnorna skall finna nya jobb trots att i målen för arbetsmarknadspo
litiken och Ams framhålls att jämställdhet skall integreras i alla frågor. Tradi
tionella föreställningar om att kvinnor inte är familjeförsörjare eller inte kan
arbetspendla gör att ansträngningarna att stödja kvinnorna vid nedläggningar
blir lägre än för männen. Det nya regionala utvecklingsarbetet skulle bland an
nat fokusera möjligheter och öppningar i jämställdhetsarbetet, som stimulerar
till nytänkande och utveckling. I uppdraget till partnerskapen har det fram
hållits att det är viktigt att tydligt formulera problembilder och föreslå åtgärder
som befrämjar såväl kvinnors som mäns sysselsättning och utvecklingsmöj
ligheter. Hittills tycks jämställdhetsperspektivet emellertid ha hamnat mellan
stuprören, det vill säga någonstans mellan det regionala utvecklingsarbetet och
AMS (Hård 2006: 82).

Teori X, Y eller Z?
Den globala konkurrensen är knivskarp, även i högt kvalificerad tjänstepro
duktion. En stor mängd jobb försvinner årligen och ungefär lika många till
kommer. Arbetslinjen handlar i väldigt hög utsträckning om institutionella
och informella arrangemang för att hantera denna omsättning. En hög omsätt
ning underlättar omställningar och förnyelse i svenskt näringsliv. Utmaningen
är att se till att omsättningen av jobb hamnar mer och mer på plussidan, att an
talet jobb som tillkommer blir fler än de som försvinner. Om omställningarna
kan göras effektivare så att den potentiella arbetskraften snabbare kan slussas
in i nya anställningar och bort från arbetsplatser där omstruktureringar sker
kan både arbetsmarknadsdeltagande och sysselsättningsgrad öka.
I det postfordistiska arbets- och näringslivet tycks tillväxt och jobbskapande snarare handla om att ”avtala” om tillväxt med de många företag och verk
samheter som vill växa och utvecklas än att styra och reglera från centralt håll
(Brulin och Westberg 2000: 87). Det gäller att med handlingsutlösande teo
rier och modeller (Czarniawska 1988, 2006), institutionell infrastruktur och
dialog skapa förutsättningar för olika verksamheter att växa. En sådan dialog
verkar inte kunna ske på en alltför central nivå i detta allt mer kalejdoskopiska arbetsliv utan kräver direkta relationer i aktörernas egen nära verklighet.
Ekonomisk utveckling och jobbskapande tycks framöver snarare bygga på en
mängd individuella ”avtal” och ömsesidigt förtroende i människors egen livs
värld än dekret uppifrån. De så kallade tillväxtavtalen och tillväxtprogrammen
var ett uttryck för en ny tillväxt- och näringspolitik som bygger lokal och re
gional samordning snarare än styrning i stuprör från den centrala nivån, staten
och dess myndigheter. Regionala instanser skulle ges reella möjligheter att med
stöd i partnerskap av föreningar, företagare, fackliga organisationer och enskil
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da individer organisera en lokal och regional utvecklingspolitik.
Mycket talar för att kraften i jobbskapandet och näringspolitiken, i
EU:s strukturfonder och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skulle kunna
bli effektivare om samordning skapas lokalt och regionalt: ”Processen måste
utgå ifrån den lokala miljön där människor och företag är verksamma, alltså
bedrivas i ett underifrånperspektiv. I en process med de politiska partierna, för
eningslivet, företagarna, den sociala ekonomin m.fl. i partnerskap analyseras
utgångsläget och diskuteras vilka insatser som är viktigast för att underlätta en
positiv utveckling. Processen måste leda till en mycket tydlig fokusering. Den
måste också leda till att de uppgifter som ska utföras, adresseras till rätt nivå
och aktörer i kommunen, på länsnivån eller i andra regionala samverkanskonstellationer (SOU 2006:3, s 11).”
Nationalekonomernas recept, teori Z, på ett nytt innehåll i arbetslinjen är
väldigt tydligt. Det gäller att ändra lönebildningen och ersättningsnivåerna i
socialförsäkringssystemen så att utrymmet för låglönejobb på den svenska och
europeiska arbetsmarknaden ökar. Genom sådana förändringar kan vi i Sveri
ge precis som i USA skapa en arbetsmarknad som karaktäriseras av lägre jämlikhetsambitioner och därmed fler låglönejobb.
Nationalekonomerna Mats Persson och Marian Radetzki (2006: 16) menar
till och med att sådana förändringar skulle vara ett utslag av verklig solidaritet
med de fattiga människorna i resten av världen: ”Viljan att acceptera en reallönesänkning i vår del av världen kan utgöra ett test på vår verkliga solidaritet
med Kina och Indien. Bara vi inte går och schabblar bort det hela genom att
försöka blunda för reallöneanpassningen, så att vi ställer till med ännu högre
arbetslöshet här hemma.” Men deras empiriska och teoretiska grund för att
anamma teori Z och den amerikanska arbetsmarknadsmodellen kan ifrågasät
tas. Att Persson och Radetzkis (2006: 9) refererar till ”floden av outsourcing
till Indien av kvalificerade IT-tjänster, och till Kina av avancerade tillverk
ningsprocesser. ..” och att ”Sjukhuset i Madras annonserar i amerikansk press
om avancerade bypassoperationer...” gör knappast att det känns nödvändigt
att överge den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Den svenska arbetslinjen håller redan på att fyllas med ett nytt innehåll.
Parterna på den svenska arbetsmarknaden, senast Svenskt Näringsliv och LO,
har genom omställningsavtalen anvisat en väg mot en ny institutionell infra
struktur. Om de fackliga organisationerna tillsammans med arbetsgivarna
fortsätter att utveckla detta innehåll kan den undan för undan anpassas än
bättre till den nya globala arbetsdelningen och det moderna arbetslivet. Som vi
varit inne på tidigare blir antagligen omställningstryggheten viktigare än an
ställningstryggheten.
Det innehåll som Rehn och Meidner gav arbetslinjen förutsatte att staten
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tog ansvar för att människor skulle finna arbete genom arbetsförmedling och
arbetsmarknadspolitik medan parterna ansvarade för lönebildningen. Men
omställningsprocesser har, som vi har kunnat konstatera, kommit att organi
seras om radikalt under de senaste åren. Och mer kan göras av parterna, omställningsföretagen, försäkringsbolagen men också av staten. Det pratas allt
mindre om arbetsförmedling, allt mer om omställning. Ett antal nya verktyg
för att underlätta omställningar har gjort sitt intåg på svensk arbetsmarknad.
Dock finns det all anledning att ifrågasätta det faktum att olika grupper på
arbetsmarknaden har tillgång till så olika former och nivåer av omställningsstöd - en del har nästan inget alls (flytväst), medan andra har omfattande stöd
(fallskärm). Detta är särskilt anmärkningsvärt när allt färre av de grupper som
sorterades ut redan vid 1990-talskrisen, utomnordiska invandrare, ungdomar
och människor med funktionsnedsättning, finner jobb med hjälp av arbetsför
medlingen.
En utmaning för de aktörer som centralt är ansvariga för omställningar näringsdepartementet, centrala parter, trygghetsråd, bemanningsföretag, Ams,
Försäkringskassan —är att samordna de olika pusselbitar som finns centralt
och regionalt. För att få effektivitet i omställningssystemet behövs en övergri
pande koordination. Det handlar om att koordinera marknads-, myndighets-,
parts-, och inhouselösningar.
Ett exempel på detta förhållande är att i regeringens budgetproposition hös
ten 2005 får AMS i uppdrag att upprätta en försöksverksamhet med beman
ningsföretag eller liknande som ska omfatta arbetslösa akademiker och riktas
mot små- och medelstora företag. Satsningen beräknas omfatta 4000 arbets
lösa akademiker per år 2006 och 2007 och uppgå till drygt en (1) miljard kro
nor. (Prop. 2005/06:1 Utgiftsområde 13, s 49). I början av år 2006 har dock
branschorganisationen Bemanningsföretagen meddelat att det knappast blir
något samarbete enligt den modell Ams har utarbetat. Den traditionella ar
betsmarknadspolitiken stöter alltså på patrull.
Inledningsvis nämndes också att, enligt socialförsäkringsutredningen, nu
mera även långtidssjukskrivna och socialbidragstagare har kommit att omfat
tas av arbetslinjen. Här har vi en intressant institutionell utmaning - hur se
parerad är den institutionella infrastrukturen när det gäller arbetslöshet och
sjukdom? Det finns ju två olika centrala organisationer, Ams och Försäkrings
kassan och skilda försäkringar.
Samtidigt erbjuder arbetsmarknadsparternas omställningsförsäkringar i dag
endast hjälp och stöd till dem som är friska men i av arbetsgivaren definierad
omställningssituation som karaktäriseras av övertalighet. Man kan tänka sig
att effektiva omställningsförsäkringar skulle gälla både vid övertalighet, per
sonliga skäl och sjukdom. Alltså att individen som av vilket skäl som helst
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vill röra på sig i karriären skall också få effektivt stöd. Forskning har visat att
många individer vantrivs på sina arbetsplatser. Så många som 2 0 -4 0 procent
anger sig ha såväl fel arbetsuppgifter som fel arbetsplats (så kallad dubbelin
låsning), men vågar inte byta jobb (Aronsson, Dellner & Gustafsson, 2000).
Sådana personer tenderar att sjukskriva sig och så småningom helt lämna det
aktiva arbetslivet. Morgondagens arbetslinje måste genom effektiva institutio
nella infrastrukturer utvecklas vidare för att hantera denna problematik. Som
redovisats här finns det flera pusselbitar presenterade av såväl bemanningsföretag, försäkringsbolag, myndigheter och företag. För de som ansvarar för den
övergripande arbetsmarknadspolitiken är den stora utmaningen att lägga arbetsmarknadspusslet så att de nya bitarna också passar in.
Trots att vi har samma institutionella infrastruktur i landet presterar olika
landsändar och delar av storstadsområdena väldigt olika när det gäller syssel
sättning och arbetsmarknadsdeltagande. De korsbefruktande nätverken, den
lokala och regionala dynamiken, samverkanskulturen, X-faktorn tycks spela en
inte oväsentlig roll i det nya arbetslivet. Om Sverige skall kunna vidmakthålla
dubbelt så höga lägstalöner, och till och med öka arbetsmarknadsdeltagandet
och sysselsättningsgraden, måste den svenska arbetslinjen så att säga prestera
dubbelt så bra. Fack och arbetsgivare borde fortsätta anpassa systemen för om
ställning till kraven i det nya arbetslivet. Alternativet till en fortsatt förändring
av innehållet i den svenska arbetslinjen enligt X och Y-teorierna är den mark
nadsliberala modellen, baserad på teori Z.
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