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Forord 

Høsten 2000 oppnevnte Nordisk Ministerråd medlemmene av program-
komitéen for Velferdsforskningsprogrammet, med departementsråd Ha-
rald Nybøen (Norge) som leder. Komitéens sammensetning var basert på 
to medlemmer fra hvert land – en forsker og en bruker. Det ble oppnevnt 
en observatør hvert av de selvstyrte områdene. I tillegg har Ministerrådet 
hatt 1–2 observatører. På sitt første møte valgte komitéen professor Stina 
Johansson som nestleder. 

Samtidig hadde Ministerrådet utlyst oppdraget for å ivareta sekretari-
atsoppgaven, og Norges forskningsråd ble engasjert. Seniorrådgiver Stei-
nar Kristiansen har vært koordinator og programkomitéens sekretær. 

I perioden har det vært noen endringer i programkomitéens sammen-
setning som følge av at medlemmer har gått over i ny jobb. I vedlegg 1 
gis en oversikt over komitéens medlemmer i hele programperioden. 

I perioden 2. november 2000–24. mars 2006 har programkomitéen 
hatt 14 møter.  

Programmets budsjettramme har vært DKK 35 mill,, fordelt over 
2000–2006. Programmet har finansiert 15 prosjekter, hvorav seks er 
kunnskapsoversikter basert på nyere nordisk forskning. I vedlegg 2 er det 
gitt en oversikt over prosjektene. 

I kapittel 3 har hver prosjektleder gitt et sammendrag av resultatene 
fra sine respektive prosjekter.  
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Programkomitéen har vært opptatt av å få en ekstern vurdering av 
forskningen under programmet. Kapittel 4 i denne sluttrapporten er for-
fattet av Joakim Palme, som på selvstendig grunnlag har vurdert virk-
somheten i programmet, også i en bredere ramme for nordisk velferds-
forskning.  

I kapittel 5 legger komitéens fram sine vurderinger og anbefalinger. 
 
Oslo, april 2006 
 
Harald Nybøen  Steinar Kristiansen 
Programkomitéens leder Programmets koordinator 
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1. Programplanens mål og strategi 

Ved oppstarten hadde Ministerrådet utarbeidet en programplan hvor stra-
tegiske mål og tematiske prioriteringer var beskrevet.  

Rammen for programplanen var ny kunnskap med utgangspunkt i 
”den nordiske modellen”. Det ble bl.a. lagt vekt på sammenligninger 
mellom nordiske land og mellom de nordiske landene og EU/europeiske 
land. Dette var uttrykt slik: 
 
• Modellens ”uthållighet”: Økonomisk effektivitet og høy vekst, 

politisk konsensus, incitamentstruktur, sosial mobilitet 
• Modellens relative framgang – økonomisk, sosialt, politisk 
• Modellens modernisering eller tilpasninger 
• Modellens eksportverdi 
 
Disse punktene var utledet som følgende spørsmål:  
 
• Finnes en distinkt nordisk modell – og utgjør den i så fall et alternativ 

et europeisk perspektiv?  
• Hvilke utfordringer innebærer den nordiske utviklingen innenfor 

demografi og økonomi for velferdssamfunnets utvikling? 
• Utgjør velferdssamfunnet en forutsetning eller en trussel for de 

nordiske landenes konkurranseevne? 
• Kan velferdspolitikken gjennomføres uten sterk lokal forankring? 
 
I tillegg var det lagt vekt på følgende: 
 
• Betydningen av å utvikle komparasjoner – mellom nordiske land og 

mellom nordiske land og andre/europeiske land 
• Betydningen av å bygge opp databaser 
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• Betydningen av tverrvitenskapelige tilnærminger 
 
I programplanen var fem tematiske områder prioritert: 
 
• Arbeidsmarkedet 
• Sosiale og helsemessige forhold 
• Marginalisering og utstøting 
• Konsumentenes vilkår og strategi i et velferdsperspektiv 
• Likestillings- og kjønnsperspektiver på nordisk velferd 
 
Slik som temaene var beskrevet i programplanen, fant komitéen at to av 
dem – marginalisering og kjønns- og likestillingsperspektiver – burde 
inngå som problemstillinger i de øvrige temaene. I forlengelsen av dette 
kom komitéen til at forskningsprosjektene skulle inkludere problemstil-
linger fra minst to av de tematiske områdene.  
 



2. Virksomheten i programmet 

2.1 Igangsetting 

2.1.1 Utlysing av forskningsmidler 

Programkomitéen besluttet å utlyse forskningsmidlene i to trinn – først en 
prekvalifisering, for deretter å invitere utvalgte forskningsmiljøer til å 
utarbeide prosjektsøknader. 

Til grunn for utlysingen lå en bred oversikt over nordiske forsknings-
institusjoner utarbeidet av Ministerrådet, supplert av sekretariatet. 

Det innkom i alt 69 prosjektskisser fra forskningsmiljøer i alle nordis-
ke land, fordelt slik: 
 

Norge 29 
Sverige 11 
Danmark 11 
Finland 10 
Island  6 
Grønland 1 
Estland  1 
Sum 69 

 
Prosjektskissene ga grunnlag for å vurdere tematiske relevans og forsk-
ningsmiljøenes kompetanse, og ikke selve forskningskvaliteten. Pro-
sjektskissen fra Estland ble avvist med henvisning til estiske forhold ikke 
var omfattet av programplanen.  

Allerede på dette stadium konstaterte programkomitéen at norske 
forskningsmiljøer var i flertall. Mulige årsaker ble diskutert, for eksempel 
at Norge har den klart største (anvendt) instituttsektoren utenfor universi-
tetene på velferdsområdet og at forskere i flere andre land kunne være 
engasjert i EU-prosjekter.  
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De 69 skissene var forskningsmiljøenes ”svar” på utlysingen, og sånn 
sett ga de et bilde av komitéens muligheter og begrensninger. Samlet var 
det visse skjevheter, men i hovedsak fant komitéen at prosjektskissene ga 
et godt grunnlag for neste trinn i prosessen.  

Sammen med de strategiske målene ble 33 forskningsmiljøer invitert 
til å utarbeide prosjektsøknader, fordelt slik: 

 
Norge 15 
Sverige  4  
Danmark  6 
Finland  5 
Island  2  
Grønland  1  
Sum 33 

 
Blant de 33 utvalgte prosjektskissene søkte komitéen å få til en best mulig 
tematisk balanse innenfor programplanen som helhet. I programplanen 
nevnes bl.a. etablering og bruk av nordiske databaser, teoretisk variasjon 
og tverrfaglighet. Programkomitéen valgte å prioritere bruk av eksiste-
rende databaser framfor etablering av nye. Samfunnsfag som sosiologi, 
statsvitenskap og økonomi dominerte skissene, noe som ikke var unatur-
lig eller overraskende ut fra programplanens faglige innretning og hoved-
temaer. 

For de inviterte søknaden var det et krav at minst tre nordiske land 
skulle inngå og at prosjektene skulle inneholde komparative analyser. 

Den etterfølgende søknadsbehandlingen resulterte i at det ble bevilget 
midler til 9 forskningsprosjekter. De aller fleste prosjektene fikk reduserte 
budsjetter. 

De igangsatte prosjektene ga god dekning av samspillet mellom vel-
ferdspolitiske temaer knyttet til arbeidsmarked, familie, marginalisering, 
kjønnsperspektiver, konsumentroller og vestnordiske forhold. Temaer 
som finansiering, pensjonssystemer og helse ble i liten grad tatt opp i 
prosjektene.  

Omtrent samtidig med søknadsbehandlingen ble komitéen kjent med 
at EK-Finans under NMR hadde tatt initiativ til et nordisk samarbeid om 
utredning av problemstillinger knyttet til bl.a. ”fremtidig finansiering af 
de nordiske velferdsstater” og ”den framtidiga finansieringen av pen-
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sionssystemen”. Programkomitéen besluttet derfor å oversende en av 
søknadene til EK-Finans med forslag om finansiering derfra1.  

2.1.2 Gjennomføring av forskningen 

De aller fleste forskningsprosjektene startet i løpet av andre halvår 2001. 
Underveis har framdriften i hovedsak vært i henhold til planene. 

De første fem prosjektene om kunnskapsstatus ble gjennomført i løpet 
av 2004, mens det siste ble gjennomført i 2005. 

2.1.3 Supplerende initiativer – kunnskapsstatusprosjekter 

Ut fra vurderingen av de igangsatte forskningsprosjektene i forhold til 
programplanens prioriteringer og temaer som komitéen selv ønsket å få 
bedre belyst, oppsummerte programkomitéen bl.a. følgende om aktuelle 
supplerende initiativer, først og fremst i form av kunnskapsstatus for 
nyere nordisk forskning på utvalgte områder. Ett område gjaldt Barn, 
marginalisering og fattigdom, hvor det allerede var tatt et NMR-initiativ 
til et forprosjekt. Etter kontakt med den aktuelle prosjektlederen om vide-
re planer for et ordinært prosjekt, fant komitéen det riktigst å overlate 
framtidig finansiering til andre instanser2.  

Komitéen besluttet å prioritere i alt seks slike prosjekter: 
 

1. Innvandringens velferdspolitiske utfordringer 
2. Helse og velferd 
3. Konsumentperspektiver på offentlige og private markedsbaserte 

velferdstjenester 
4. Europeiske perspektiver 
5. Velferdspolitiske forhold i Vestnorden 
6. Citizen´s intermediate organisations and governance of the 

challenges of welfare services in the Nordic societies 
 
Med unntak av prosjektet Europeiske perspektiver, utgis rapportene fra 
disse prosjektene i TemaNord-serien.  

                                                 
1 En hovedpublikasjon er ”Det framtida nordiska välfärdssamhället” (TemaNord 2003:12) 
2 Hittil foreligger ”Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår” redigert av Elisabeth 

Backe-Hansen (NOVA-rapport 12/04) 
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2.2 Måloppnåelse 

I programplanen trekkes opp en rekke mål og problemstillinger. Innenfor 
programmets budsjettramme besluttet programkomitéen visse priorite-
ringer, både av strategiske mål og ut fra de mulighetene som responsen 
fra de nordiske forskningsmiljøene skapte. I tillegg tok komitéen noen 
egne initiativer for å styrke eller supplere programplanens prioriteringer 
og prosjektenes temaer. 

2.2.1 Tematisk dekning 

De igangsatte forskningsprosjektene omfatter problemstillinger innenfor 
alle prioriterte temaområder. Prosjektene tar opp perspektiver knyttet til 
”den nordiske modellen”, relatert til de ulike problemstillingene som 
belyses. Forskningen viser variasjon og ulikhet innenfor modellens ram-
mer, også i sammenheng med endringer som har skjedd de senere årene.  

Prosjektene belyser problemstillinger på tvers av flere av de prioriterte 
temaområdene. I mange av prosjektene er den velferdspolitiske dynamik-
ken mellom arbeidsmarked, familie, fertilitet, kjønnsdimensjoner, margi-
nalisering og konsumentroller gjennomgående problemstillinger.  

Noen velferdspolitiske temaer er i liten grad med i prosjektene – fi-
nansiering av velferds- og pensjonsordninger og helserelaterte problem-
stillinger. Samtidig ble noen temaer forsterket eller tilføyd gjennom 
kunnskapsstatusprosjekter om innvandring og velferdspolitikk, eldreom-
sorg, konsumentperspektiver knyttet til funksjonshemmede og eldre, og 
frivillighetens rolle på velferdsområdet. (Noen av disse temaene var lite 
framhevet i programplanen.) 

Et av kunnskapsstatusprosjektene er om europeiske perspektiver på 
nordisk velferdspolitikk med en oppdatering av deler av et tidligere pro-
sjekt under NMR-programmet Norden og Europa3.  

                                                 
3 Publikasjonene fra dette prosjektet er Mikko Kautto, Matti Heikkilä, Bjørn Hvinden, Staf-

fan Marklund og Niels Ploug (red.): ”Nordic Social Policy – Changing Welfare States” (1999) 
og Mikko Kautto, Johan Fritzell, Bjørn Hvinden, Jon Kvist og Hannu Uusitalo (red.): ”Nordic 
Welfare States in the European Context” (2001). 
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Delvis stimulert av perspektiver i noen av prosjektene og program-
mets representasjon på en konferanse i Nuuk i 2001 om et stort kompara-
tivt prosjekt om levekår i Arktis, har programmet også et kunnskapssta-
tusprosjekt om velferdspolitiske forhold i Vestnorden. Basert på to semi-
narer om dette temaet, planlegges utgivelse i 2006 av en egen publikasjon 
med bidrag fra forskere fra Island, Færøyene og Grønland. Programmet 
ønsker på denne måten å få fram kunnskap om velferdspolitiske temaer 
fra denne delen av Norden, og som hittil har vært lite systematisert og 
kjent.  

2.2.2 Strategisk dekning 

Alle prosjektene handler om forhold i minst tre nordiske land – kun ett 
prosjekt har ”bare” tre land med, mens de øvrige dekker minst fire land. I 
tillegg inngår Færøyene og Grønland i flere prosjekter. (Åland er ikke 
med i noen prosjekter.) Samlet inngår dessuten flere europeiske land 
(Storbritannia, Nederland, Tyskland) og USA, eller større europeiske 
regioner. Dette har gitt grunnlag for komparative analyser mellom nor-
diske land og mellom nordiske og europeiske land.  

Selv om de fleste prosjektene har hatt norsk ledelse, har alle hatt med-
arbeidere fra øvrige nordiske land. Forskere fra Færøyene og Grønland 
har deltatt i prosjektene om Vestnordiske forhold. En del av prosjektenes 
har etablert nye forskergrupper og –nettverk, mens andre prosjekter har 
videreutviklet eksisterende nettverk. 

Programmet besluttet å ikke prioritere oppbygging av nye databaser, 
men heller prioritere prosjekter som brukte og videreutviklet eksisterende 
nordiske databaser. 

Sosiologi har vært det viktigste faget i prosjektene, noe som ikke er 
unaturlig sett i sammenheng med programplanens prioriterte temaområ-
der. Prosjektene har imidlertid viktig bidrag fra fag som samfunnsøko-
nomi, sosialantropologi, historie, jus og demografi.  

2.3 Nordisk kontakt 

Gjennom koordinatoren har programmet hatt kontakt med de aktuelle 
nordiske institusjonene: 
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Nordisk Ministerråd 
Kontakten har dels vært gjennom observatørene i programkomitéen og 
dels i form av årlige møter med utgangspunkt i årsrapportene fra pro-
grammet og samarbeid om formidlingsaktiviteter. 

Gjennom NMR har programmet og utvalgte deler av forskningen blitt 
presentert for MR-S, EK-S og EK-JÄM. 

Under planleggingen av oppstartsfasen har Nordforsk kontaktet pro-
grammets koordinator. 
 
Nordiska samarbetsorganet för handikapfrågor (NSH) 
Programmet har hatt kontakt med NSH gjennom presentasjon av pro-
grammet og relevant forskning. I 2005 omfattet kontakten etableringen av 
et nytt nordisk forskningsnettverk, og programmet er representert ved 
koordinatoren i styringsgruppen. 
 
Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap (NHV) 
Programmet har etablert kontakt med NHV med sikte på formidling fra 
forskningen. Kontakten har også omfattet planleggingen av et samarbeid 
om en nettportal for velferdsforskning, hvor også NSH og NOPUS inn-
gikk.  
 
NOPUS 
Programmet har etablert kontakt med NOPUS med sikte på formidling fra 
forskningen. NOPUS arrangerer en konferanse i mars 2006 basert på 
forskning fra programmet.  
 
NIKK 
Programmet har etablert kontakt med NOPUS med sikte på formidling fra 
forskningen. NIKKs tidsskrift vil våren 2006 utgi et temanummer basert 
på forskningen fra programmet, og med Gudjørg Linda Rafnsdottir (med-
lem av programkomitéen) er gjesteredaktør. 
 
Nordisk Råd 
Kontakten med Nordisk Råd har vært gjennom Välfärdsutskottet. Pro-
grammet og utvalgte deler av forskningen er blitt presentert på fire av 
utskottets møter. 
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Nasjonale forskningsråd og –institusjoner  
Programkomitéen har fra 2002 møtt representanter fra nasjonale forsk-
ningsråd og sentrale forskningsinstitusjoner i forbindelse med komitéens 
ordinære møter. Komitéen vurderte også mulighetene for samarbeid med 
slike instanser, men kom til at bl.a. ulike organistoriske rammer ville 
kreve langt større ressurser enn programmets budsjett ga rom for. Vans-
keligheten med slikt samarbeid ble også belyst på en konferanse som 
NOS arrangerte høsten 2001, hvor koordinatoren holdt et innlegg.  
 
Helsinki universitet 
Gjennom NMR ble det i 2003 etablert kontakt med Center för nordiska 
studier ved Helsinki universitet om et planlagt prosjekt om ”Research on 
Research on the Welfare State”. Forskere fra programmet og koordinato-
ren deltok på en konferanse i Helsinki. Verken NMR eller programkomi-
téen fant å kunne prioritere egne midler til videre støtte til det finske pro-
sjektet. 

2.4 Publisering 

Fra prosjektene er det publisert en rekke vitenskapelige artikler i engelsk-
språklige tidsskrifter, bøker og rapporter som hovedpublikasjoner, mer 
populærvitenskapelige artikler og aviskronikker i noen tilfeller. Omfanget 
av publisering varierer en del mellom prosjektene.  

Publikasjonene fra fem av de seks prosjektene om nordisk kunnskaps-
status er utgitt i TemaNord-serien. 

2.5 Formidling 

Formidlingen fra programmet – om programmet som sådan og fra forsk-
ningen – startet i 2002. Samarbeidet med Ministerrådet og Nordisk Råd 
har stått sentralt i formidlingsaktiviteten. Høsten 2004 utarbeidet pro-
gramkomitéen en formidlingsstrategi som ble lagt fram for EK-S. Strate-
gien har vært retningsgivende for aktivitetene, bl.a. overfor NHS, NHV, 
NOPUS og NIKK, samt tidsskriftene Arbeidsliv i Norden og tidsskriftet 
Social och hälsa. 
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Programmets webside ble opprettet i 2001 med adressen www.program. 
forskningsradet.no 

2.6 Gjennomføring 

Velferdsforskningsprogrammet har innenfor tids- og budsjettrammen 
vært gjennomført i samsvar med de planer som programkomitéen har 
fastsatt. Framdriften i prosjektene har i all hovedsak vært i samsvar med 
planene. Formidlingsaktivitetene har vært basert på strategien, men det 
har ikke vært mulig å gjennomføre alle aktuelle tiltak, primært pga be-
grenset kapasitet i programmet og i NMR. 
 
 



3. Sammendrag av 
forskningsresultater 

I det følgende presenteres resultater fra prosjektene under Velferdsforsk-
ningsprogrammet. 

3.1 Prosjekt: Family policies, fertility trends and family 
changes in the Nordic countries: How sustainable is the 
Nordic model of familywelfare? 

Prosjektleder: Forskningssjef Kari Skrede, Statistisk 
sentralbyrå 

Familiepolitikk, fruktbarhetsutvikling og endringer i familiemønster i de 
nordiske landene: Hvor bærekraftig er den nordiske familiepolitiske mo-
dellen? 
 
Prosjektet har forholdt seg til tre hovedspørsmål:  
 
1) Fellestrekk og forskjeller i utviklingen av fruktbarhetsmønsteret: Kan 

vi si at utviklingen for de nordiske landene går i retning av et felles 
fruktbarhetsmønster med klart sammenfallende hovedtrekk?  

2) Kan forskjellene mellom landene forklares ved forskjeller i de 
enkelte lands familiepolitiske ordninger?  

3) Demografiske og politiske utfordringer: Tyder fruktbarhetsutvikling-
en i de nordiske landene på at den nordiske modellen for familie- og 
likestillingspolitikk legger grunnlag for en bærekraftig utvikling i 



20 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

forhold til framtidige demografiske og likestillingspolitiske 
utfordringer?  

 
Prosjektet er et nettverksprosjekt hvor mesteparten av forskningen er 
finansiert gjennom deltakernes pågående prosjekt med finansiering fra 
andre kilder. I nettverket har vi arbeidet med å få fram en felles kunn-
skapsstatus fra tidligere og pågående forskning knyttet til prosjektets 
tema, konkretisert ved de tre spørsmålene ovenfor. I tillegg har vi gjen-
nomført nye komparative analyser på registerdata tilrettelagt for en felles 
modell med harmoniserte datadefinisjoner. Vi har også gjennomført nye 
kohortanalyser av fruktbarhetsutviklingen i de nordiske landene basert på 
fødselshistoriefiler for reelle fødselskull av kvinner.  

Vi viser til det engelske sammendraget for prosjektet for en nærmere 
beskrivelse av analytisk opplegg, metoder og datagrunnlag. Det engelske 
sammendraget gir også en fyldigere oppsummering av prosjektets resulta-
ter, både med hensyn til kunnskapsstatus av tidligere og pågående forsk-
ning (dokumentert med litteraturreferanser) og med hensyn til empiriske 
resultat fra prosjektets analyser. I det engelske sammendraget har vi også 
trukket en del veksler på en artikkel (ved prosjektlederne) som er under 
publisering4. Dette er så langt den publikasjonen fra nettverksprosjektet 
hvor vi har forholdt oss mest systematisk til de tre innfallsvinklene i pro-
sjektets tema. På grunnlag av programkomiteens ønske om et formid-
lingsrettet sammendrag på et skandinavisk språk, har vi gjort det norske 
sammendraget mer kortfattet, utelatt litteraturreferanser og viser til det 
engelske sammendraget for nærmere dokumentasjon.  

3.1.1. Fruktbarhetsmønsteret i de nordiske land 1970–2000 – fellestrekk 
og forskjeller  

– senere førstefødsler, men god opphenting senere i livsløpet.  
Det er klare fellestrekk i utviklingen av fruktbarhetsmønsteret i de enkelte 
land. I perioden fra det tidlige 1960-tallet til det tidlige 1970-tallet gjen-
nomgikk alle de nordiske landene det demografiske ”girskiftet” fra tidlige 

                                                 
4 Rønsen, M. and K. Skrede: ”Nordic fertility patterns - compatible with gender equality?”, 

under publisering som kapittel 3 in Ellingsæter, A.L. and A. Leira (eds.): Politicising Parent-
hood: Gender Relations in Scandinavian Welfare State Restructuring, Policy Press, Bristol 
(forthcoming 2006) 
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til utsatte førstefødsler. Førstefødselsratene har sunket sterkt for unge 
kvinner i aldersgruppene under 30 år og økt betydelig for kvinner i al-
dersgruppene 30–44 år. I alle de fire nordiske landene har medianalderen 
ved første barns fødsel økt med omlag 3½–4 år, når vi sammenlikner 
kvinnekohorter født fra 1945 fram til 1969. Medianalderen ved første 
barns fødsel er fortsatt økende innen alle landene. 

Alle landene har dermed vært gjennom fallet i periodefruktbarheten 
som følger av overgangen fra tidlige til utsatte fødsler. Det har vært tre 
markerte faser i denne utviklingen figur 1 i engelsk sammendrag: (i) Først 
en periode med sterkt fallende periodefruktbarhet (samlet fruktbarhetstall) 
ved inngangen til 1970-tallet mot et minimumsnivå (snupunktet) på første 
halvdel av 1980-tallet. (ii) Deretter sterkt stigende fruktbarhetsrater gjen-
nom andre halvpart 1980-tallet, fulgt av (iii) for de fleste landenes ved-
kommende (med unntak av Sverige) mer stabile og relativt høye frukt-
barhetsrater (i underkant av reproduksjonsnivået) gjennom hele 1990-
tallet. De viktigste forskjellene i forhold til dette mønsteret er at både 
Sverige og Finland har hatt ekstra svingninger i periodefruktbarheten i 
tillegg til den tredelte faseutviklingen. Sverige har hatt de mest dramatis-
ke avvikene, både med den sterkeste oppgangen på 1980-tallet og med et 
”særsvensk” fall i periodefruktbarheten midt på 1990-tallet, fulgt av ny 
oppgang på slutten av 1990-tallet. Finland hadde en kortvarig økning i 
fruktbarhetsnivå i perioden 1978–1983, med en liten topp i 1983, fulgt av 
en ny nedgang og et nytt snupunkt i 1988.  

Den videre fruktbarhetsutviklingen etter ”girskiftet” har også et klart 
fellestrekk ved at alle landene har hatt god opphenting av utsatte fødsler 
senere i livsløpet. I løpet av perioden har det også skjedd en klar tilnær-
ming mellom landene i utviklingen av kohortfruktbarheten (gjennomsnitt-
lig barnetall for et fødselskull av kvinner) ved avslutning av fødedyktig 
periode. I kvinnekohortene som ble født i første halvdel av 1940-tallet er 
det ganske store forskjeller mellom landene i gjennomsnittlig barnetall 
ved 40 års alder (figur 4 i engelsk sammendrag). I disse kohortene lå 
finske kvinner godt under reproduksjonsnivået, Sverige omtrent på repro-
duksjonsnivået , Danmark litt over og Norge høyest med om lag 2,3 barn 
i gjennomsnitt.  

For yngre kohorter har det skjedd en gradvis tilnærming mellom lan-
dene. For kvinnekohortene som er født på slutten av 1950 tallet, var det 
relativt små forskjeller mellom de fire landene i gjennomsnittlig barnetall 
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ved 40 årsalder. Norske kvinner har fortsatt det høyeste gjennomsnittstal-
let (omtrent på reproduksjonsnivået på 2.1 barn), men kvinnene i de øvri-
ge landene ligger relativt nær med i overkant av 1,9 barn i Sverige og 
Finland og i overkant av 1,8 barn i Danmark. Opphentingen av de utsatte 
fødslene har vært så god at fruktbarhetsnivået i de nordiske land ligger 
klart i topp-sjiktet blant land som har gjennomgått skiftet fra høy til lav 
fruktbarhet, både for periodefruktbarheten og for kohortfruktbarheten. 

Det er imidlertid også betydelig variasjon mellom landene i veiene 
fram til relativt lik kohortfruktbarhet ved inngangen til 2000-tallet. I pro-
sjektet har vi studert de underliggende strukturene i utviklingen av frukt-
barheten på landnivå nærmere gjennom separate analyser av de enkelte 
overgangene i fødselsmønsteret (førstefødsler , overgangen fra ett til to 
barn, og overgangen fra to til tre). Betydningen av kvinnenes utdannings-
nivå er studert både for paritetsratene og for utviklingen av kohortfrukt-
barheten. Oppsummerende kan vi si at det er mange sammenfallende 
trekk mellom landene i utviklingen av førstefødselsratene og noe større 
forskjeller i utviklingen av andre- og tredjefødselsratene.  

Hovedtrekk i førstefødselsmønsteret 
For førstefødselsratene er det klart sammenfallende trekk mot senere 
fødsler (høyere medianalder). Det er imidlertid forskjeller mellom lande-
ne i når denne utviklingen begynte. Finland var tidligst ute og Norge sist. 
Skiftet fra fallende til stigende medianalder kom for Finland allerede i 
kvinnekohortene født tidlig på 1940-tallet, fulgt av kvinner født 1945–49 
i Sverige og Danmark og til sist Norge i kvinnekohortene født 1950–54 
(figur 2 i det engelske sammendraget).  

– fortsatt forskjell i medianalder 
Medianalderen ved første fødsel har steget i alle land, men aldersforskjel-
lene mellom landene har i stor grad vært opprettholdt over hele perioden. 
Finske kvinner har hatt den høyeste medianalderen i hele perioden og 
norske kvinner den laveste. I kvinnekohortene født 1965–69 var median-
alderen ved første barns fødsel om lag 29 år i Finland, 28 år i Sverige og 
Danmark, og om lag 26 ½ år i Norge.  
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– betydelig forskjeller etter utdanning  
Aldersplassering av førstefødslene varier med utdanning, målt ved kvin-
nenes oppnådde utdanning ved 30-årsalder. I alle landene er det kvinner 
med utdanning på grunnskolenivå som er tidligst ute, mens kvinner med 
utdanning på universitets- og høgskolenivå har den høyeste medianalder. 
Aldersforskjellene mellom utdanningsgruppene har holdt seg stabile in-
nen de enkelte land i hele perioden.  

– størst forskjeller mellom utdanningsgruppene i Norge 
Aldersforskjellene mellom utdanningsgruppene er større i Norge enn i de 
tre andre landene. Det er om lag 7 års forskjell i medianalder ved første 
fødsel mellom kvinner med henholdsvis grunnskole- og universitets- og 
høgskoleutdanning i Norge, mot om lag 5 år for tilsvarende grupper i de 
andre tre landene. Forskjellen skyldes at kvinner med kort utdanning er 
tidligere ute i Norge enn tilsvarende grupper i de øvrige landene. I den 
yngste fødselskohorten (født 1965–69) var medianalderen ved første fød-
sel for kvinner med utdanning på grunnskolenivå knapt 22 år i Norge, 
mens medianalder for tilsvarende grupper i de andre landene lå omkring 
25 år.  

– god ”opphenting” av utsatte førstefødsler – men andelen barnløse øker  
Sterkt økende førstefødselsrater i aldersgruppene 30–44 år viser en god 
”opphenting” av utsatte fødsler etter at 30 års alder er passert i alle lande-
ne. Opphentingen er tregest i Finland, som har den høyeste andelen barn-
løse både i eldre og yngre kvinnekohorter (fra vel 15 prosent i 1935–39 
kohorten til vel 17 prosent i 1955–59 kohorten). I de tre andre landene var 
barnløsheten nede på et minimumsnivå i 1945–49 kohorten, fulgt av en 
økende barnløshet i yngre kohorter. Med økende barnløshet har det også 
skjedd en tilnærming mellom Finland og de tre øvrige landene (figur 3 i 
engelsk sammendrag). I 1955–59 kohorten er Finland er fortsatt på topp 
med vel 17 prosent barnløse, fulgt av Sverige på 15 prosent, Danmark på 
14 og Norge på 12 prosent. Økningen i barnløsheten viser at alle landene 
står overfor en utvikling hvor økningen i førstefødselratene etter 30 årsal-
der ikke kompenserer fullt ut for den reduserte fruktbarheten i aldersfase-
ne før 30 år.  
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– tilnærming mellom landene når det gjelder barnløshet blant kvinner 
med lang utdanning  
Det er størst forskjeller i andel barnløse etter utdanningsgruppe i Norge. I 
1955–59 kohortene var andelen barnløse 9 prosent blant kvinner med 
grunnskoleutdanning og 15 prosent blant kvinner med universitets- og 
høgskoleutdanning. Danmark har samme mønster, men litt mindre for-
skjeller mellom utdanningsgruppene. I Danmark og Norge har også barn-
løsheten i yngre kohorter økt mer for kvinner med lang utdanning, slik at 
forskjellene i barnløshet etter utdanning er blitt større i de yngste kohor-
tene. I Finland og i Sverige er det mindre forskjeller etter utdanning. I 
begge disse landene er også barnløsheten høyest for kvinner med grunn-
skoleutdanning. Samlet sett ligger andel barnløse blant kvinner med lang 
utdanning i 1955–59 kohorten omtrent på samme nivå i de fire landene, 
dvs. at det for denne gruppen av kvinner har skjedd en tilnærming mellom 
landene.  

Større forskjeller i andre- og tredjefødselsratene 
Det er større variasjon landene i mellom når det gjelder utviklingen for 
andre- og tredjefødselsratene. Sverige har hatt de største svingningene i 
andrefødselsratene, med et skifte fra fallende til økende rater i 1977 og 
deretter sterkt økende rater gjennom 1980-tallet og et nytt skarpt fall på 
det tidlige 1990-tallet. De tre andre landene har mindre svingninger, men 
alle landene hadde en overgang fra fallende til stigende rater på 1970-
tallet eller tidlig på 1980-tallet. Vendepunktet kom tidligst i Finland (på 
begynnelsen av 1970-tallet), deretter fulgte Norge (samtidig med Sverige 
i 1977) og til sist Danmark (på begynnelsen av 1980-tallet).  

Tidlig på 1990 tallet stabiliserte andrefødselsratene i disse tre landene 
seg etter økningen på 1980-tallet. De har deretter holdt seg på et relativt 
stabilt eller svakt synkende nivå i alle tre landene. Mot slutten av 1990-
tallet begynte andrefødselsraten igjen å stige i Sverige og nærmet seg 
nivået i de andre landene. Det innebærer at vi også for andrefødselsratene 
ser en konvergens mellom landene ved overgangen til 2000-tallet.  

Svingningene i tredjefødselsratene følger samme mønsteret som 
svingningene i andrefødselsratene. Det er imidlertid mindre konvergens 
mellom landene i utviklingen av tredjefødselsratene mot overgangen til 
2000-tallet enn hva vi ser for andrefødselsratene. Utviklingen i tredjefød-
selsratene har vært mer todelt. Finland og Norge har hatt de høyeste rate-
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ne gjennom 1990-tallet og har ligget ganske nær hverandre i hele perio-
den. Danmark hadde også stabile, men betydelig lavere rater enn de to 
andre landene gjennom hele 1990-tallet. Sverige lå høyest av alle på 
1980-tallet, men hadde også for tredjefødslenes vedkommende et skarpt 
fall i ratene på 1990-tallet. Etter en stigning i ratene fra midten av 1990 
tallet ligger Danmark og Sverige ganske nær hverandre ved overgangen 
til 2000-tallet. 

3.1.2. Effekter av familie- og likestillingspolitikk 

Familie- og likestillingspolitikken i de nordiske landene har klare fel-
lestrekk, men det er også variasjon på landnivå i utformingen av ordning-
ene og tidspunktet for introduksjon av endringer i regelverket. Det må 
skilles mellom direkte virkninger av endringer og ulikheter i velferdsord-
ninger og regelverket for familiepolitikken og indirekte virkninger av en 
økonomisk, sosial og politisk utvikling med klare fellestrekk for de nor-
diske landene. Det er grunn til å anta at de betydelige likhetstrekkene 
mellom de nordiske landene i utviklingen av fødselsmønsteret i stor grad 
skyldes slike grunnleggende fellestrekk i utviklingen av velferdstaten, 
bl.a. med tidlig rett til utdanning for kvinner og økende vekt på tilrettleg-
ging av familiepolitiske ordninger utover i etterkrigstida med mulighet til 
å kombinere lønnet arbeid med barneomsorg. Vi tolker konvergensen i 
kohortfruktbarheten og utviklingen mot mer likt fødselsmønster for kvin-
ner med lang utdanning som indikatorer på at slike indirekte virkninger er 
en viktig del av effekten av ”den nordiske modellen”.  

De direkte utslagene av familiepolitiske ordninger er lettest å identifi-
sere ved ordninger hvor det er variasjon og ulikheter mellom landene i 
regelverk og i tidspunkt i innføringen av ordninger. Tidligere forskning 
har vist at den sterke økningen i de svenske andre- og tredjefødselsratene 
på 1980-tallet i stor grad kan tilskrives effekter av den såkalte ”snabb-
hetspremien” i foreldrepermisjonsordningen som ble innført i Sverige i 
1980 og utvidet i 1986. Samtidig er det grunn til å understreke at kohort-
fruktbarheten har holdt seg svært stabil i Sverige over hele perioden, slik 
at denne periodevise økningen i fruktbarheten på 1980-tallet ikke har ført 
til økning i kohortfruktbarheten. På den annen side kan det heller ikke 
utelukkes at ”snabbhetspremien” har bidratt til å opprettholde den svens-
ke kohortfruktbarheten på et høyere nivå enn hva den ville ha vært uten 
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slike insentiv. Sverige er også et godt eksempel på at gode rammebeting-
elsene i familiepolitikk ikke alene kan opprettholde et høyt fruktbarhets-
nivå når de økonomiske konjunkturene svikter. Det sterkt fallet i frukt-
barheten på 1990-tallet kan knyttes til en sterk økning av arbeidsløsheten, 
hvor særlig unge med lav utdanning ble hardt rammet . 

I kontrast til utviklingen av fødselsmønsteret i Sverige står utviklingen 
i Finland, som også ble rammet av økonomisk lavkonjunktur tid på 1990-
tallet. Arbeidsløsheten i Finland var betydelig høyere enn i Sverige, men 
periodeutslagene i andre og førstefødselsratene var betydelig mindre. 
Analysene av den finske utviklingen tyder på den finske hemvårdsstønad-
sordningen kan har hatt en positiv effekt på utviklingen av de finske tred-
jefødselsratene og bidratt til økningen i den finske kohortfruktbarheten 
mot slutten av 1990-tallet. Samtidig tyder utviklingen av de finske første-
fødselsratene på at konjunkturene også i Finland kan være en av årsakene 
til at Finland ikke i samme grad som de øvrige landene har tatt igjen ut-
satte førstefødsler etter 30 års alder.  

Et tredje særtrekk i fruktbarhetsutviklingen som kan knyttes til lands-
spesifikke velferdsordninger, er det høyere innslaget av tidlige førsteføds-
ler blant kvinner med lav utdanning i Norge. Dette må sees i lys av at 
Norge med den rettighetsbaserte overgangsstønaden i Folketrygden har 
sikrere økonomisk støtte til enslige forsørgere enn i de andre nordiske 
land, hvor tilsvarende støtteordninger i stor utstrekning er knyttet til sosi-
alstønadssystemet. Det er grunn til å anta at denne ordningen kan ha hatt 
betydning for å opprettholde de relative høyere tidlige førstefødselsratene 
i Norge, spesielt i de første årene av 1990-tallet da Norge hadde en perio-
de med relativt høye arbeidsløshetsrater blant unge. Økningen i arbeids-
løsheten ga lite utslag på de norske førstefødselsratene.  

3.1.3 Hvor bærekraftig er den nordiske familiepolitiske modellen? 

Med kohortfruktbarhetsrater nær reproduksjonsnivået er det klart at de 
nordiske landene i mindre grad enn mange andre europeiske land er kon-
frontert med demografiske utfordringer knyttet til lav befolkningstilvekst 
og raskt aldrende befolkning. Samtidig viser fruktbarhetsutviklingen at 
det også er grunn til å stille spørsmålstegn ved den framtidige bærekraften 
i den nordiske befolkningsutviklingen, både når det gjelder hovedtrekke-
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ne i fruktbarhetsutviklingen og når det gjelder fruktbarhetsutviklingen i 
forhold til etablerte mål for likestillingspolitikken. 

De viktigste usikkerhetsfaktorene i forhold til den generelle bærekraf-
ten i fruktbarhetsutviklingen er knyttet til økende andeler barnløse og 
synkende kohortfruktbarhet. Av de fire nordiske landene er det bare Nor-
ge som hadde kohortfruktbarhet omtrent på reproduksjonsnivået for 40-
årige kvinner ved inngangen til 2000 tallet. Kohortfruktbarheten viser 
også økende ulikhet i fordelingen av barnetallet innad i kohortene. 

Usikkerheten mht. bærekraft i forhold til likestillingspolitiske mål 
knytter seg særlig til analyser av utviklingen i Norge og Sverige. Disse 
landene har høyere kohortfruktbarhet enn Finland og Danmark, men 
kjennetegnes også av mer kjønnsegregerte arbeidsmarkeder og høyere 
andeler med kvinner som arbeider deltid. Nærmere analyser av utvikling-
en i fødselsmønsteret tyder på den økende ulikheten i fruktbarhetsutvik-
lingen innad i kohortene i stor grad kan knyttes til ulikheter i fruktbar-
hetsatferd mellom kvinner i ulike deler av arbeidsmarkedet. Så langt har 
den positive fruktbarhetsresponsen på sjenerøse familiepolitiske ordning-
er særlig gitt utslag blant kvinner med utdanning for de kvinnedominerte 
yrkene i offentlig sektor, mens det ikke har vært tilsvarende respons blant 
kvinner med utdanning for yrker hvor de i større grad konkurrerer med 
menn. Isolert sett viser dette at gode familiepolitiske ordninger virker 
stimulerende på fruktbarheten, men analysene tyder på at responsen har 
vært sterkest blant foreldrepar som praktiserer en ”likestilling light” ar-
beidsdeling i forhold til fordelingen av innsats i arbeidsmarkedet og på 
hjemmeplan. Fra et likestillingsperspektiv viser dette at det knytter seg 
betydelig usikkerhet til den langsiktige bærekraften av familiepolitikken i 
forhold til likestillingspolitiske mål. Det er grunn til å rette større opp-
merksomhet mot ”likestillingsunderskuddet” i fødselsmønsteret. Vi viser 
her til den mer uførlige drøftingen i det engelske sammendraget.  
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3.2 Prosjekt: Inequality of opportunity and socio-economic 
outcomes from an intergenerational perspective 

Prosjektleder: Forskningssjef Oddbjørn Raaum, 
Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 

Vårt tema er sosio-økonomisk mobilitet mellom generasjoner, med fokus 
på samvariasjon i inntekt mellom foreldre og barn. I hvilken grad be-
stemmer familiebakgrunn og oppvekstmiljø personers økonomiske status 
som voksne og hvorfor? Prosjektet har et komparativt perspektiv der vi 
sammenlikner mønstre i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Storbritannia 
og USA. Våre studier er basert på sammenliknbare mikrodata, der vi 
benytter registerdata spesielt tilpasset formålet fra de nordiske land og 
anerkjente longtudinelle surveydata for Storbritannia (National Child 
Development Study) og USA (National Longitudinal Study of Youth 
1979).  

Det er utarbeidet en omfattende studie av intergenerasjonell inntekts-
mobilitet i Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Sverige og USA. 
Studien er dokumentert i artikkelen ”American exceptionalism in a new 
light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic 
countries, the United Kingdom and the United States” (av Markus Jäntti, 
Knut Røed, Anders Björklund, Tor Eriksson, Robin Naylor, Bernt Brats-
berg, Eva Österbacka og Oddbjørn Raaum). Dette er en av svært få studi-
er av forskjeller i intergenerasjonell mobilitet mellom land som er basert 
på datasett som er spesielt designet for et komparativt formål der en av-
klarer om observerte forskjeller i mobilitet skyldes statistiske tilfeldighe-
ter eller reelle ulikheter i mobilitetsmønsteret.  

Utgangspunktet for analysene er barn som ble født rundt 1960, der vi 
sammenligner den inntekt foreldrene hadde da barna var unge (rundt 15–
16 år) med den inntekt barna selv oppnådde 20–25 år seinere. Studien 
underbygger tidligere funn den intergenerasjonelle mobiliteten er klart 
større i de nordiske landene enn i USA, og at Storbritannia ligger et sted 
midt imellom. Innad i Norden er forskjellene relativt små, mønsteret er 
ikke like tydelig og i mange tilfeller kan vi ikke avvise forskjellene som 
tilfeldige. Korrelasjonen mellom inntekter for far og datter er lavere enn 
for far og sønn i alle land, men rangeringen av landene er omtrent den 



 Programkomitéens sluttrapport 29 

samme. Dette kan skyldes at individuelle inntekter er et dårligere mål for 
økonomisk posisjon for kvinner enn for menn, bl.a. på grunn av skjev 
arbeidsdeling og deling av ressurser innad i familien.  

Korrelasjonskoeffisienter (og regresjonskoeffisienter) gir naturligvis 
et svært summarisk bilde av den intergenerasjonelle mobilitet i et land. 
Vårt kanskje viktigste bidrag ligger derfor i å studere hvordan den inter-
generasjonelle mobilitetsmønsteret varierer etter plassering i inntektsfor-
delingen, ved hjelp av mobilitetsmatriser for alle landene. Både foreldre- 
og barneganerasjonen deles inn i fem grupper, etter deres posisjon i egen 
generasjons inntektsfordeling. Matrisene beskriver sannsynligheten for at 
en person som er født av en far som tilhørte en bestemt inntektskvintil 
selv havner i de ulike inntektskvintilene.  

Sammenligning av mobilitetsmatrisene for de ulike landene avslører at 
forskjellene i intergenerasjonell mobilitet mellom land først og fremst 
finnes i ”utkantene” av inntektsfordelingen. F.eks. er det slik at en sønn 
som er vokst opp med en far som tilhørte den nederste inntektskvintilen i 
de nordiske land har en sannsynlighet på 24–28 prosent for selv å havne i 
den nederste kvintilen. I USA er den tilsvarende sannsynligheten over 40 
prosent. Det amerikanske samfunnet synes med andre ord å være karakte-
risert ved at det er svært vanskelig å komme seg ut av en ”fattig” ut-
gangsposisjon. Storbritannia er på dette punktet vesentlig likere de nor-
diske land enn USA, med en sannsynlighet for å forbli i den nederste 
inntektskvintilen på omag 30 prosent. Både USA og Storbritannia skiller 
seg også fra de nordiske landene ved at svært få sønner som fødes inn i 
den rikeste inntektskvintilen selv havner i den aller fattigste. Mens dette 
gjelder ca. 15 prosent i de nordiske landene er det kun 10 prosent som 
opplever dette i Storbritannia og USA. Bortsett fra disse forskjellene i 
toppen og bunnen av inntektsfordelingen, er den intergenerasjonelle mo-
biliteten svært lik mellom alle landene. Hvis man er født i midten av inn-
tektsfordelingen, er det i alle land omtrent like sannsynlig at man rykker 
opp eller ned en kvintil, som at man forblir i samme inntektskvintil som 
sin far.  

I artikkelen ”Nonlinearities in Intergenerational Earnings Mobility: 
Consequences for Cross-Country Comparisons” (av samme forfattere 
som ovenfor) ser vi nærmere på detaljer i den intergenerasjonelle mobili-
teten i de ulike landene. Også her er utgangspunktet å forsøke å finne ut 
hva som skjuler seg bak enkle korrelasjons- eller regresjonskoeffisienter. 
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En måte å finne ut hva som ligger bak en lineær regresjons-koeffisient er 
å dele inn fedrenes inntekter i persentiler (fra 1 til 100), og så beregne 
gjennomsnittsinntekten for både fedrene og deres sønner innen hver av 
disse persentilene. I Figur 1 nedenfor har vi gjort dette for dataene fra 
USA, og plottet resultatene sammen med en regresjonslinje. 
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Figur 1. Log inntekt for fedre og sønner, 100 persentiler, USA. 
 
Note: Regresjonslinjen er basert på koeffisienten i en regresjonslingning der log inntekt sønn er avhengig variable og 
log inntekt far er uavhengig variabel (inntekter aldersjustert og målt i $) 

 
Vi ser at de 100 punktene i Figur 1 føyer seg nokså ”pent” rundt en rett 
linje, hvilket klart indikerer at den forventede prosentvise endringen i 
sønnens inntekter når familieinntekten øker med 1 prosent er omtrent den 
samme (og lik 0,54 prosent) for fattige og rike familier. Lignende resulta-
ter får vi for Storbritannia. En tilsvarende figur på basis av de norske 
dataene gir imidlertid et helt annet bilde, se Figur 2. 
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Figur 2. Log inntekt for fedre og sønner, 100 persentiler, Norge. 
 
Note: Regresjonslinjen er basert på koeffisienten i en regresjonslingning der log inntekt sønn er avhengig variable og 
log inntekt far er uavhengig variabel (inntekter aldersjustert og målt i $) 

 
I norske data er det enkle summariske målet representert ved regresjons-
linjen (med helning på kun 0,15) svært villedende. I de sentrale delene av 
fordelingen skal regresjonslinjen åpenbart være brattere, mens den for de 
aller laveste ”fedre-inntektene” skal være flatere. Lignende mønstre fin-
ner vi i Danmark og Finland. Det synes med andre ord å være et slags 
”gulv” i fordelingen av sønnenes inntekter i de nordiske landene. Om 
man vokste opp i den første eller i den femte persentilen av inntektsforde-
lingen har ingen betydning for egen inntekt. Men om man vokste opp i, 
f.eks., den 15. eller i den 20. kan ha betydelige konsekvenser. Vår tolk-
ning er at ”gulvet” skyldes velferdsstatens sikkerhetsnett som søker å 
sikre en minimumsstandard for alle, både når det gjelder ferdigheter og 
inntekt. Dette skjer i samspillet med arbeidsmarkedet der tariffbestemte 
lønninger for lavlønte tross alt er relativt høye og trygdeytelser bidrar 
dessuten til å presse de laveste lønningene oppover. Internasjonale studier 
viser også at kunnskapsfordelingen i Norge (og øvrige Nordiske land) er 
sammenpresset, der arbeidstakerne med de relativt svakeste ferdighetene 
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er mer kunnskapsrike enn i andre land. Utjevning av oppvekstvilkår, blant 
annet gjennom utdanningssystemet, kan ha vært en medvirkende faktor. 
Men vi har også vært opptatt av å undersøke om de store ulikhetene mel-
lom f.eks. Norge og USA kan skyldes målefeil, men finner ingen indika-
sjoner på at målefeil i de administrative data ligger bak mønsteret.  

Sammenlikninger av intergenerasjonell mobilitet på tvers av land 
bygger i stor grad på indikatorer av typen inntektselasititer (lik helning på 
regresjonslinjene i Figur 1. og 2). Men vi finner at disse målene klart 
overdriver inntektsmobiliteten i Norge, Danmark og Finland. Det er der-
for viktig å benytte en metodisk tilnærming der samvariasjonen mellom 
barn og foreldres inntekter tillates å variere med posisjon i inntektsforde-
lingen.  

Studier av sosial mobilitet benytter ulike utfallsmål for å beskrive per-
soners suksess. Der inntektsmobilitet er basert på individuelle inntekter, 
våre egne studier inkludert, finner en typisk at mobiliteten er høyere for 
kvinner enn for menn. Foreldrenes økonomi har altså svakere innflytelse 
på kvinners egne inntekter opptjent i 30–40 årene enn den har for menn. 
Med en skjev arbeidsdeling i hjemmet og utbredt lønnet deltidsarbeid 
blant kvinner kombinert med deling av ressurser innen familien, kan en 
reise spørsmålet om ikke familieinntekt er at bedre mål på individers 
levestandard. Men dersom familiedannelsen var tilfeldig, i den forstand at 
inntektsmulighetene i markedet ikke samvarierte systematisk mellom 
partnere, spiller det liten rolle om vi studerer inntektsmobilitet ved hjelp 
individuelle inntekter eller familiens. Egne daglige erfaringer, støttet opp 
av entydig forskning, viser imidlertid klare tendenser til at partnere gjen-
nomgående har lik sosial bakgrunn og utdanningsnivå. Jo viktigere slik 
partnersortering (’assortative mating’) er, desto mer misvisende blir mo-
bilitetsmål basert på individuell inntekt. I vår egen studie, ’Assortative 
Mating and Intergenerational Earnings Mobility’ (under arbeid) viser vi at 
korrelasjon i utdanningslengde mellom ektefeller er svakere i Norden enn 
i USA for kohorter født rundt 1960. Siden samvariasjon i inntektsnivå og 
endog utdanning kan være påvirket av ”når man møter hvem”, vil grad av 
partnersortering basert på sosial status til foreldregenerasjonen vært et 
(langt) bedre mål. Våre foreløpige analyser viser at forskjellen mellom 
land faktisk er større når vi ser på svigerforeldre. Samvariasjon i utdan-
ningslengde mellom såvel svigerfedre som svigermødre er langt sterkere i 
USA enn i Norden.  
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Når vi så studerer intergenerasjonell inntektsmobilitet ved å se på fa-
milieinntekt som utfallsmål, i stedet for individinntekt, finner vi at end-
ringer er størst for kvinner og spesielt i USA. Dette innebærer at ulikhet i 
inntektsmobilitet mellom menn og kvinner reduseres, samtidig som for-
skjellene mellom land også fremtrer klarere for kvinner. Studien viser at 
forskjeller i intergenerasjonell inntektsmobilitet mellom kjønn og mellom 
land (for kvinner) bør baseres på familiens og ikke kun individuelle inn-
tekter, samtidig som familiedannelsen og grad av partnersortering etter 
sosial bakgrunn har betydelig innflytelse på hvordan tilgangen til økono-
miske ressurser påvirkes av ens familiebakgrunn. 

Helse samvarierer med sosial status og inntekt. Nyere litteratur har 
vist at denne ’sosiale gradienten’ er intergenerasjonell idet både barns og 
voksnes helsestatus er bedre jo høyere inntekt og utdanning foreldrene 
har. Samtidig lykkes personer med helseproblemer dårligere på arbeids-
markedet. Dette er utgangspunktet for vår arbeidet ”Earnings persistence 
across generations: Transmission through health?” Studien baserer seg på 
et unikt dansk datasett som følger et utvalg danske skoleelever født i 1954 
fram til i dag og drøfter hvorvidt samvariasjonen i inntekt mellom genera-
sjoner kan tilskrives helseforhold, via at barn som vokser opp i familier 
med lav (høy) inntekt har større (mindre) helseproblemrisiko som voksen. 
I de danske dataene viser vi at (i) barn fra lavinntektsfamilier er mer utsatt 
for ulike sykdommer som voksen, (ii) ulike helseproblemer går sammen 
med lavere lønnsinntekt som 48 åring og (iii) manglende inntektsmobili-
tet målt ved prosentvis inntektsendring ved 1%s økning i farens inntekt, 
reduseres med ca en fjerdedel når vi kontrollerer for barnas helse. Vi 
drøfter ulike kausale og ’spuriøse’ mekanismer som kan forklare våre 
funn. Vi finner begrenset støtte for at det er helserelaterte faktorer korre-
lert over generasjoner (grunnet arv og/eller miljø) som ligger bak. Det er 
heller ingen klare indikasjoner på at foreldrenes inntekt fanger opp effek-
ter av andre forhold ved oppveksten, som eksempelvis foreldrenes utdan-
ning. Men vi finner en klar samvariasjon mellom utdanning og helse, og 
det er vanskelig å skille effekten av familiebakgrunn på de to kjenneteg-
nene. Annen forskning tyder også på at det kan være effekter fra helse til 
utdanning og tilbake gjennom livsløpet. Men selv om vi kontrollerer for 
utdanningnivå innebærer det å ta hensyn til helseproblemer en redusert 
effekt av fars inntekt under oppveksten på egen inntekt. 
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Vi arbeider med å tilrettelegge britiske og amerikanske data, i tillegg 
til at vi nylig har fått tilgang til et norsk datasett som kan være egnet til 
komparative analyser av familiebakgrunn, helse og egen suksess på ar-
beidsmarkedet. Samspillet mellom utdanning og helse gjør at vi studerer 
effekter av familiebakgrunn/foreldreøkonomi på både utdanningsnivå og 
helsestatus i voksen alder. Arbeidet ”Parental earnings and human capital 
accumulation; Are the Nordic countries different?” vil fokusere på hvor-
vidt betydningen av familieøkonomi er svakere i de nordiske land, sam-
menliknet med Storbritannia og USA. Våre første resultater indikerer at 
konsekvensene av å vokse opp i en (relativt) fattig familie er mindre al-
vorlig i Norden. Likevel er forskjeller i økonomisk avkastning av økt 
utdanning antakelig en viktigere forklaring på forskjeller i inntektsmobili-
tet mellom land. Når det gjelder den intra-generasjonelle sosiale gradien-
ten i helse, dvs. samvariasjon mellom sosial status og helse i samme ge-
nerasjon, er det flere studier som peker på at den er minst like sterkt i de 
nordiske land som i andre vestlige land. 

Prosjektet har også bidratt til finansieringen av en doktorgrad ved Åbo 
Universitet for Eva Österbacka, om betydningen av familiebakgrunn for 
arbeidsmarkedsutfall i Finland. Hennes avhandling bekrefter at familie-
bakgrunn har en, i internasjonalt perspektiv, relativt liten innflytelse på 
barnas inntekter som voksne i Finland, enten denne måles ved samva-
riasjon mellom søskenutfall eller mellom foreldre og barn (som voksne). 
En betydelig del av ”overføringsmekanismene” er knyttet til barnas ut-
danning og yrke. Det er ingen tegn til at inntektsmobiliteten (i Finland) 
har endret seg over tid.  

Arbeidsløshetserfaringer synes også å være konsentrert i familier ved 
at barn av foreldre som opplever perioder uten jobb selv har større risiko 
for å oppleve arbeidsløshet som voksen. Österbackas finske studie viser at 
denne samvariasjonen i begrenset grad skyldes at arbeidsløshet hos for-
eldrene har en kausal virkning på barna. Den er i hovedsak spuriøs og 
skyldes at foreldre og barn tenderer til å ha andre egenskaper felles som 
påvirker deres sjanse for å oppleve arbeidsløshet. En nyere studie fra 
Frischsenteret på norske data (som ikke finansiert av dette prosjektet 
direkte) peker i samme retning.  
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3.3 Prosjekt: Active citizenship and marginality in a 
European context 

Prosjektleder: Professor Bjørn Hvinden, Norges teknisk-
naturvitenskapelig universitet 

”Aktivt medborgerskap og marginalitet i europeisk sammenheng” 

3.3.1 Hovedresultater 

Prosjektet har spurt hvordan pågående endringer i dagens samfunn og 
velferdsstater påvirker innholdet av sosialt medborgerskap (”samfunns-
borgerskap”), og da særlig i de nordiske landene. Tre ulike og rendyrkede 
forståelser av medborgerskap er lagt til grunn i prosjektet; sosialliberalt, 
liberalistisk (eller nyliberalt) og republikansk medborgerskap. Det er en 
underliggende aktiv-passiv dimensjon i alle tre forståelsene av medbor-
gerskap. Hva denne aktiv-passiv dimensjonen innebærer mer konkret, 
avhenger av hvilken av de tre forståelsene vi ser på. Mot denne bakgrun-
nen har våre forskningsspørsmål vært: 
 
1) Legger politiske myndigheter og velferdsreformer sterkere vekt på 

den aktive siden av medborgerskap (slik dette forstås ut fra ulike 
tilnærminger til medborgerskap)? 

2) Blir normative ideer og forestillinger som vanligvis forbindes med 
ulike forståelser av aktivt medborgerskap – for eksempel ”å etterleve 
forpliktelser” (sosialliberalt medborgerskap), ”utøve valgfrihet og 
eget ansvar” (liberalistisk medborgerskap), ”delta i drøfting og 
beslutningsfatting” (republikansk medborgerskap) – i praksis 
kombinert eller sammenflettet? Fører slike blandinger eller 
”hybrider” av ulike forståelser av medborgerskap til spenninger og 
tvetydigheter? 

3) Kan vi se en svekking av de sterke båndene som tradisjonelt har vært 
mellom nasjonale velferdsstater og sosialt medborgerskap, i 
betydningen at det faktiske innholdet av medborgerskap – bredt 
forstått – i høyere grad blir bestemt av internasjonal påvirkning og 
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samhandling mellom nasjonale og overnasjonale nivåer av styring? 
Ser vi en ”denasjonalisering” av sosialt medborgerskap?  

 
I og med at forskningen vår i høy grad er fokusert på endringer i de nor-
diske velferdsstatene har vi også undersøkt om det foregår et skifte eller 
brudd innen nordisk sosialt medborgerskap, som innebærer at ideer for-
bundet med liberalistisk og republikansk medborgerskap får sterkere 
gjennomslag, på bekostning av elementer fra sosialliberalt medbor-
gerskap 

For å belyse disse problemstillingene empirisk har vi foretatt mer inn-
gående undersøkelser – ”casestudier” – innen disse områdene av vel-
ferdspolitikk, lovgiving og praksis:  
 
• Aktiviseringsreformer – sammenbinding av inntektssikring og 

sysselsettingsfremmende tjenester 
• Marginale gruppers muligheter for å delta i drøfting og 

beslutningsfatting  
• Innvirkningen av menneskerettighetslovgivning på velferdsområdet 

og rettslig vern mot diskriminering og sosiale hindringer for 
likeverdig markedsdeltakelse 

• Samordning av nasjonale stønadssystemer for å fremme mobilitet 
over landegrensene 

• Pensjonsreformer – anstrengelser for å gjøre pensjonssystemer mer 
bærekraftige 

3.3.2 Hovedfunn 

Tabell 1 oppsummerer de svarene casestudiene har gitt på de tre forsk-
ningsspørsmålene. 
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Tabell 1 Omdanningen av sosialt medborgerskap i nordiske land belyst gjennom 
prosjektets casestudier 

Områder av nasjonal og 
europeisk velferdspoli-
tikk, lovgivning og 
praksis  

1) Fornyet vekt på den 
aktive siden innen hver 
forståelse av medbor-
gerskap (”åpning 
innenfra ”) 

2) Samspill mellom 
aspekter fra flere 
forståelser av medbor-
gerskap (”åpning 
mellom”) 

3) Samhandling og 
innflytelse mellom 
europeisk og nasjonalt 
nivå – (”denasjonalise-
ring” av medbor-
gerskap) 

Aktiviserings-reformer 
– sammenbinding av 
inntekts-sikring og 
sysselsettings-
fremmende tjenester 

Større vekt lagt på 
oppfylling av plikter 
og aktivitetskrav som 
vilkår for (fortsatt) å 
motta kontantstøna-
der 

Større vekt lagt på 
balanse mellom 
rettigheter og plikter, 
samt deltakelse, evt. 
valgfrihet, gjennom 
individuelle handlings-
planer 

EU’s støtte til aktive 
tiltak og aktiv sosial-
politikk; svarer mer 
eller mindre til nasjo-
nale myndigheters 
prioriteringer 

Marginale gruppers 
muligheter for delta-
kelse i drøfting og 
beslutnings-fatting 

Tross offisiell støtte til 
bruker-medvirkning er 
myndigheter i praksis 
ambivalente og 
reserverte mot kollek-
tive og individuelle 
krav om å bli hørt 

En ikke-tilsiktet følge 
av håndheving av 
aktivitetskrav er å 
skape bedre vilkår for 
egen-organisering og 
felles opptreden i 
målgruppen for slike 
krav 

EUs legitimering av og 
støtte til transnasjona-
le nettverk av margi-
nale grupper gir dem 
nye påvirknings- 
muligheter nasjonalt 

Menneske-rettighets- 
og anti-
diskriminerings- 
lovgiving & fjerning av 
sosiale hindringer for 
likeverdig markeds-
deltakelse 

Menneske-rettighets- 
og anti-
diskriminerings-
lovgivning krever 
kompetent handling 
fra den vernede 
personkretsen  

Menneske-rettigheter 
setter grenser for 
hvilke aktivitetskrav 
stønadsmottakere kan 
møtes med; omforde-
lende tiltak kan kreves 
for å realisere anti-
diskriminering 

EU har innført bin-
dende lov-givning som 
nå innarbeides i 
nasjonal lovgiving; 
transnasjonale og 
nasjonale nettverk har 
kjempet politisk for 
dette 

Samordning av 
nasjonale stønads-
systemer for å frem-
me mobilitet over 
landegrensene 

Den enkelte medbor-
ger er forventet til å 
gjøre mer bruk av 
mulighetene og 
valgfriheten i et felles 
europeisk arbeids-
marked 

Det gjøres anstrengel-
ser for å hindre at 
nasjonale stønadssys-
temer hindrer den fulle 
realiseringen av 
”markedsmed-
borgerskap” i EU  

EUs regime for sam-
ordning begrenser 
nasjonal kontroll med 
stønadssystemer, 
regelverk og utbeta-
linger 

Pensjonsreformer –  
anstrengelser for å 
gjøre pensjons-
systemer mer bære-
kraftige 

 

Økt vekt legges på å 
oppmuntre medbor-
gerne til å utøve eget 
ansvar og valgfrihet 
mht. personlig pen-
sjonsplan-legging og 
tidspunkt for pensjo-
nering 

Økonomisk trygghet i 
alderdommen skal 
bygges på en blanding 
av offentlige og private 
ytelser; kontrakter og 
eiendoms-rettigheter 

EU søker å stimulere 
til nasjonale reformer 
av pensjons-systemer 
for å gjøre dem 
bærekraftige og 
fremme forlenget 
yrkesdeltakelse 

3.3.2 Hovedkonklusjoner 

Sammenfatningsvis har prosjektet gitt følgende svar på forskningsspørs-
målene:  
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1) Prosjektet viser på en rekke måter hvordan politikere og velferds-
reformer legger sterkere vekt på den ”aktive” siden av medborger-
skap (slik dette er forstått innen hver av de viktigste tilnærmingene til 
sosialt medborgerskap). Dette skiftet henger sammen med pågående 
omdanninger i dagens samfunn og dreininger av nasjonal 
velferdspolitikk.  

2) I flere tilfeller har vi sett at normative ideer som forbindes med helt 
ulike forståelser av aktivt medborgerskap – for eksempel ”å etterleve 
forpliktelser”(sosialliberalt medborgerskap), ”utøve valgfrihet og 
eget ansvar”(liberalistisk medborgerskap) og ”delta i drøfting og 
beslutningsfatting”(republikansk medborgerskap) – oftere enn før 
søkes kombinert eller sammenflettet. I det minste i aktiviserings-
reformer synes ikke disse elementene alltid å gå godt sammen. Dette 
kan i praksis fore til at noen av elementene blir tonet ned eller svek-
ket (som f.eks. de berørte medborgernes muligheter for reell deltakel-
se i og påvirkning av individuelt rettede planleggingsprosesser). Det-
te reiser spørsmål om noen sider ved aktivt medborgerskap som 
”valgfrihet” ikke er ment å omfatte alle medborgere.  

3) Resultatene tilsier at det skjer en svekking av de sterke båndene som 
tradisjonelt har vært mellom nasjonale velferdsstater og sosialt med-
borgerskap, i betydningen at det faktiske innholdet i medborgerskapet 
– bredt forstått – i høyere grad bestemmes av internasjonale påvirk-
ninger eller samhandlinger mellom nasjonale og overnasjonale 
styringsnivå. Dermed ser vi tegn på en denasjonalisering av sosialt 
medborgerskap; ikke bare i de nordiske landene, men også der. 
Trenden mot denasjonalisering synes å forsterke to andre tendenser; 
”markedsgjøring” av medborgerskap og individualisering. 

3.3.3 Ser vi en dreining mot liberalistisk og republikansk medborgerskap 
i de nordiske landene? 

På grunnlag av casestudiene – og annen forskning vi er kjent med – konk-
luderer vi at det er i ferd med å vokse fram en kompleks blanding av ele-
menter som vanligvis forbindes med helt ulike forståelser av medbor-
gerskap. I alle fall ut fra erklærte mål og anvendt retorikk ser vi at etabler-
te former for inntektssikring, sysselsettingsfremmende tiltak og sosiale 
tjenester i voksende utstrekning blir tilført elementer som deltakelse i 
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drøftinger og beslutningsprosesser, (bruker-) medvirkning, selvbestem-
melse, (bruker-) valgfrihet og eget ansvar. 

Samtidig er det ikke klart hvor dyptgripende disse dreiningene er, 
hvor mye de følges opp praktisk eller utnyttes av medborgerne, og hvor-
vidt de går sammen med en svekking av sider med sosialliberalt medbor-
gerskap. Men medborgere tilhørende marginale grupper har fått utvidet 
sine muligheter for synlighet og selvbestemmelse i det offentlige rom, og 
dermed også forbedrede vilkår for deltakelse i drøftings- og beslutnings-
prosesser som angår dem. Dette har skjedd gjennom en kombinasjon av 
egenorganisering og anerkjennelse fra gruppenes politiske omgivelser. 
Det er heller ikke tvil om at det på visse områder av inntektssikring og 
sosiale tjenester har blitt foretatt kutt og innstramninger i offentlige tilbud 
og dermed innskrenkninger av medborgernes de facto tilgang eller rettig-
heter. Private og markedsbaserte ytelser og tjenester basert på forbruker-
valg, kontrakt og eiendomsrett spiller en viktigere rolle enn tidligere, selv 
om deres samlede rolle fremdeles snarere er å være marginale tillegg til 
enn klare alternativer eller erstatninger for offentlig leverte ytelser og 
tjenester. Videre er det åpenbart at nye former for reguleringslovgivning 
har styrket medborgernes rettigheter og posisjon som markedsdeltakere; 
arbeidstakere og forbrukere, og har dermed tilført ytterligere elementer til 
det vi kaller ”markedsmedborgerskap”. Tross dette er det likevel ikke 
rimelig å konkludere at liberalistisk og republikansk medborgerskap har 
fortrengt eller erstattet det mer tradisjonelle sosialliberale medborgerska-
pet i de nordiske landene. Sosialliberalt medborgerskap dominerer frem-
deles i disse landene, men er nå i større utstrekning enn tidligere utfylt – 
og utfordret – av elementer som vi forbinder med liberalistisk og republi-
kansk medborgerskap. 
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3.4 Prosjekt: Gender Equality as a Perspective on Welfare: 
The Limits of Political Ambition? 

Prosjektleder: Professor Kari Melby, Norges  
teknisk-naturvitenskapelig universitet 

Limits of political ambitions? Gender equality and welfare  
in Scandinavia. 

3.4.1 Nordisk modell 

Det overordnede formålet med prosjektet er å diskutere og oppnå en dy-
pere innsikt i de forståelser av kjønn som ligger til grunn for likestillings-
politikken i de skandinaviske velferdsstater, dvs. i Danmark, Norge og 
Sverige. Spørsmålet om en nordisk modell står sentralt. Et utgangspunkt 
for prosjektet er en påstand om at kjønnsmessig likestilling er et karakte-
ristisk kjennetegn ved den nordiske velferdsstatsmodellen. Ekteskapslov-
givningen er bare et eksempel på det: Tidlig i det 20. århundre ble ek-
teskapslovgivningen reformert i alle de nordiske landene. Mannlige privi-
legier ble fjernet og likestilling mellom kjønnene erklært. Denne tidlige 
introduksjon av likestillingsprinsippet i forholdet mellom ektefeller sto i 
kontrast til situasjonen i Europa for øvrig, der tilsvarende lover ikke ble 
utformet før fra 1960-tallet av. Dette gjør det rimelig å snakke om en 
nordisk ekteskapsmodell. Likestilling mellom kjønnene utgjør en forut-
setning for påstanden om at det fins en nordisk modell. Det betyr likevel 
ikke at det ikke fins forskjeller mellom landene i Norden.  

Prosjektet presenterer analyser ”innenfra” Norden, noe som leder 
oppmerksomheten mot nasjonale forskjeller heller enn likheter. Ambisjo-
nen har likevel vært å ikke overse parallelle trekk. Et interessant resultat i 
denne forbindelse er at til tross for at de politiske diskurser atskiller seg 
vesentlig i de tre landene, er det mindre forskjeller i de sosiale praksiser, 
slik Anette Borchorst’s undersøkelse av foreldrepolitikk i de tre skandi-
naviske landene viser. En skillelinje øst-vest er et utgangspunkt i Christi-
na Carlsson Wetterberg og Kari Melby’s komparative analyse av hvordan 
ekteskapsreformen tidlig på 1900-tallet ble begrunnet ideologisk og hvor-
dan den ble utformet i henholdsvis Norge og Sverige, der fokus rettes mot 
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likheter så vel som forskjeller. De bekrefter tidligere forskning som hev-
der at norsk politikk, i større grad enn svensk, var preget av markert hus-
morideologi og retorikk om kjønnsforskjell, mens kjønnsmessig likestil-
ling forstått som kjønnsnøytralitet var mer framtredende i Sverige. De 
peker imidlertid på at forskjellene på dette tidspunktet først og fremst var 
retoriske og ikke bør overdrives.  

Nyere undersøkelser av en nordisk modell har vektlagt skandinavisk 
og nordisk samarbeid innenfor ulike områder og betonet sammenlikning, 
og dermed sosial og politisk praksis, som politisk virkemiddel (Melby, K 
et al Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850–
1930, Stockholm/Gøteborg 2006; Christiansen, N.F. et al The Nordic 
model of Welfare – a historical Re-appraisal, Kbhn. 2006). Undersøkel-
ser av nordisk samarbeid og komparasjon innenfor familie- og likestil-
lingspolitikk bør være et tema for videre forskning.  

3.4.2 Økonomisk medborgerskap 

Den skandinavisk suksesshistorien som er framstilt i normativ politisk 
teori og i historiske analyser av utviklingen av rettigheter for kvinner, blir 
her kritisk undersøkt og diskutert. Spørsmålet om økonomisk medbor-
gerskap, eller økonomisk selvstendighet, er her helt sentralt og bidrar 
også til å historisere likestillingsbegrepet. Det er et sentralt poeng her at 
likestilling ble gitt ulikt innhold og må forstås i en historisk kontekst. 
Spørsmålet om økonomisk selvstendighet for kvinner er et sentralt tema i 
prosjektet og trolig det mest avgjørende for kvinners myndighet og ver-
dighet i det siste hundreåret. Gifte kvinners økonomiske uavhengighet, og 
dermed deres fulle medborgerskap, ble sent realisert. Som en følge av 
dette har det vært mange forsøk på å styrke gifte kvinners økonomiske 
posisjon. Mens Carlsson Wetterberg og Melbytar for seg tidlig 1900-tall, 
dekker Åsa Lundqvist and Christine Roman utviklingen fra 1930-årene 
og til i dag. Undersøkelser av forsøk på å realisere økonomisk medbor-
gerskap for kvinner i de skandinaviske landene avdekker i prinsippet tre 
ulike strategier: krav om sivile rettigheter, det vil si rett til lønnet arbeid 
og krav om økonomiske rettigheter knyttet til omsorgsarbeid, enten rettet 
til kvinner som familiemedlemmer, eller gitt som individuelle økonomis-
ke rettigheter.  
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Krav om sivile rettigheter i form av rett til yrkesarbeid, hadde ikke 
stor oppslutning tidlig på 1900-tallet, men spilte en større rolle i Sverige 
enn i Norge. Tiltak for å sikre gifte kvinner sivilt medborgerskap gjen-
nom deltakelse på arbeidsmarkedet ble introdusert tidligere i Sverige enn 
i øvrige land. Noe politisk tema ble det ikke før på 1950-tallet, og det ble 
realisert først på slutten av 1960-tallet, slik Lundqvist viser. 1960-tallet 
introduserte ideen om ”valgfrihet”, og Roman beskriver det viktige skifte 
i familiepolitikken som fant sted da individet, til forskjell fra kjernefami-
lien, kom i fokus for reformering av familien og gifte kvinners lønnsar-
beid ble norm. Likestilling mellom kjønnene var ikke lenger forenlig med 
husmoridealet.  

Tidlig i det 20.århundre var rettigheter på grunnlag av omsorgsarbeid 
en viktigere strategi for å styrke de gifte kvinnenes økonomiske situasjon. 
Kvinner ble målgruppe for en framvoksende sosialpolitikk, begrunnet i 
det faktum at de spilte en nøkkelrolle for å reprodusere befolkningen. 
Prinsippet om å knytte økonomiske rettigheter til omsorgsarbeid ble ut-
viklet i to fundamentalt forskjellige retninger; som økonomiske rettighe-
ter til kvinner som familiemedlemmer og administrert av menn, eller som 
økonomiske ytelser gitt til kvinner som individer. Det var et spørsmål om 
familierettigheter eller individuelle rettigheter. Man kan hevde at de nor-
diske ekteskapslovene kombinerte individuelle rettigheter og familiefor-
pliktelser og ikke uten videre kan defineres innenfor en mannlig forsør-
germodell, jf. Carlsson Wetterberg and Melby. De introduserer et begrep 
om en modifisert eller begrenset toforsørger modell og setter også spørs-
målstegn ved medborgerskap som et kjønnsnøytralt begrep. Den skandi-
naviske familieretskomiteen, sammen med kvinneorganisasjoner som 
engasjerte seg sterkt for reform, utformet snarere en form for medbor-
gerskap basert i omsorg. Rettigheter skulle styrke hustruenes økonomiske 
posisjon, men ble gitt til kvinner som familiemedlemmer og kontrollert av 
menn. Uten tvil bidro lovene til å styrke de gifte kvinnenes økonomiske 
stilling. Men det var ikke uten problemer, noe debatten viser, siden intro-
duksjon av pengeøkonomi i ekteskapet på et vis ødela illusjonen om den 
heteroseksuelle ”mannlige forsørger/kvinnelige husmor-familien” som en 
harmonisk enhet fri for interessekonflikter. Men gifte kvinner var i prak-
sis langt fra økonomisk likestilte med menn. Imidlertid var det forskjeller 
mellom landene også på dette området; i norsk lov ble husmødrenes øko-
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nomiske stilling noe sterkere beskyttet, mens prinsippet om kjønnsnøytra-
litet var mer uttalt i Sverige.  

Da gifte kvinners lønnsarbeid ble normativt i Sverige på 1960-tallet, 
var det ikke uten konsekvenser for kvinners økonomiske rettigheter som 
husmødre, slik Roman viser. Med henvisning til prinsippet om kjønns-
nøytralitet mistet kvinner noen særlige rettigheter knyttet til omsorgsar-
beid, slik som retten til forsørgelse etter ekteskapsoppløsning. Kampen 
mot kvinner’s ”husmoderlighet” resulterte ikke bare i en forflytning av 
tidligere private oppgaver, slik som barneomsorg, til den politiske arena. 
Det fjernet også økonomiske goder knyttet til omsorg, distribuert til kvin-
ner indirekte gjennom ekteskap.  

Når det gjaldt individuelle økonomiske rettigheter til gifte kvinner var 
det forskjeller mellom landene tidlig på 1900-tallet, slik Carlsson Wetter-
berg og Melby viser. I motsetning til i Sverige, ble reformer som gav 
kvinner individuelle rettigheter etablert i Norge tidlig, der vekten på 
kjønnsforskjell banet veien for utvidete individuelle rettigheter for kvin-
ner som mødre. I Sverige var det knapt slike reformer på samme tid. Som 
Lundqvist viser, ble en individuelt orientert sosialpolitikk ikke fullt utvik-
let før på 1960-tallet. Et viktig spørsmål i prosjektet er hvorvidt, eller 
kanskje snarere hvordan, sosiale og økonomiske rettigheter gitt til kvin-
ners som mødre og husmødre, bidrar til å befeste kvinners posisjon som 
underordnede.  

Anna-Birte Ravn ser nærmere på gifte kvinners økonomiske avheng-
ighet på grunnlag av deres rett, eller snarere mangel på rett, til å betale 
skatt. I en undersøkelse av gifte kvinners rett til å betale skatt og av debat-
ter omkring skattelovreform i Danmark 1945–83, retter hun oppmerk-
somhet mot en åpenbar motsetning mellom på den ene siden den danske 
ekteskapsloven av 1925 som likestilte partene formelt og påla dem gjen-
sidig forsørgelseplikt, og på den andre siden det danske skattesystemet 
som siden 1922 tilskrev den gifte mannen status som familieforsørger. 
Gjennom å følge politiske debatter om skattelovreform fram til formell 
likestilling mellom partene ble slått fast i 1983, i såvel som utenfor Folke-
tinget, argumenterer forfatteren for at gifte kvinners mangel på sivilt, 
politisk og sosio-økonomisk medborgerskap gjennom dansk velferdsstats 
”gyldne tid” bare kan forståes som følge av en kjønnet forestilling som 
tok for gitt ”den heteroseksuelle mannlige forsørger/kvinnelige husmor 
familie” som normativ. Det kjønnede skattelovsystemet bidrog i seg selv 
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til å skape og opprettholde denne familietypen. Ved å gjøre gifte kvinners 
lønnsarbeid ulønnsomt, bidrog det til å holde gifte kvinner på plass, skri-
ver Ravn. Helt fram til 1970- og 1980-tallet ble den gifte mannen tilskre-
vet status som familieforsørger. Den framvoksende velferdsstatens ”so-
siale kontrakt” ble erklært som en ”kjønnskontrakt”. Ravn’s argument 
kaster også lys over ekteskapslovreformen tidlig på 1900-tallet; motset-
ningen mellom ekteskapslov og skattelov var bare tilsynelatende fordi 
ekteskapslovens begrep om likestilling var basert i kjønnsarbeidsdeling 
og et kjønnet medborgerskap.  

Analyse av unge kvinners holdninger til feminisme og likestilling i 
dag utfordrer begreper om medborgerskap og kjønnsmessig likestilling. 
Unge skandinaviske kvinner forventer like rettigheter for kvinner og 
menn og de verdsetter likestilling, slik Ann-Dorte Christensen viser i sin 
undersøkelse av yngre danske kvinners holdninger til feminisme og like-
stilling. Hun finner at unge kvinners forventninger til framtidig arbeid og 
familieliv styres av autonomi og individualisering; de understreker betyd-
ningen av å være uavhengig av en mannlig forsørger. Like fullt avviser de 
et fokus mot karriere og de ønsker å kombinere familie og arbeid på må-
ter som bryter med den dominerende likestillingspolitikken. Disse unge 
kvinnene betoner rettet til å fokusere sterkere på familielivet, som de 
venter skal være en arena for deres utfoldelse av autonomi og individuali-
tet. Mens tidligere generasjoner av kvinner har opplevd familie og om-
sorgsansvar som en hindring for utfoldelse på en offentlig arena og like-
stilling, ser enkelte yngre kvinner i dag tvert imot karriere og lønnsarbeid 
som en hindring for familieliv, individualitet og selvstendighet. Spørsmå-
let reiser seg om vi kan forvente nye krav og økende oppslutning om 
omsorgsbaserte økonomiske rettigheter, som for eksempel den temmelig 
populære norske kontantstøtten for pass av egne mindreårige barn.  

3.4.3 Likestillingsbegrepet i historisk sammenheng 

Prosjektet viser at likestillingsbegrepet gis ulikt innhold i ulike historiske 
kontekster. I forbindelse med ekteskapsreformen tidlig på 1900-tallet var 
kravet om likestilling basert i en forutsetning om kjønnsarbeidsdeling. 
Den ”heteroseksuelle mannlig forsørger/kvinnelig husmor familien” var 
en tatt-for-gitt norm for det sivile samfunn og fremmet en spesiell form 
for maskulinitet og femininitet: den gifte mannen som husholdet overho-
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de og familieforsørger, den gifte kvinnen som hustru, husmor og mor. I 
denne sammenhengen betydde likestilling vanligvis at gifte kvinners 
omsorgsarbeid i familien ble vurdert som forskjellig fra, men likeverdig 
med menns arbeid utenfor.  

Dette likestillingsbegrepet, basert i kjønnsforskjell, sto imidlertid i 
motsetning til hvordan begrepet ble brukt i forhold til ugifte kvinner, 
enslige mødre og fattige enker fra i arbeiderklassen. Med andre ord; i 
Skandinavia har likestillingsbegrepet variert med hvorvidt kvinnene had-
de en mannlig forsørger eller ikke. Da likestilling mellom kjønnene ble 
erklært tidlig i det 20. århundre, var forutsetningen en kjønnsarbeidsde-
ling slik den var i ”normale” familier. I familier uten en mannlig forsørger 
var det en forutsetning av kvinnen arbeidet utenfor hjemmet. Den hetero-
seksuelle mannlig forsørger/kvinnelig husmor-normen ble overstyrt av et 
klasseavhengig likestillingsbegrep basert på likhet mellom kjønn. Lund-
qvist’s analyse av svensk familiepolitikk på 1930- og 1940-tallet bekref-
ter det dominerende focus mot den kjønnsdelte kjernefamilien, men at 
fattige og eldre kvinner, kvinner med mange barn og psykisk syke menn 
og kvinner ble konstruert som annnerledes enn ”normalen”.  

I Skandinavia var likestillingsretorikken suksessrik fra 1910-tallet av. 
Den nordiske ekteskapslovreformen uttrykte modernitetens dilemma; et 
dilemma mellom kjønnsdeling og likestilling, mellom en husmornorm og 
en likestillingsnorm, mellom familieorientering og individualisme. Ikke 
uventet var resultatet retorisk inkonsistens, som når en retorikk om kvin-
ners selvstendighet og likestilling mellom kjønnene eksisterte samtidig 
med en naturalisering av kvinners husarbeid og en tydelig husmornorm, i 
det norske lovforslaget. I Sverige synes det som om likestillingsretorik-
ken var sterkere, men var også her kombinert med en forståelse av ekte-
skapet som bygget på kjønnsdeling og kvinnen som husmor. Ikke før på 
1960-tallet ble det reist grunnleggende spørsmål om kjønnsarbeidsde-
lingen. Ifølge Lundqvist ble likestilling hevdet ideologisk på 1940- og 50-
tallet I Sverige – dvs. i teorien ble det forutsatt at i et moderne samfunn 
skulle alle borgere være likestilte. I praktisk politikk, imidlertid, ble 
kjønnsforskjell betonet for å løse sosiale problemer. Modernitetens di-
lemma – å forsøke å forene likestillingsretorikken med en grunnleggende 
kjønnsdeling – var fortsatt åpenbart. I løpet av denne perioden endret 
begrepet likhet og forskjell seg. På den ene siden fortolket sosialpsykolo-
ger kjønnsforskjellene på nye måter. I diskusjoner om kvinners rolle som 
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mødre og omsorgspersoner ble kvinnen ansett som ”naturlig” omsørger. 
Mens disse ekspertene legitimerte kvinnen som ”omsørgeren” i familien, 
understreket andre eksperter kvinnens to roller, med bakgrunn i at kvin-
ners deltakelse på lønnsarbeidsmarkedet ble stadig viktigere. Familiepoli-
tikken ble rettet mot å sikre ”rettferdighet” mellom kvinner og menn og 
på 1960-tallet ble likestilling et hovedtema. Ideologiske og materielle 
endringer gjorde at familiepolitikken ble preget av kjønnsnøytralitet, med 
fokus på både kvinner og menn. Tidlig på 1970-tallet ble menn brakt 
sterkere inn debatten om likestilling og familiepolitikk i Sverige, knyttet 
til diskusjonene om fødselspermisjon, viser Christine Roman. Fra da av 
ble konflikten mellom familie og arbeid offisielt definert som noe som 
angikk menn like mye som kvinner. I løpet av 1980-tallet endret likestil-
lingspolitikken fokus fra familien til arbeidslivet.  

I dag er likestillingsbegrepet og likestillingspolitikken kraftig utfordret 
av debatter om foreldreskap, av den unge generasjonen som har vokst opp 
med tilsynelatende likestilling og gjennom økende kulturelt, religiøst og 
etnisk mangfold i Skandinavia. I sine analyser av politiske debatter om 
foreldre og samværsrettigheter beskriver Charlotte Andersen and Trine 
Annfelt utviklingen henimot likestilling i Danmark og Norge. På den ene 
siden er den biologiske fars rettigheter styrket, også de ugiftes, uavhengig 
av tidligere samvær, på den andre siden er mors fortrinnsrett avviklet. I 
sin studie av den ”nye far” og bruk av likestilling som diskursiv ressurs i 
norsk familiepolitikk, finner Annfelt at likestilling mistet betydning som 
diskursiv ressurs for kvinner, og fikk økende betydning for menn fra 1980 
til 2000. En slik utvikling bekreftes av Charlotte Andersen i hennes ana-
lyse av den politiske debatten i Danmark 1968–1995.  

Også analyse av unge kvinners holdninger til feminisme utfordrer li-
kestillingsbegrepet. Unge skandinaviske kvinner av i dag venter like ret-
tigheter for kvinner og menn og verdsetter likestilling, slik Christensen 
viser. De understreker betydningen av uavhengighet. Like fullt ønsker de 
å kombinere familie og arbeid på måter som atskiller seg fra den domine-
rende likestillingspolitikken. Mens tidligere generasjoner av kvinner er-
farte at familieforpliktelser og omsorg som en barriere for likestilling, ser 
unge kvinner av i dag karriere og arbeid som en hindring for familieliv, 
individualitet og selvstendighet. Det selvdefinerte feministene født om-
kring 1970, som studeres i Christina Fiig’s undersøkelse av den skandi-
naviske mediedebatten om feminisme fra 1999 til i dag, angriper likestil-
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lingsbegrepet fra en annen side. De stiller seg kritiske til den sterke of-
fentlige konsensus om at likestilling er oppnådd og retter fokus mot man-
gel på likestilling i de skandinaviske velferdsstatene. Mediedebatten viser 
et reservoar av ny innsikt om former for feminisme og kjønnsmessig 
likestilling og blir her analysert gjennom begrepet om en feministisk of-
fentlig sfære. Tre typer feministisk diskurs blir synlig. En er diskursen om 
rehabilitering av feminisme som begrep, idé og strategi. Kategorien ”fe-
minist” tilskrives nye betydninger. En annen er diskursen om offentlig 
anerkjennelse. Den tredje er diskursen om bevisstgjøring. I et offentlig-
hetsperspektiv blir det klart at individuelle og private erfaringer omkring 
likestilling og diskriminering blir betraktet som individuelle problemer. 
Det er nødvendig med deltakelse i offentligheten for å erkjenne proble-
menes kollektive karakter.  

Birte Siim diskuterer de utfordringer migrasjon og multikulturalisme 
representerer for de nordiske velferds- og likestillingsmodeller, karakteri-
sert av universelt sosialt medborgerskap, deltakende demokrati og såkalt 
kvinnevennlig politikk. Hun retter særlig oppmerksomhet mot spenninge-
ne mellom kjønnsmessig likestilling og diversitet i dansk tilnærming til 
migrasjon, og mot barrierer og muligheter for å inkludere minoritetskvin-
ner i det demokratiske samfunnet. Resultatene reiser nye spørsmål om 
sammenvevingen mellom nordiske velferdsinstitusjoner og likestilling fra 
migrantkvinners perspektiv.  

3.4.4 Nye perspektiver på foreldreskap 

Spørsmål knyttet til foreldreskap er et kjernepunkt hvor likestillingspoli-
tikken møter familiepolitikken. Fars rett til omsorg står i fokus. Likestil-
ling mellom kjønnene har resultert i en styrking av biologisk fars rettighe-
ter og en avvikling av mors fortrinnsrett til omsorg for små barn. Som 
Carlsson Wetterberg og Melby slår fast, har mor hatt faktisk fortrinnsrett 
til omsorg for barn i en svært begrenset historisk periode fra begynnelsen 
av det 20. århundre og fram til våre dager. I Norge, men derimot ikke i 
Sverige, var mors fortrinnsrett regulert i loven helt til omkring 1980. De 
ulike betydninger og strategisk bruk av uttrykket ”barnets beste” blir 
analysert av Annfelt og Andersen. Trine Annfelt undersøker de diskursive 
ressurser som ble tatt i bruk i det politiske arbeidet rundt introduksjonen 
av Lov om barn og foreldre i 1981 og rundt år 2000 da deler av loven ble 
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debattert på nytt og dels endret. Temaet er hva som vant tilslutning som 
naturlige og fornuftige måter å tenke om barnets interesser og om samar-
beid, ansvar og deling av rettigheter mellom foreldre før og etter et even-
tuelt samlivsbrudd. På begge tidspunkt ble den overordnede ambisjon for 
utviklingen av familiepolitikken formulert som at barnets beste måtte 
ivaretas. Dette argumentet ble og blir brukt til å legitimere høyst ulike 
forslag. Andersens utgangspunkt er reformer av lovgivningen om foreld-
res rettigheter og plikter med hensyn til myndighet over og samvær med 
barn etter samværs- og ekteskapsoppløsning. I en undersøkelse av danske 
Folketingsdebatter i perioden 1968 til midt på 1990-tallet viser hun skif-
tende forståelser av likhet og av kjønn og forskjellige konstruksjoner av 
farskap og moderskap. I løpet av perioden oppgis ekteskapet som eneste 
grunnlag for foreldremyndighet og samværsrett og fra 1995 får ugifte 
fedre samværsrett på lik linje med mødre og skilte fedre.  

Annfelt viser at ved siden av argument om barnets beste var likestil-
ling den argumentative ressurs som oftest ble aktualisert i diskusjoner om 
mors og fars rettigheter etter brudd. Et av hovedfunnene er at i tiden mel-
lom 1980 og 2000 mistet likestilling kraft som diskursiv ressurs i favør av 
kvinner, men blitt viktigere som ressurs i favør av menn. Et sentralt 
spørsmål blir da hvorvidt kvinner og menn, mødre og fedre, er så likestil-
te med hensyn til økonomiske og sosiale muligheter at det er rimelig å 
behandle dem likt. Andersen argumenterer for at ugifte fedre i begynnel-
sen av perioden konstrueres som økonomisk mektige og som personer 
som potensielt vil misbruke sin makt i forhold til mødrene. Senere konst-
rueres de imidlertid som maktesløse ofre for mødrenes obstruksjon – som 
personer, som har bruk for likestilling. Omvendt konstrueres de ugifte 
mødrene først som svake og økonomisk avhengige av fedrene, mens de i 
mot slutten av perioden ses som personer som mektig hindrer de ugifte 
fedrenes følelsesmessige tilknytning til sine barn.  

Dette er i samsvar med Annfelts funn om at mor fortsatt blir oppfattet 
som entydig viktig for barn, men kanskje ikke fullt så viktig for barnets 
utvikling som fedre. Diskursen om far som viktig, og kanskje som vikti-
gere enn før antatt (uavhengig av relasjonens kvalitet), har blitt hegemo-
nisk Nye representasjoner av den fraskilte mor og far har vokst frem. 
Oppsummert representeres mor oftere som et problem og far som et offer. 
Det var lite eller ingenting av dette i debattene rundt 1980. I debattene 
rundt år 2000 kan hun ’veldig ofte’ utsette far for boikott av hans rettighe-
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ter til og samvær med barna, mens han kan trenge lovens hjelp til å iverk-
sette sanksjoner mot henne. Også Christine Roman peker på de tvetydig-
heter som finns i den svenske likestillingspolitikken gjennom biologiske 
fedres nyvunne rettigheter, og som kan være med på å reprodusere makt-
relasjoner mellom menn og kvinner.  

3.4.5 Kulturelt mangfold og den nordiske likestillingsmodellen 

Likestillingspolitikken har blitt kritisert for ikke å ta i betraktning erfa-
ringer relatert til etnisitet. Ifølge Birte Siim er begrepet ”levd medbor-
gerskap” nyttig for å utfordre den skandinaviske likestillingen som ”best 
for alle”. Det retter også oppmerksomhet mot det faktum at det fins ulike 
kjønnspraksiser også innenfor majoritetskulturen. Siim og også Diana 
Mulinari ser nærmere på hvordan velferdsinstitusjonene virker inn på 
kjønnsrelasjonen og viser at de skandinaviske velferdsstatene bidrar til å 
opprettholde kjønnshierarki mellom etnisk ”andre” og til å skape for-
skjell. På hvilken måte den svenske velferdsstaten er ”rasialisert” er ikke 
teoretisert og lite utforsket, hevder Mulinari. De to forfatterne diskuterer 
de utfordringer migrasjon og multikulturalisme representerer for de nor-
diske velferds- og likestillingsmodeller, kjennetegnet av universelle sosia-
le rettigheter, deltakende demokrati og ”kvinnevennlig” politikk. Siim tar 
utgangspunkt i spenningene mellom kjønn og diversitet i den danske 
forståelsen av migrasjon og integrasjon undersøkt som de barrierer og 
muligheter, som fins for å inkludere etniske minoritetskvinner i demokrati 
og samfunn. Projektet utforsker hva medborgerskapet betyr for en gruppe 
politisk aktive minoritetskvinner gjennom en kvalitativ undersøkelse av 
deres politiske deltagelse, sosiale praksis og identiteter. Konklusjoen er, 
at det er en rekke problemer med å integrere etniske minoritetskvinner 
som like medborgere knyttet både til deres posisjon som etniske minorite-
ter og som kvinner. Det er behov for mer forskning om samspillet mellem 
familie, velferd og nasjon og om hvordan mennesker opplever ulikheter 
knyttet til kjønn, klasse og etnisitet i hverdagslivet. 

Mulinari undersøker migrantkvinner fra Latin-Amerika bosatt i Sveri-
ge. Mens en rekke studier omfatter de Latinamerikanske flyktningenes 
erfaringer, mangler studier som utforsker deres erfaringer som kjønnede. 
Mulinari søker å gripe sammenvevingen mellom ulike undertrykkelses-
systemer i hverdagslivet og møtet med den svenske velferdsstaten. Hun 
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finner at kjønn spiller en sentrale rolle i deres kamp for å (re)definere 
kultur og fellesskap, sted og tilhørighet, og at velferdsstaten aktivt bidrar 
til å forme kvinnenes muligheter. Hennes undersøkelse bekrefter tidligere 
funn om velferdsstatens diskriminerende praksis: kvinners narrativer 
fokuserer ofte på deres erfaringer som ekskluderte basert på hierarki mel-
lom befolkningsgrupper med utgangspunkt I ”rase”/etnisitet, av dem selv 
betegnet som rasisme. Samtidig anerkjenner de velferdsstatens inklude-
rende praksis som helt nødvendig for deres (ofte) vellykkede kjønnsfor-
handlinger. Resultatene peker slik mot det motsetningsfylte ved migra-
sjonsprosessen for migrantkvinner (og menn).  

Siim og Mulinari’s analyser reiser nye spørsmål om sammenhenger 
mellom nordiske velferdsinstitusjoner og likestilling mellom kjønnene, 
sett fra migrantkvinnenes perspektiv. Til tross for forskjell politikk og 
diskurs på dette feltet i Sverige og Danmark, er det felles problemer for-
bundet med likestilling og diversitet. Viktige spørsmål er: I hvilken grad 
bidrar offentlig diskurs og politikk og likestillingsmodellene til å eksklu-
dere, marginalisere og assimilere minoritetskvinners liv og erfaringer? 
Hvilke muligheter og hindringer fins i den nordiske likestillingsmodellen 
for å inkludere migrantkvinner som likestilte, og samtidig anerkjenne 
kulturelt mangfold, og også forskjellige familiemodeller og likestillings-
normer? Er en sterk universell velferdsstat en mulighet, eller en hindring, 
for like rettigheter for etniske minoriteter?  

3.4.6 Forholdet mellom likestillingspolitikken og familiepolitikken  

Et utgangspunkt for dette prosjektet har vært antakelsen om at familiepo-
litikk fungerer og blir framstilt som likestillingspolitikk i Norge og Sveri-
ge, mens det ikke er tilfellet i Danmark der begrepet familiepolitikk ikke 
er veletablert og de to politikkfeltene synes mer atskilte. En annen for-
skjell er at mens likestillingspolitikken er detaljregulert i de førstnevnte 
landene, er det ikke tilfellet i Danmark. Dette reiser en diskusjon om for-
holdet mellom diskurs, politikk og praksis.  

Anette Borchorst ser i sin analyse nærmere på foreldrepolitikken; kon-
tantstøtten, omsorg for barn og fødselspermisjoner, i Norge, Sverige og 
Danmark. Praksis har vært relativt lik i de tre land, somtidig som det også 
er klare forskjeller i likestillingsstrategier og i likestilling som eksplisitt 
politisk målsetning. Forskjellene kan forklares med politikkens sporav-
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hengighet, med timing og betoning av ulike diskurser. Kulturelle proses-
ser som for eksempel sekularisering og innflytelse fra konkrete aktører, 
som for eksempel kvinnebevegelsen og politiske partier har også spilt en 
rolle. Det er imidlertid også et poeng at det er forskjell på diskurs og 
praksis, og ikke minst at de politiske diskurser i de tre land er preget av 
større forskjeller enn den sosiale praksis. Et slikt mønster bekreftes også i 
Carlsson Wetterberg og Melby’s analyse av økonomisk medborgerskap i 
Sverige og Norge tidlig på 1900-tallet. Norsk politikk var sterkere preget 
av husmorideologi, men i begge land var majoriteten av de gifte kvinnene 
husmødre. Til tross for markerte forskjellig diskurs og til dels politikk, 
har den sosiale praksis i Skandinavia vært preget av store likheter.  

I alle tre land ble kvinner fra tidlig på 1900-tallet mål for sosialpoli-
tikken fordi de spilte en nøkkelrolle i reproduksjonen av befolkningen. 
Koplingen mellom familiepolitikk og likestillingspolitikk og politikkens 
diskursive rammer er tema hos Åsa Lundqvist og Christine Roman. 
Lundqvist gir en analyse av utviklingen av svensk familiepolitikk fra 
1930-tallet til tidlig 1970-tall med fokus på samspillet mellom politiske 
ambisjoner, sosiale reformer og det offentlige utredningsvesenet I tolk-
ningen av kjønnsrelasjoner i familiepolitikken. Roman benytter seg av 
Nancy Fraser’s begrep ”bridge-discourse” for å studere hvordan sam-
funnsvitenskapen påvirket politikken og hvordan mulige vitenskapelige 
diskurser ble benyttet politisk. Hun viser for det første at samfunnsviten-
skapene spilte en viktig formidlende rolle mellom kjønnsrolleforskning-
ens og kvinnebevegelsens utfordring av etablerte skillelinjer mellom pri-
vat och offentlig på den ene siden, og den svenske velferdsstaten. For det 
andre peker analysen på at sosiologien og kjønnsforskningen spilte en 
viktig rolle i de diskursive skift som fant sted i familie- og likestillingspo-
litikken i perioden, da det ble etablert nye sannheter om forholdet mellom 
kjønn og mellom foreldre og barn.  

Lundqvist presenterer tre faser. Den dominerende diskursen i den førs-
te perioden (1930–1940) framholdt et stabilt kjernefamilieideal og fami-
liepolitikken ble utformet utfra et sammensatt idékompleks der så vel 
egalitære ambisjoner som et mannlig forsørgerideal og rasehygienen spil-
te inn. De reformer som ble gjennomført rettet seg først og fremst mot 
kvinner. Denne første fasen kom dermed til å bli preget av motsetnings-
fulle idealer om så vel likestilling som kjønnsforskjell.  
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Den andre fasen (1940–1960) var preget av dramatiske forbedringer i 
menneskenes sosial betingelser samtidig som stabilisering av arbeidsmar-
kedet endret familiepolitikken ideal og praksis. Til og men innholdet i 
begrepene likhet og forskjell endret seg: på den ene siden sto en sosial-
psykologisk ekspertise som legitimerte kvinners rolle som ”naturlige” 
omsorgstakere, mens mennene ble oppfattet som forsørgere. På den andre 
siden sto andre eksperter som framhevet kvinners doble roller. En slik 
modifisering av en tidligere diskurs hadde et materielt grunnlag ettersom 
kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet ble stadig viktigere. De la vekt på 
at kvinners yrkesdeltakelse måtte øke for å møte mangelen på arbeids-
kraft og at omsorgsansvaret for barn derfor måtte omfordeles. En familie-
politikk basert på rettferdighet mellom klasser, og mellom kvinner og 
menn, så dagens lys. Denne politikken ble utviklet videre i den tredje 
fasen (1960–1970), når ”rettferdighet” ble fulgt av begrepet likestilling 
som rettesnor for familiepolitikken. Denne faser var preget av økende 
mangel på arbeidskraft, radikalisering av arbeiderbevegelsen og av fram-
veksten av en diskurs som betonet kjønn som sosial konstruert. Materielle 
og ideologiske forandringer bidrog til å endre familiepolitikken i en fase 
der idealet var kjønnsnøytralitet. Det erstattet den tidligere reformpolitik-
ken, framfor alt rettet mot kvinner, til å omfatte både kvinner og menn. 
Christine Roman viser at gapet mellom lovregulering og familielovet var 
åpenbart på slutten av 1960-tallet i Sverige. Mens lovene fortsatt var ba-
sert på kjønnsarbeidsdeling, økte kvinnenes deltakelse på arbeidsmarke-
det, tallet på skilsmisser sted og de sosiale rettighetene ble flere, noe som 
endret familien vesentlig. Forslag om kjønnsnøytral ekteskapslov uttrykte 
individualiering og defamiliarisering. Likestilling mellom kjønnene var 
ikke lenger forenlig med husmoridealet.  

Mens statlig innblanding i privatlivet tradisjonelt har vært et kjenne-
tegn ved den skandinaviske velferdsstaten, gir studier blant de unge grunn 
for å spore om vi ser tendensen til en ny privatisering. Slik Christensen’s 
undersøkelse viser, er de unge kvinnenes tilgang til likestilling preget av 
en omfattende søkning mot autonomi og individualisering. Dette betyr at 
verken staten, mennene eller på forhånd definerte likestillingsdiskurser 
skal bestemme over deres hverdag eller livsplanlegging. Christensen 
diskuterer om dagens unge kvinner stiller spørsmålstegn ved noen av de 
grunnleggende elementer ved de kvinnevennlige skandinaviske velferds-
stater. Hun viser at de unge på mange måter legger vekt på å gjenopprette 
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skillet mellom det offentlige og det private; at de er kritiske til en for 
sterk vektlegging av arbeid og karriere og de tar ikke toforsørgerfamilien 
for gitt.  

3.5 Prosjekt: Welfare policy and employment in the context 
of family change 

Prosjektleder: Forskningsleder Aksel Hatland, Norsk 
institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 

 
Dette prosjektet handler om forholdet mellom yrkesdeltagelse, familie-
forandringer og velferdspolitikk. Alle velferdsstater i den postindustrielle 
verden har måttet forholde seg til forandringer i sysselsettingsmønsteret 
og til forandringer i familienes størrelse og struktur. I dette prosjektet har 
vi prøvd å undersøke hvordan åtte nordeuropeiske land (Danmark, Fin-
land, Island, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Nederland) har 
møtt de utfordringene disse samfunnsendringene reiser, slik det ser ut 
etter de fem første årene av et nytt årtusen. 

Dette er ikke de eneste utfordringene velferdsstater står overfor. 
EU/EØS-landene er opptatt med økonomisk vekst og sysselsetting, med 
aldring, med behovet for å redusere sosial eksklusjon og med migrasjons-
politikk. Men temaene i vårt prosjekt er relevante for alle disse utford-
ringene. Således er fallet i fødselsratene, som vi har satt søkelyset på i 
bokkapitler og artikler, en del av forklaringen på ”problemene” aldring og 
migrasjon. Målene for sysselsetting og vekst i Europa fremmer kvinnenes 
yrkesdeltagelse. Vår evne til å gi omsorg for en aldrende befolkning knyt-
ter seg til andre områder vi dekker, og det gjør også fattigdom og sosial 
inkludering. Men kjerneområdene i prosjektet er familieforandringer, 
sysselsettingsutvikling og velferdspolitikk og forbindelseslinjene mellom 
disse. Nedenfor skal vi si noe om alle tre områdene.  
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3.5.1 Familieforandringer 

I løpet av de siste 50 årene har familieformene og -funksjonene i Europa 
gjennomgått dype forandringer. Noen hovedtendenser ser ut til å være de 
samme i alle de åtte landene vi har studert. 

Ingen av de åtte landene reproduserer sin egen befolkning. I alle lan-
dene var samlet fruktbarhetsrate lavere enn det som er nødvendig (2,1 
barn) for at folketallet kan opprettholdes uten innvandring. Men der har 
vært forskjeller i tidsperiodene og styrken i svingningene i fødselstallene. 
Sverige framviser det mest ustabile mønsteret og Tyskland har det laveste 
nivået. I alle landene henger nedgangen i fruktbarhet sammen med utset-
telse av første fødsel, og dette henger igjen sammen med at det er vanske-
lig å kombinere arbeid med familieliv. 

I de nordiske landene er det nå tegn til at bedrestilte kvinner er de som 
får barn først. Det ville være nærliggende å tro at man fødselstallene ville 
øke igjen selv om kvinnene fikk sine førstefødte senere. Det er noen tegn 
til dette i Nederland og Sverige, men foreløpig ikke i de andre landene. 
Nedgangen i fødselstall skyldes delvis økning i barnløshet, og blant de 
åtte landene ser vi dette tydeligst i Tyskland, Nederland, Finland og Stor-
britannia.  

Ekteskapet er på retur og har mistet sin rolle som det eneste sosialt ak-
septerte rammen for barnefødsler. Dette utsagnet er imidlertid ikke like 
sant for Finland og Danmark som for de andre landene. Ekteskap har 
gjenvunnet sin popularitet i Danmark etter 1980. Men det er fortsatt sant 
at andelen kvinner som ikke har vært gift, er økende, og at gjennomsnitts-
alderen for giftermål går opp. Et resultat av dette i de nordiske landene, 
og her skille de seg ut fra de andre, er at gjennomsnittsalder for første 
ekteskapsinngåelse er høyere enn for første barnefødsel. I alle de nordiske 
landene og i Storbritannia skjer mer enn tredjeparten av fødslene utenfor 
ekteskap, og for Island er andelen over 60 prosent. Dette er selvsagt et 
tegn på at samboerskap både blant de som ikke har vært gift og de som 
har vært gift før, at samboerskapene varer lenger og at de oftere involve-
rer barn. 

I syv av de åtte landene er omkring 20 prosent av familiene med barn 
under 18 år enslige forsørgere. Unntaket er Nederland, hvor prosentande-
len er 13. 
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3.5.2 Småbarnforeldres yrkesdeltagelse. 

I løpet av de siste 10 årene er den kvinnelige sysselsettingen i Tyskland, 
Nederland og Storbritannia kommet mye nærmere det nordiske nivået. 
Hvis vi sammenligner hvordan forekomsten av barn påvirker kvinners 
sysselsettingsrater, finner vi svært liten forskjell mellom dem som har ett 
barn og dem som ikke har barn. I Danmark er til og med sysselsettingsra-
ten høyere for kvinner med ett barn enn for barnløse. I Tyskland og Stor-
britannia er imidlertid sysselsettingsratene klart lavere for kvinner med 
enn uten barn, og særlig for dem som har to eller flere barn. Men i alle 
landene har flertallet av mødrene nå inntekt fra eget arbeid.  

Denne økte sysselsettingen blant mødre har ført til økt press på foreld-
rene til å dele ansvaret for arbeid og barneomsorg. Men det er ganske 
klart fra tidsnyttingsstudier at denne økte arbeidsbyrden ikke er likt for-
delt. Selv om menns bidrag til hjemmearbeidet gjennomsnittlig har økt 
langsomt, har den langt fra økt så mye at den oppveier kvinnenes økt 
innsats på arbeidsmarkedet utenfor hjemmet. Mødre har påtatt seg mer 
utearbeid, samtidig som de gjør mesteparten av husarbeid og omsorgsar-
beid, ikke bare for mindreårige barn, men også for unge voksne med 
funksjonshemminger og for eldre slektninger.  

Bildet av kvinners deltidsarbeid er blandet, der noen land har høyt og 
økende deltidsnivå, som Nederland, og andre har lavt og økende del-
tidsnivå, som Finland. Andre land har fallende nivå. I de nordiske land er 
det mye svakere forbindelse mellom å ha barn og arbeide deltid enn blant 
de andre landene i studien. 

Forskjellene i arbeidsmarkedsatfered mellom nordiske og ikke nordis-
ke foreldre synes å ha avtatt over tid. For fedre er forskjellene i sysselset-
tingsrater ubetydelige i de åtte landene, og selv om de nordiske mødrenes 
sysselsetting fremdeles er høyere enn de ikke-nordiske, er kløften blitt 
mye mindre det siste tiåret. Forekomsten av barn under skolealder påvir-
ker sysselsettingsraten og arbeidstiden omtrent på samme måte i alle ått 
land, selv om deltidsarbeid er mindre vanlig blant mødre med store barn i 
de nordiske landene. I Norden deltar flere enslige forsørgere i arbeidslivet 
enn i de andre landene. Alle åtte land viser lignende mønster av kjønns-
forskjeller i avlønning. Island har den høyeste sysselsettingen både blant 
menn og kvinner. 
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3.5.3 De politiske svarene på utfordringene 

Endringene i familieformer og sysselsetting har stilt velferdsstatene over-
for nye utfordringer. Hvordan har de respondert? 

Staten er selvsagt ikke bare en håndlanger som passivt tilpasser seg 
endringer i familien og på arbeidsmarkedet. Den kan direkte gjennom 
lovregulering, og indirekte gjennom fordeling av stønader og tjenester, 
forme og påvirke. Men det er atskillig sannhet i påstanden om at statene 
reagerte sent og nølende både på d nye familieformene og på toinntekts-
familien. Noen ganger var reaksjonene også negative og siktet på å for-
bygge og motvirk slike endringer i privatlivet og på arbeidsmarkedet. 
Eksempler på dette kan vi finne i familielovgivningen – i de langsomme 
reformene av skilsmisselovgivningen, i lover om foreldrerettigheter for 
ugifte og i håndhevelsen av underholdsplikten for foreldre som ikke bod-
de sammen med sine barn. 

I våre åtte land finner vi at skattepolitikken og trygdepolitikken i det 
store og hele behandler yrkesaktive foreldre individuelt. Men i alle lande-
ne blir familieenheten i et hushold lagt til grunn for bedømmelse av retten 
til sosialhjelp. I noen land har det gått svært langsomt med å innføre rett 
til foreldrepermisjon for fedre. Det mest grunnleggende har antakelig 
likevel verdt at statene har vært langsomme med å støtte mødre som på-
tok seg den dobbelte byrden med familieomsorg og arbeids utenfor 
hjemmet. Selv om det har vært en retorikk på EU-nivå om å kunne forene 
arbeidsliv og familieliv, å gjøre arbeidslivet mer familievennlig, har gjen-
nomføringen av disse idealene i praktisk politikk variert mye.  

Mødre som velger, eller blir tvunget til, å påta seg barneomsorg, har i 
varierende grad kunnet støtte seg på ordninger med omsorgspermisjon og 
omsorgspenger, og i noen få land begrenset permisjon ved barns sykdom. 
Men mye av omsorgen har skjedd uten noen form for kompensasjon. Og 
hvis de har vært alene om omsorgen, har utveien ofte vært sosialhjelp og 
risiko for fattigdom.  

Mødre som har kombinert sysselsetting med omsorg har i mange av 
våre åtte land knapt blitt møtt av en lydhør stat som for eksempel har ivret 
for å tilpasse skoletider og ferier som har passet med kravene i arbeidsli-
vet. Tilbudet av rimelig barneomsorg av god kvalitet, som har blitt mest 
utviklet i noen av de nordiske landene, har vist seg å være en svært god 
hjelp for utarbeidende mødre med små barn. Men omsorgstilbud etter 
skoletid og i feriene er fortsatt et problem i alle landene. Motivene for de 
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politiske tiltakene har imidlertid ikke bare vært å hjelpe mødre med å 
kombinere arbeid og barneomsorg, men like mye av opptatthet med bar-
nas egen utvikling og å hindre fattigdom. 

Et generelt inntrykk er at statene har vært ambivalente og usikre om 
de skulle oppmuntre eller bremse mødrenes arbeid utenfor hjemmet, eller 
om de skulle opptre nøytralt. I økende grad har denne ambivalensen blitt 
løst til fordel for sysselsetting for å redusere kvinnenes avhengighet, for-
hindr fattigdom og øke den økonomiske veksten. Men det er tvilsomt om 
en helhetlig politikk med et slikt siktemål ennå er på plass. På tilsvarende 
måte har staten vært ambivalent til om den skulle påvirke eller være nøyt-
ral i valget av familieformer, og i hvilken utstrekning den skulle dekke 
økonomisk fravær av en forsørger og beskytte barna i slike situasjoner. 
Mange politikere har følt et dilemma mellom å omfordele til dem som 
trengte det, uten å oppmuntre til atferd i en retning de ikke likte. En av 
konsekvensene av de holdninger som ble inntatt til dette dilemmaet, var 
at barnefamilier som gjennomgikk separasjon og skilsmisse, løp mye 
større risiko for å bli rammet av fattigdom. Selv om noen land, som vi 
skal se nedenfor, har håndtert disse risikoene bedre enn andre, har ikke 
noe land unngått dem helt.  

Det finnes nå en del dokumentasjon om familiepolitikken gjennom 
nye datasett fra OECD. I figur 1 nedenfor er disse dataene brukt til å un-
dersøke utgiftene til familiestønader og -tjenester i 2001, som er det siste 
året med tilgjengelige data. Det er mange problemer med slike sammen-
ligninger. I denne analysen har vi forsøkt å kontrollere for forskjeller i 
befolkningsstørrelse ved å måle utgiftene per barn. Men i OECDs defini-
sjon av sosiale utgifter er ikke utgifter til utdanning telt med, og sosiale 
fordeler i skattesystemet er også holdt utenfor. Det er heller ikke tatt hen-
syn til at noen sosiale ytelser blir skattlagt, noe som gjelder mer i de nor-
diske landene enn ellers, og dataene omfatter ikke ytelser som inngår i 
lønnen, private overføringer eller familieoverføringer. Figuren viser en 
rangering der alle de nordiske landene unntatt Island har høyere utgifter 
per barn enn de ikke-nordiske landene. Nederland ligger klart lavest. 
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Figur 1: Offentlige sosiale utgifter til familiestønader og -tjenester per barn i US 
dollar (ppp).2001. 
 
Kilde: Egne analyse av OECD Social Expenditure Data Base (2005) 

3.5.4 Pakker av familieytelser 

Alle landene i denne studien har en pakke av skattefordeler, kontantytel-
ser, fritak fr egenbetaling, subsidier og tjenester til støtte for foreldre som 
oppfostrer barn. Sammen med arbeidsinntekter er disse pakkene betyd-
ningsfulle for å hindre fattigdom blant barn. Pakkene påvirker også sys-
selsettingen. De virker som subsidier til lave inntekter og til utgifter til 
barnetilsyn. De skaper og former økonomisk insentiver eller disinsentiver 
til å delta i arbeid og i valget mellom heltid og deltid, og for toforeldre 
har de betydning for om begge arbeider. Deler av pakkene gjør det mulig 
for foreldre å være utenfor arbeidslivet noen perioder for å ha omsorg for 
barn. Pakkene kan ha innflytelse på antallet barn en kvinne får og når hun 
får dem. De kan også ha innvirkning på familieformene ved at de gjør det 
mer eller mindre lett for en foreldre å skilles eller oppfostre et barn alene.  

Analysene av slike pakker i dette prosjektet bygger videre på tidligere 
arbeider som er gjennomført ved University of York i en serie studier. Vi 
gjennomfører disse sammenligningene ved å bruke ”familiemodellmeto-
den”. Her velger vi et sett forskjellige familier, gir dem forskjellige inn-
tekter og beregner i valuta hvor mye hjelp de får fra staten. Vi beskriver 
situasjonen i januar 2004. Beløpene vi viser er netto ekstrainntekt som en 
familie med barn får, sammenlignet med et barnløst par.  
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Figur 2 viser et eksempel på hvordan hele pakken varierer med inntek-
tene for samme familietype (et par med to barn i skolealder). Den britiske 
pakken er særlig sjenerøs for lave inntektsnivå. Danmark, Finland, Sveri-
ge og Norge betaler økonomisk sosialhjelp og/eller bostøtte for å supplere 
inntekter til foreldre med svært dårlig økonomi, men utover det er det 
ingen variasjon i overføringene som påvirkes av inntektsnivået. Den is-
landske pakken knytter seg helt ut til inntektsnivået, og familier med gode 
inntekter får ingen ytelser. Den nederlandske pakken har også inntektsav-
hengige elementer, og når inntekten overstiger dette nivået er pakken 
forholdsvis liten. 
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Figur 2: Pakker av barneytelser etter inntektsnivå i euro (ppp) pr mnd. Etter skatter, 
stønader og boutgifter. 
 
Familiemodellmetoden kan på en pålitelig måte illustrere forskjellene i 
pakkene av barneytelser. Familiepakkene varierer imidlertid med inntekt, 
sysselsettingsstatus, familietype, antall barn, og etter om sammenligning-
ene er gjort før eller etter utgifter til bolig og barnetilsyn. Med all den 
variasjonen er det vanskelig å se skogen for bare trær. Så for å oppsum-
mere og sammenligne har vi tatt et illustrerende utvalg av familietyper og 
inntektsnivåer, valgt ut fra våre modellfamilier etter en grov vektig mot 
det som er vanlig i praksis og beregnet en gjennomsnittlig pakke for hvert 
land. Figur 3 summerer opp resultatene bygd på kjøpekraftspariteter. 
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Storbritannia får da den mest sjenerøse pakken og Nederland og Island 
den minst sjenerøse. Gjennomsnittspakken på Island er omtrent halvpar-
ten av den britiske.  
 

igur 3: ”Gjennomsnittspakke” av barneytelser etter skatt, stønader, barneomsorg og 
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fra de ikke-nordiske landene denne studien. Og i Storbritannia vil de helt 
sikkert bli overrasket over t gjennomsnittspakken deres er den mest sjene-
røse. Men vi vil fremheve at formålet med pakkene er forskjellig mellom 
landene. Storbritannia har vært mer opptatt av barnefattigdom når de 
utformet sitt stønadsprogram, og pakken avhenger mye mer av inntekt 
enn i de nordiske landene. Det viser seg også at de nordiske landene er 
mindre opptatt av økonomiske insentiver til yrkesdeltagelse i sine stø-
nadsprogrammer, og tilpasningene på arbeidsmarkedet synes å vise at 
dette ikke er noe stort problem, i hvert fall ikke for gifte kvinner.  

Generelt viser studien at de ikke-nordiske landene beveger s
disk retning i politikken overfor barnefamilier.  
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3.5.5 Videre forskning 

Når vi ser hvor dyptgående de forandringene vi har studert i dette pro-
sjektet, har vært, er det slående hvor vanskelig det er å studere dem sys-
tematisk. De demografiske dataene er ganske gode, men der er fortsatt 
alvorlige vansker med å finne sammenlignbare data om enslige foreldre 
og samboere. Sysselsettingsdataene er langt fra ideelle, særlig ikke for 
yrkesdeltagelsen for mødre, fedre og eneforeldre. Sammenligninger av 
yrkesdeltagelsen er vanskelig, særlig fordi det er så store forskjeller i 
permisjonsordningene for småbarnsforeldre. Data om fattigdom er nå 
tilgengelig fra flere kilder, men de er for gamle og daterer seg gjerne 
tilbake til år 2000. Med den nye europeiske Survey of Income and Living 
Conditions (SILC) vil ferskere data bli tilgjengelig om noen tid. Systema-
tiske data om politiske tiltak er fortsatt på utviklingsstadiet og avhenger 
av enkeltprosjekter. Det ville vær et stort framskritt for å vinn ny innsikt 
hvis den komparative mikrosimuleringsmodellen EUROMOD og sam-
menligninger av modellfamilier kunne få en fast finansiering for regel-
messige sammenligninger. Det er nylig er foreslått i Atkinsonrapporten 
(2005) som ble utarbeidet for Luxembourgs presidentskap i EU. 

Det er gode nyheter at European Social Survey i sin andre intervju-
runde inkluderte en stor modul om familie, arbeid og velferd, og disse 
dataene skulle vær analyseklare ved utgangen av 2005. Også tidsnyt-
tingsundersøkelser er blitt mer sammenlignbare, takket være arbeidet i 
Harmonized European Time Use Study. Men det er fortsatt en mangel på 
foskningskapasitet – folk med ferdigheter og kunnskap til å utnytte disse 
og andre kilder. Så vår avsluttende ambisjon er at studenter og unge fors-
kere bør oppmuntres til å gå i gang med sammenlignende familiestudier. 
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3.6 Prosjekt: Consumption and Vulnerability in the Nordic 
Welfare States 

Prosjektleder: Forskningsleder Jens Bonke,  
Socialforskningsinstitutet (SFI) 

Formålet med projektet er at undersøge, hvad der karakteriserer forbru-
gerroller og forbrugsstrategier blandt udsatte grupper i de tre nordiske 
lande: Danmark, Norge og Sverige. Det er således både udsatte gruppers 
forbrugsmuligheder og forbrugervilkår samt viden, strategier og erfaring 
som forbrugere, der fokuseres på i undersøgelsen. Spørgsmålet er med 
andre ord, hvad begrænsede forbrugsmuligheder betyder for oplevelsen af 
udsathed, herunder med hvilke strategier udsatte grupper er i stand til at 
”make ends meet”. 

Projektet anvender et komparativt perspektiv, idet der dels lægges 
vægt på at analysere fællestræk ved udsathed i den skandinaviske vel-
færdsstat, dels tages hensyn til forskelle, hvad angår udsathed og forbrug i 
Danmark, Norge og Sverige. 

3.6.1 Teoretisk udgangspunkt 

Projektet indeholder flere forskellige perspektiver og foregår på flere 
niveauer. 

På det samfundsmæssige niveau forstås forbrug som noget, der fore-
går på en arena, der interagerer med andre arenaer, fx boligmarkedet, 
arbejdsmarkedet og det velfærdsstatslige system. På dette niveau rettes 
fokus mod, hvordan en husholdnings position på disse arenaer påvirker 
dens muligheder som forbruger. Hvilken betydning har fx det at være 
registreret som skyldner og arbejdsløshed for forbrugsmulighederne? 
Dette analyseniveau skal forstås i lyset af forestillingen om, at det frie 
vare- og tjenestemarked fungerer uafhængigt af andre samfundsarenaer. 
Der findes således konkrete forhindringer og barrierer, som bl.a. har be-
tydning for tilgængelighed til varer og tjenester. Hertil kommer mere 
overordnede dimensioner såsom forbrugets symbolske værdi, der indebæ-
rer, at forbrug for nogle grupper kan betragtes som acceptabelt eller uac-
ceptabelt, hhv. rigtigt eller forkert. 
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Forbruget kan også differentieres ved at sondre mellem materielle og 
sociale nødvendigheder. Et vigtigt aspekt ved de vilkår, der påvirker en 
husholdnings forbrug, er således, hvordan de dominerende forestillinger 
om forbrug påvirker udsatte gruppers adfærd. Det kan være, at hushold-
ninger med en knap økonomi oplever en større kontrol og flere krav til 
disciplin, hvad angår deres forbrug, end ikke-udsatte grupper. 

Endelig kan husholdningen betragtes som en aktør, hvor bl.a. sociale 
netværk kan have betydning. Aktørrollen er særlig interessant i forbindel-
se med husholdningens konkrete ageren, herunder hvordan den håndterer 
en udsat situation i forhold til forbrug. 

3.6.2 Valg af undersøgelsesdesign 

Projektet bygger på tre større kvalitative delstudier, som er gennemført i 
Danmark, Norge og Sverige. Grundmaterialet består af 75 interview med 
25 i hvert land. Hertil kommer yderligere materiale, som er indsamlet i 
udvalgte boligområder gennem deltagerobservation (Norge) og ved et 
varierende antal interview med lokale nøglepersoner. 

Der er udvalgt tre boligområder, som på en række punkter er ens. Det 
gælder bl.a. med hensyn til deres karakter af urban forstadsbebyggelse, en 
social og kulturel heterogenitet og en stor andel børnefamilier. Sådanne 
boligområder er en væsentlig ramme for børnefamiliers daglige forbrug, 
og derigennem også for oplevelsen af udsathed. Hertil kommer, at valget 
af et begrænset antal boligområder betyder, at respondenterne refererer til 
de samme fysiske rammer. 

Undersøgelsen indeholder interview med repræsentanter for udvalgte 
børnefamilier. Flertallet af disse familier blev udvalgt blandt udsatte, 
mens et mindretal blev udvalgt som ikke-udsatte/etablerede. Formålet 
med udvælgelsen af de ikke-udsatte var at etablere en form for kontrol-
gruppe, der gjorde det muligt at sammenligne de udsattes forhold med 
”majoritetsbefolkningens” forhold.  

De etablerede husholdninger bor i samme boligområder som de udsat-
te husholdninger. Herved sikres det, at der gælder det samme lokale bu-
tiks- og serviceudbud for begge grupper. De etablerede familier adskiller 
sig imidlertid fra de udsatte ved typisk at være parfamilier med to lønind-
komster. De etableredes økonomiske situation er alene af den grund mere 
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tryg end de udsattes, hvortil kommer, at de etablerede også blev udvalgt 
ud fra deres højere grad af etablering på boligmarkedet. 

3.6.3 Interviewresultater 

Interviewene har til formål at afdække de forbrugsvilkår, forbrugsstrate-
gier og forbrugsmønstre, der tilsammen har betydning for udsathed i de 
skandinaviske forbrugssamfund. Derudover er der anvendt en række ud-
valgte analytiske temaer, som i gennemgangen af interviewene har vist 
sig at være væsentlige for de former for udsathed, som kommer frem i 
interviewene.  

En af de mest markante forskelle mellem de etablerede og de udsatte 
familier er, at de etablerede alle selv har valgt at bo der, hvor de bor. De 
etablerede er da også mere tilfredse med området end de udsatte. De fle-
ste etablerede ejer deres bolig, og de er dermed mere interesserede i boli-
gens kvaliteter. Dertil kommer, at boligen giver frihed til selv at bestem-
me, hvordan den skal se ud. Ejerboligen er derudover vigtig, idet den 
giver de etablerede kreditmuligheder, hvilket de udsatte ikke på samme 
måde kan benytte sig af.  

De udatte er ofte blevet placeret i deres bolig, som oftest er en lejebo-
lig, og de har en mere passiv relation til boligsituationen, som de ikke 
oplever at have nogen indflydelse på. 

Næsten alle de etablerede familier disponerer over egen bil, mens det-
te kun gælder for et fåtal af de udsatte. Det betyder, at de udsatte har min-
dre mobilitet, hvilket især er af betydning for de udsatte danske familier, 
som oplever udbuddet af lokale butikker som meget begrænset.  

De udsatte har en planlagt og stram økonomi, og de har ikke mulighed 
for at spare op. Dette indebærer, at de ikke så nemt kan købe på udsalg. 
Uforudsete udgifter indebærer endvidere, at de udsatte ofte må ty til net-
værk, opdele regningen eller tage lån for at klare sig igennem. Fravær af en 
økonomisk buffer gør dagliglivet anstrengt, og de udsatte kommer ofte i 
situationer, hvor der må benyttes tidskrævende og komplicerede løsninger.  

For de etablerede ser det ikke ud til, at låntagning er noget problem. 
De fleste har kreditkort og adgang til internet, så de ikke behøver at gå i 
banken eller på posthuset. De udsatte oplever manglen på kreditværdig-
hed som et savn, fordi deres økonomi er så stram, at de savner flekslibili-
tet og muligheder for at købe, når der er billige tilbud. 
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For de udsatte bærer forbruget præg af systematik og alvor. Det til-
stræbes at spare penge på mad, og prisen bliver derfor vigtig. De udsatte 
planlægger indkøbene, sammenligner priser og bruger ofte indkøbsliste. 
Samtidig ved de af erfaring, at de ikke vil have penge tilbage i slutningen 
af måneden, og kalkulerer derfor med forskellige tilskudsordninger eller 
alternative strategier, såsom hjælp fra slægtninge, for at dække de mest 
basale behov. Prioritering bliver med andre ord et meget centralt begreb 
for de udsatte. Det betyder bl.a., at det at opfylde børnenes behov bliver 
det vigtigste, mens tøj til forældrene ofte kommer i sidste række. 

Ferie og fritid er sammen med tøj de områder, som for de udsatte er 
mest problemfyldte, fordi der ofte ikke bliver plads til disse ting, samtidig 
med at det opleves som et afsavn ikke at kunne opfylde børnenes behov 
på disse områder. De udsatte forældre har således et stort ønske om at 
kunne lade børnene gøre, hvad andre børn gør. 

De etableredes netværk præges af stor geografisk spredning og stor 
variation: kollegaer fra arbejde, tidligere klassekammerater, sportsvenner, 
naboer og familie. De udsattes netværk findes først og fremmest på lokalt 
niveau, knyttet til naboskab og familie. Det er mindre i omfang, og selv 
om det har stor betydning, er det økonomiske niveau for ydelserne min-
dre. De udsatte, som har netværk at ty til, siger, at de er økonomisk af-
hængige heraf: at de ikke kan klare hverdagen uden hjælp i form af bør-
nepasning, tøjgaver eller direkte pengehjælp i krisesituationer. En del 
udsatte med invandrerbaggrund, som ikke har slægtninge i landet, men 
som har økonomiske forpligtelser udenfor, bliver ekstra sårbare, fordi de 
ikke har disse muligheder. 

Forskellen mellem de udsatte og etablerede kommer frem ved, at de 
udsatte ikke har råd til at give børnene mærkevaretøj m.m., selv om de 
forsøger at følge med. De etablerede vurderer i højere grad forskellige 
forbrugsvarer i forhold til deres egne normer om kvalitet og en ”rigtig 
barndom”. Forskellene kommer også frem i forhold til fritidsaktiviteterne, 
hvor børnenes interesser er styrende for valget af aktiviteter for de etable-
rede, mens økonomien styrer hos de udsatte. For de udsatte er det vanske-
ligt at leve op til deres egne forældreidealer. Der skelnes meget klart mel-
lem børnenes og egne behov, og børnene får ofte det bedste. 

Undersøgelsen viser, hvordan børnene, gennem deres forbrug, bliver 
udsatte familiers sociale og moralske ansigt udadtil, og det ikke at kunne 
give børnene en rig fritid, gode sko, rigtig ernæring er et stærkt signal om 
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tab af værdighed og social status. Det gælder både i forhold til, om bør-
nene får ”det materielt nødvendige”, ser ordentlige ud, og i forhold til om 
de får ”for meget luksus”, idet dette falder tilbage på forældrene som 
udtryk for en forkert prioritering. 

Det at være udsat indebærer begrænset frihed og råderum, hvor mang-
len på frihed kommer frem både i forbruget, i muligheden for mobilitet og i 
formerne for indkomst. Det resulterer ofte i skam og opleves som noget, 
der gør det vanskeligt at komme ud af den dårlige situation. Synet på frem-
tiden bliver derfor også en skillelinje mellem de udsatte og de etablerede. 

De etablerede føler, at de har kontrol over fremtiden. De er tilfredse 
med livet, de føler tryghed ved deres arbejdssituation og lægger planer 
for, hvordan huset skal se ud, og for deres egen fritid, som handler om at 
gøre det, man har lyst til. Den eneste udtrykte bekymring er børnenes 
fremtid som unge, og hvad den kan føre med sig. De udsatte er langt mere 
pessimistiske. Selv om der er enkelte, som tror på bedre forhold i fremti-
den, oplever de ikke, at de har valgt deres situation, og de ser ikke sig 
selv som aktører, men som ofre for omstændighederne. 

Et væsentligt resulatet af undersøgelsen er, at der ikke viser sig væ-
sentlige forskelle i de udsattes sociale position i de tre lande. Det synes at 
være de samme forhold, der har betydning for udsathed henholdsvis 
etablerethed.  

3.6.4 Analyser af forbrugstemaer 

Projektet indeholder også en belysning af en række tematiske problemstil-
linger i form af tværgående og komparative analyser. Der er tale om selv-
stændige analyser, som er udarbejdet med afsæt i forskellige empiriske og 
teoretiske overvejelser. 

Forbrugere uden penge. Forståelsen af den sociale dimension af ”frit 
valg” er blevet særlig vigtig set i lyset af en stigende individualisering og 
markedsgørelse af velfærdsstaten. Det viser sig, at skandinaviske borgere 
med begrænsede økonomiske ressourcer oplever begrænset adgang til 
forbrug og forbrugsvalg, både i kraft af at være et overset kundesegment, 
og fordi deres forbrugsmønstre i vidt omfang ikke er i overensstemmelse 
med dominerende forbrugsnormer og forbrugsmønstre. 

Irrationelt forbrug. For omkring hundrede år siden blev der formuleret 
forskellige ideer om fattiges forbrug, bl.a. at de herigennem skulle inte-
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greres socialt. Tilsvarende forestillinger hævdes stadig at styre embeds-
mænds beskrivelser af udsatte gruppers forbrug, og hvordan udsatte for-
ældre forholder sig til sådanne vurderinger i deres hverdagsforbrug. Ud 
fra teorier om forbrugs afgørende og skabende rolle i det sociale liv frem-
står udsatte børnefamiliers forbrug som udtryk for en (rationel) stræben 
efter social deltagelse. 

Tilhør og integration gennem pengesedlen? Med udgangspunkt i en 
skole i Oslo er 10-årige pigers relationsopbygning og selvpræstationer 
anvendt til forståelse af ungdomskulturen og diskursen om det ”cool”. 
Når det at være ”cool” er vigtigt og koster penge, bliver det nemt vanske-
ligt for minoritetsunge at være med. Relationen mellem økonomi og kul-
turel baggrund, tilhør og integration er således kompliceret, og få penge i 
en familie vanskeliggør dermed integrationen af børn med udenlandsk 
baggrund. 

Udsathedens møde med vare- og tjenestemarkedet. Familier med en 
udsat økonomisk situation møder en række vanskeligheder på vare- og 
tjenestemarkedet. Det gælder dels forhindringer og barrierer, som bliver 
større, dels et forbrug, som ofte bliver dyrere for udsatte familier. Dette 
bliver yderligere problematisk, fordi megen markedsføring og medierne 
medvirker til at skabe normer for, hvad en forbruger bør konsumere. 

Økonomiske relationer mellem børn og forældre. Det er udbredt, at 
forældre får varer, penge og tjenester af deres egne forældre. Det kan 
være i form af direkte økonomiske overførsler som tilskud til boligkøb 
eller forskud på arv, eller det kan være børnepasning eller håndværkertje-
nester. Det kan også være lån af bil og adgang til forældrenes netværk. 
Forældre optræder dermed som et privat økonomisk sikkerhedsnet. 

Netværkets betydning for udsathed. Økonomisk udsatte familier er af-
hængige af uformelle transaktioner for at få økonomien til at hænge 
sammen, mens overførsler af uformelle goder blandt etablerede familier 
mere bærer præg af affektion. 

3.6.5 Perspektivering – nye udfordringer for den skandinaviske 
velfærdsstat? 

Undersøgelsen rejser spørgsmålet om, hvorvidt udviklingen af forbruger-
samfundet er med til at skærpe forskellene mellem udsatte og ”de etable-
rede”, ikke alene snævert set i forhold til indtægt og købekraft, men også 
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målt på andre sociale områder, der i stigende grad er kommet i fokus. 
Således har ikke-udsatte familier med eget hus og fast arbejde et for-
brugsmønster, der er kendetegnet ved en høj grad af valgfrihed, stort 
økonomisk råderum og adgang til flere markeder, både geografisk og elek-
tronisk (internethandel, homebanking). De er samtidig sikre aktører på 
markedet og har en høj grad af kreditværdighed. De udsatte, derimod, kan i 
langt højere grad karakteriseres som lokale, immobile og som sårbare og 
usikre aktører på en begrænset del af markedet, som de også er mere af-
hængige af, da de ofte kun har adgang til de billigste lokale markedstilbud.  

Det ser ud til, at de udsatte, ikke alene på grund af pengemangel, men 
også på grund af den position og forbrugerrolle, som de får tildelt qua 
deres position som ”dårlige forbrugere”, har fået en ufavorabel position 
som forbrugere i forbrugersamfundet, hvor deres behov for og adgang til 
de billigste varer risikerer at blive overset af markedet, fordi de mangler 
gennemslagskraft som forbrugere.  

Samtidig bevirker det stigende pres for økonomisk udsatte borgere, at 
de ikke alene er udsatte i økonomisk forstand, men også ofte bliver det i 
moralsk forstand, fordi deres forbrug på én gang gøres mere vigtigt, mere 
umuligt, og deres valg gøres til genstand for social kontrol.  

På grund af den markante forskel på muligheder og indflydelse for ud-
satte hhv. ikke-udsatte forbrugere ser det ud til at være utilstrækkeligt at 
anvende generaliserende betegnelser vedrørende fx ”rollen som forbru-
ger”, ”forbrugernes frie valg” og ”forbrugerindflydelse”. Undersøgelsen 
peger således på, at der i kølvandet på udviklingen af forbrugersamfundet 
produceres og reproduceres sociale forskelle, som har konsekvenser både 
på det personlige og på det samfundsmæssige plan. 
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3.7 Prosjekt: Women leave, men remain.....Issues of 
Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic 
Periphery 

Prosjektleder: Forskningsleder Anna-Karin Berglund,  
NORUT-NIBR Finnmark 

Med periferin i centrum – Sammanfattning och diskussion 

”För mig har det framstått som allt klarare, att förståelsen inte uppstår då jag 
korsar en gräns utan då jag förblir TTTTmittTTTT i den. Varje erfarenhet lig-
ger i periferin, ty i centrum är allt så naturligt att det glider omärkt förbi. Att 
befinna sig i gränsen är följaktligen att dingla i klyftan mellan kategorier, att 
vägra fastna i det sociala skyddsnätet. Att befinna sig i denna position är ex-
tremt hotande, ty utan gränser är alla sammanhang otänkbara. Av denna an-
ledning har alla kulturer etablerat ett starkt gränsförsvar vari ingår strategiska 
enheter från normativ logik, religion och socialpsykologi” 

(Gunnar Olsson 1990) 
 

Så går en lång forskningsresa mot sitt slut. Och det känns som vi befinner 
oss mitt i den gränsen som Gunnar Olsson beskriver i inledningscitatet. 
Utan gränser är alla sammanhang otänkbara, samtidigt är det i periferin – 
i gränslandet som nya erfarenheter och förståelse kan utvecklas. Efter att 
ha utforskat periferin i dubbel bemärkelse är kunskapen om detta område 
förhoppningsvis djupare och erfarenheterna definitivt byggda från ett 
annat perspektiv än vanligtvis. Själva det geografiska området vi studerat 
under de senaste åren är utifrån ett centrum-perspektiv periferi men även 
det teoretiska och metodiska angreppssätt vi valt att använda oss av inne-
bär att ”dingla i klyftan av kategorier”. Hur går det då med uppgiften att 
försöka sig på att definiera en Nordisk välfärdsmodell, att dra slutsatser 
som berör hela den nordiska perifierin, att tydliggöra några sammanhang. 
Detta projekt är upplagt på studier gjorda av ”inhemska” forskare i sin 
hemregion istället för att en forskargrupp rest runt och undersökt alla 
Nordiska länder. Det har förhoppningsvis i någon mån förhindrat ett cent-
rum-periferi seende. 

Vi har delat ett gemensamt fokus i form av de senaste tio årens ut-
veckling av välfärd och arbetsmarknader i respektive land. Det gemen-
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samma forskningsintresset har varit att med bakgrund av de strukturför-
ändringar på arbetsmarknaden och i välfärdssystemen som pågår analyse-
ra vilka förändringar det genererar när det gäller kvinnor och mäns livssi-
tuationer i Nordens periferi. 

De enskilda fallstudierna har valt olika infallsvinklar och frågeställ-
ningar som belyser projektets huvudfråga. Därför representerar de olika 
enskilda kapitlen i viss mån enskilda och unika berättelser. Samtidigt 
öppnar ett gemensamt fokus och delade frågeställningar en möjlighet att 
göra en del gemensamma reflexioner och slutsatser utan att det unika går 
förlorad. Istället för att aktivt söka efter gemensamma mönster har berät-
telserna i sig givit det gemensamma vid handen. Genom den valda meto-
den att involvera de grupper som vi varit intresserade av att belysa i 
forskningsprojektet och genom olika metoder arbetat med dialog i forsk-
ningsprocessen har vi förhoppningsvis fångat upp några fler röster än vad 
som annars skulle ha varit fallet, och även kunnat infoga deras berättelser. 
Men givetvis är många röster ännu ohörda och många berättelser återstår 
att berätta. I det följande redovisar vi några av de sammanhang vi kunnat 
skönja och gemensamma utvecklingstendenser och för den delen olikar-
tade utvecklingstendenser ifrån Nordens periferi. 

Kvinnor reser, männen stannar kvar, genusrelationer och välfärdsmo-
deller i förändring i Nordens periferi är titeln på det projekt som denna 
antologi är en avrapportering av. Titeln har sitt ursprung i en empirisk 
iaktagelse nämligen att kvinnor tenderade att resa från den nordiska peri-
ferin i större utsträckning än männen.  

Vår arbetshypotes var att vi tyckte oss märka att kvinnor hade en stör-
re flexibilitet att möta den postindustriella arbetsmarknaden. Denna hypo-
tes byggde på statistik som visade att kvinnor i högre utbildning skaffade 
sig en högre utbildning och bytte bostadsort för att göra det. Statistiken 
visade även att de kvinnor som var kvar tenderade att ha högre förvärs-
frekvens än männen i många av kommunerna i det undersökta området 
vilket kunde tyda på ett flexiblare förhållningssätt till en arbetsmarknad i 
omvandling.5

I projektet samlades en grupp nordiska forskare kring ett kritiskt per-
spektiv och förhållningssätt till de förändringar som den Nordiska väl-
färdsmodellen i förändring har genomgått under de senaste tio åren. Arbe-
te och välfärd är tätt ihopkopplade varför de lokala arbetsmarknaderna 
                                                 

5 Se projektbeskrivning till Nordiska ministerrådet välfärdsprogram, januari 2001 
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ställdes i fokus, liksom även frågan hur genusrelationer påverkar och 
påverkas av förändringar på så väl arbetsmarknaden som förändringar i 
välfärdssystemen.  

De studier6 som presenteras i denna antologi omfattar kommuner och 
regioner i nordligaste Norge, Sverige och Finland, samt Island, Färöarna 
och Grönland i sin helhet. Det rör sig om nordområden med sinsemellan 
stora variationer i livsmönster, etnicitet, språk, teknologianvändning, 
lokala kulturer, religioner med mera. Det som troligen i störst utsträck-
ning förenar dessa olika områden är de klimatförhållanden som präglar 
människors liv och arbete i polarområden. Invånarna delar också erfaren-
heten av att statsmakten betecknar hembygden och den egna regionen 
som periferi. Dessutom att dela upplevelser av att bli nedvärderande be-
handlad. Att trots att man inte är en koloni, ändå uppleva att man från 
centrum blir sedd på som en koloni, menar vi utgör en del i den kollektiva 
självförståelsen i nordområdena.  

Det kan vara lämpligt att när vi närmar slutet av den här spännande re-
san, påminna läsaren om vilka projektets frågeställningar var från början 
av arbetet. Med utgångspunkt i studier av och jämförelser mellan kom-
muner och regioner ställde vi oss frågan: Är välfärdsproduktionen och 
den genderiserande arbetsmarknaden i den Nordiska periferin på väg mot 
en ökad homogenisering där vi kan tala om en generell Nordisk välfärds-
modell med vissa gemensamma strukturella hot och möjligheter för kvin-
nor och män, eller sker det en kulturell differentiering?  

Frågan var väldigt omfattande i sin formulering varför den ledde till 
en rad delfrågor, alla relaterade till frågeställningen på vilka sätt den sk 
perifera regioner som vi undersökte förhöll sig till existensen av en nor-
disk välfärdsmodell. Delfrågor berörde hur förändringar inom välfärdssy-
stem och arbetsmarknad påverkat könsrelationer i området? Hur de rå-
dande könmaktsrelationerna påverkat utvecklingen inom arbetsmarknad 
och välfärdsmodeller? Vilken betydelse spelar det civila samhället för hur 
man upplever livskvalité och välfärd? Vilken roll spelar civilsamhället i 
förhållande till förändringar inom välfärdssystem och arbetsmarknader? 
Även om den Nordiska periferin definierats just som periferi är det en del 
av det globala systemet och påverkas av omvärldsförändringar. Därför 

                                                 
6 Studierna har genomförts inom ramen för projektet ”Women leave, men remain… Issues of 

Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic Periphery.” Som har finansierats av Nordis-
ka Ministerrådet.  
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var ytterligare en relevant fråga hur har olika former av globalisering 
påverkat de lokala verkligheterna? 

I det följande presenterar vi några reflektioner kring dessa delfråge-
ställningar utifrån de resultat som redan redovisats i de enskilda kapitlen. 

3.7.1 Nordiska välfärdsmodeller 

Den första frågan som inställde sig vid projektets början var om det verk-
ligen är relevant att diskutera i termer av en Nordisk välfärdsmodell. Ti-
digare studier hade visat att det fanns en rad gemensamma nämnare i de 
Nordiska välfärdssystemen när det gällde välfärdens utformning och även 
jämställdhetskriterier. Gemensamt för Norden angavs vara en hög syssel-
sättningsnivå, inte minst för kvinnor, en hög andel kvinnor i politiken och 
en välutvecklad offentlig sektor som tillhandahåller generell offentlig 
välfärd såsom barnomsorg och äldreomsorg (Bergkvist (red), 1999). 

Den Nordiska välfärdsmodellens grund sett utifrån den enskilda natio-
nalstatens strävanden har varit ett generellt välfärdssystem med offentlig 
finansiering och ansvar och med en skattefinansiering som innehållit en 
grundtanke om att alla har rätt till välfärd oavsett geografisk och social 
belägenhet. Denna bild är på väg att förändras radikalt och kanske även 
definitivt. Gemensamt för de nordiska länderna är att de gamla modeller-
na utmanas och ifrågasätts när det gäller finansiering, verksamhetsinne-
håll, organisering och huvudmannaskap. 

Tidigare studier av den nordiska välfärdsmodellen baseras huvudsak-
ligen på jämförelser mellan Sverige, Finland, Norge och Danmark. I våra 
studier i Norden visar det sig att det är tre förhållanden som påverkar 
möjligheten att göra en generell beskrivning av en nordisk välfärdsmo-
dell. För det första innefattar projektet även Västnorden (Island, Färöarna 
och Grönland) vilket får till följd att ny förståelse av nordiska välfärdssy-
stem och arbetsmarknader växer fram. För det andra råder det speciella 
förhållanden i den Nordiska periferin som leder till en avvikande utveck-
ling jämfört med om vi valt att studera och jämföra ländernas föränd-
ringsmönster i stort. För det tredje kan vi genom den bredd och inbördes 
variation se att utvecklingen av välfärdsstaten har skett vid så olika tid-
punkter att – utan att mena att länderna nödvändigtvis följa samma ut-
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vecklingsväg – några delar kan sägas vara i en uppbyggnadsfas medan 
regioner i andra delar av Norden är på väg in i en avregleringsfas7. 

Om vi börjar med att granska betydelsen av att Västnorden innefattas i 
vår studie så innebär det en skiljelinje på så sätt att på Grönland, Island 
och Färöarna har fokuset under den studerade perioden varit uppbyggnad 
av välfärdsstaten och i förlängningen ett ökad åtagande för kommunerna 
när det gäller exempelvis barnomsorg och andra välfärdstjänster. När det 
gäller Sverige, Finland och Norge har samma period inneburit ett ifråga-
sättande av den offentliga sektorns åttagande och ett ökat marknadsinslag 
i välfärdsproduktionen, bolagisering, entreprenad och utförsäljningar av 
verksamheter som inte definierats som kärnområden (såsom parkförvalt-
ning, sophantering, snöröjing etc). I Sverige har dessutom de nordligaste 
delarna fått allt sämre förutsättningar i form av skatteunderlag för att 
kunna ge sina medborgare en god servicenivå när det gäller välfärdsrela-
terade tjänster.  

Innehållet i det kommunala åtagandet (det offentliga ansvarstagandet) 
varierar mycket när vi jämför de olika nordiska periferiområdena. Samti-
digt har 1990-talets försämringar inom den kommunala ekonomin och 
ökande sparbeting lett till marknadslösningar i form av bland annat utför-
säljningar och entreprenadavtal där så har varit möjligt. Det ska dock 
genast sägas att marknadslösningar mest förekommer i regionala center 
och att sådana sällan är möjliga i den Nordiska periferins mindre samhäl-
len när det gäller kommunala kärnverksamheter som vård, skola och om-
sorg. Detta främst beroende av att befolkningsunderlaget är allt för svagt 
för att verksamheter ska kunna drivas kostnadseffektivt motsvarande 
tjänsteföretag i tätbebygda områden. Marknadsmässiga entreprenadavtal i 
de småskaliga periferikommunerna återfinns oftast inom de ”hårda sekto-
rerna”– de tekniska verksamhetsområdena med företrädelsevis manliga 
företagare.  

                                                 
7 Vi menar att i den Nordiska periferin handlar det inte om att vissa länder härmar andra ge-

nom att bygga upp välfärdsstaten vid en senare tidpunkt (Jmf. t.ex. Färöarnas utveckling i förhål-
lande till Sverige.) utan att det snarare kan handla om olika tolkningar som dessa regimer gör av 
vad som krävs av staten i den tid som är här och nu. Vi anammar här kritiken mot utvecklings-
modeller som bl.a. Taylor & Flint (2000) har formulerat. Dessa modeller som faller under be-
nämningen ”developmentalism” anklagas för att vara etnocentriska och linjära eftersom de antar 
en liknande utveckling i U- som i industriländer, där de senaste utgör normen. En liknande kritik 
har Massey (1999) ställt och menat att i sådana modeller har tiden behandlats utifrån en överläg-
sen nivå i förhållande till rummet.  
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När det gäller välfärdens kärnverksamheter kan vi däremot iakta om-
fattande insatser från civilsamhällets sida, där bland annat hembygdsföre-
ningar, utvecklingsgrupper, kyrka, idrottföreningar, ungdomsföreningar 
och olika former av informella nätverk spelar en viktig roll. Civilsamhäl-
let bidrar med omsorg till barn och gamla vilket ofta ombesörjs genom 
ömsesidigt utbyte (gåvo-byte) i vänkretsen eller i den utvidgade storfa-
miljen i de små bygderna där sådan offentlig omsorg saknas eller är brist-
fällig. Ett meningsfullt liv bland arbetslösa män kan vi se skapas genom 
mansgemenskapens (mansfamiljens) aktiviteter i bygder där jakt, fiske 
etc. och ömsesidig praktisk hjälp och socialt stöd även bidrar till en kol-
lektiv maskulin identitet och lokal självkänsla som är mindre beroende av 
yrkesidentiteter och status utanför det lokala sammanhanget. I Finska 
Lappland fungerar kyrkan som det yttersta skyddsnätet genom att bistå 
med matpaket till nödställda, något som i Finnmark och Norrbotten faller 
under den kommunala socialtjänsten. Det förekommer att skolverksamhe-
ten drivs av lokala föreningar och föräldraföreningar. Det är runt om i den 
Nordiska periferin dessutom vanligt förekommande att intresseföreningar 
driver fritidsanläggningar och idrottsverksamheter som i sin tur skapar 
varierande fora och sociala mötesplatser för invånarna i dessa kommuner.  

Statliga verksamheter och myndigheter som förlagts till den enskilda 
kommunen som försvarsenheter, regionala myndigheter och högskola har 
haft stor betydelse på den lokala utvecklingen. Detta kan vi se när vi stu-
derar befolkningsförändringar och flyttstatistik över tid. Beroende av den 
kommunala verksamhetens omfattning, menar vi att det offentliga funge-
rar som både en stabiliserande och en utvecklande kraft i de studerade 
områdena. Den offentliga sektorn är proportionellt sett, och i flertalet fall 
en mycket stor arbetsgivare i lokalsamhällena. I Norrbotten användes till 
exempel strategin, med åtföljande dålig ekonomi, att hålla sysselsättning-
en uppe inom de offentliga verksamheterna när sysselsättningen inom det 
privata näringslivet minskade. I Finnmark har den kommunala sektorn i 
huvudsak upprätthållit sina verksamheter medan flera för fylket viktiga 
statliga verksamheter centraliserats, något som sammantaget drabbat 
regionen mycket hårt med ett stort antal förlorade arbetsplatser inom 
försvar, luftfartsverk, postverk och flera andra myndigheter.  

Det är allmänt känt att utbyggnaden av den offentliga sektorn har haft 
en avgörande betydelse för kvinnors inträde och ställning på arbetsmark-
naden. Genom utbildning, arbete och karriär inom den offentliga sektorn 
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har kvinnors position på arbetsmarknaden stärkts i förhållande till män-
nens. Detta gäller kanske särskilt i den Nordiska periferin. Bilden av peri-
ferin som bestående av i huvudsak primärnäringar, lågutbildade invånare 
och bristfälliga möjligheter att förverkliga sig själv i globaliseringens tid, 
överensstämmer inte riktigt med det vi ser i våra fallstudier. Den enskilda 
kommunen kan i flera fall rubriceras som en ”välfärdskommun” där den 
kommunala välfärdsproduktionen och de offentliga institutionerna mer 
och mer kommit att fungera som motor i samhället och där både kvinnor 
och män ges möjlighet till att skapa sig ”moderna goda liv”. De offentliga 
institutioner och verksamheter som ännu upprätthålls i nordområdena 
menar vi utgör den grundläggande infrastruktur som systematiskt försö-
ker att tillgodose de behov som uppstår i ett allt mer differentierat och 
internationaliserat samhälle samtidigt som den utgör kunskapsintensiva 
arbetsplatser i den lokala ekonomi. Vi ser med andra ord de offentliga 
verksamheterna som resurscenter i dessa småskaliga ekonomier. 

Om vi uppfattar välfärdsstaten som den minsta gemensamma nämna-
ren för den Nordiska välfärdsmodellen kan vi hävda att det gemensamma 
för den nordiska periferin är att kommunen utgör den lägsta politiska 
nivån med allmänna val, där välfärdsstatens krav och grader av universa-
lism, offentligt ansvar, skattefinansiering, likvärdighet och omfördelning 
kan uppfångas. Tanken om decentraliserad välfärdproduktion har varit ett 
mer eller mindre tydligt gemensamt drag i alla de Nordiska länderna. Den 
nationella välfärdsstatens ambition har därmed varit att upprätthålla väl-
färden oavsett central eller perifer placering i ett nationellt ortssystem.  

När det gäller den Nordiska periferins invånares rätt till likavärde och 
politisk jämlikhet kan vi från våra studier konstatera att civilsamhällets 
sociala rörelser och intresseorganisationer varit pådrivande långt in i mo-
dern tid. Periferins befolkning har med andra ord inte upplevt att sådana 
universella rättigheter givits utan kamp mot centralmakten. I förhållande 
till klass kan vi dock se att periferin delar samma kamp som länderna i 
stort, genom arbetarrörelsen som i alla de nordiska periferiregionerna 
genom 1900-talet haft en stark influens och ofta i flera sammanhängande 
mandatperioder haft ledande ställning genom lokala arbetarpartier eller 
motsvarande socialdemokratiska partier och vänsterpartier. Etniska mino-
riteter och urfolk som i våra studier är kväner, tornedalingar, samer och 
innuiter har däremot haft en betydligt svagare politisk position gentemot 
välfärdsstaten och det är först under 1970-, 1980- och in på 1990-talet 
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som urfolksrörelser och etniska minoritetsrörelser i våra regioner förmått 
erövra en starkare politisk position i politiken och klarat att genomdriva 
bildandet av urfolks självstyren (Sameting i Sverige, Finland och Norge 
samt Hjemmestyre på Grönland) samt urfolks och etniska minoriteters 
offentliga institutioner och verksamheter, vilket i någon mening kan upp-
fatta som etnisk politisk jämlikhet.  

Likavärde och politisk jämlikhet i förhållande till kön varierar mycket 
i den Nordiska periferin. Kvinnorepresentativiteten i lokalpolitiken är 
fortfarande mycket svag i flera av våra regioner – inte minst bland ledan-
de politiker i Lappland och på Färöarna. Den politiska jämställdheten 
mellan könen har speciellt i de områden som präglas av kamp för etnisk 
jämlikhet, fått stå tillbaka med förklaringen att den etniska tillhörigheten 
och dess kamp för lika rättigheter har varit överordnad vilket fått till följd 
att könsperspektivet varit marginaliserat i dessa regioner. På Grönland är 
det först år 2003 som en jämställdhetslag infördes, efter en lång kamp 
inom den lokala kvinnorörelsen och enskilda kvinliga politikers agerande 
i olika fora. I studien på Färöarna tecknas bilden av lokala självstyrelser 
som endast undantagsvis släpper fram kvinnor i politiken. Studien visar 
speciellt exempel på en könskamp där det politiska etablissemanget be-
stående av män som politiskt representerar arbetarklassen motarbetar 
kvinnor som vill vara politiska jämlikar. I Sverige och Norge ser den 
politiska jämlikheten ut att fungera något bättre mellan kvinnor och män, 
men också i Finnmark och Norrbotten finner vi kommuner med mycket 
låg kvinnorepresentation i politiken. Det rör sig främst om de kommuner 
som har en näringsstruktur dominerad av primärnäringsindustri. Det lig-
ger lockande nära att dra förhastade slutsatser utifrån likartade strukturel-
la drag som på Färöarna. Vår empiri medger dock inte att föra diskussio-
nen vidare om det finns reella köns-klassmotsättningar. 

Relationen mellan den nationella välfärdsstaten och det lokala själv-
styret är i viss mån avgörande för hur den nationella välfärdsmodellen 
förverkligas, och i förlängningen för om vi kan tala om en Nordisk väl-
färdsmodell. De nya tillväxtpolitiska tankegångarna i periferin liksom 
genrellt i Norden innebär avkall på välfärdsstatliga värden. Den gamla 
regionalpolitiken som i många avseenden skulle kunna beskrivas som en 
geografisk fördelningspolitik, upplever periferins kommunpolitiker, håller 
på att försvinna i Sverige, Norge och Finland. Dess konsekvenser som vi 
möter i våra studier signalerar nya premisser för det lokala självstyret i 
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periferin och det som vi kan uppfatta, försvagade förhållande till univer-
sella välfärdvärden. EU respektive EES-avtal och regionala stödåtgärder 
som strukturfondsprogram och liknande begränsar möjligheterna till att 
utveckla lokala långsiktiga politiska strategier. Stödprogrammens logik 
leder dessutom in i ett konkurrenstänkande periferikommuner och perife-
riregioner emellan om medel som tidigare representerade just universali-
tet och lika värde. Den nationella välfärdsstaten har såtillvida avstått regi-
onalpolitiska åtaganden till EU, där konvergenskrav, centralt definierade 
visioner, mål och resultatkrav ytterligare undergräver den lokala självsty-
relsen i periferin. 

Snarare kan det uppfattas som om de nya finansieringsformerna i peri-
ferin är mer gynnsamma för civilsamhället och näringslivets aktörer som 
får en framträdande roll som utvecklingsagenter både på lokal och regio-
nal nivå. Lokala utvecklingsgrupperna, intresseföreningarna, kooperativ 
och civila asociationer i samverkan med lokala företag kan, om dessa 
lyckas vinna legitimitet i bygden, skapa långsiktig lokal utveckling ge-
nom att etablera nya mötesplatser, bygga upp och driva både omsorgs-
verksamheter och ekonomiska verksamheter, upprätthålla och utveckla 
den byggda miljön, värna natur- och miljövärden, öka tillgängligheten till 
kulturhistoriska miljöer och utveckla turistnäringen etc. 

3.7.2 Periferi för vem?  

Vi kommer till den punkten där vi måste diskutera frågan om den ut-
gångspunkt vi haft inom det här projektet om regionens position i relation 
till omvärlden som periferi. Genom de olika fallstudierna och de mer 
generella kapitlen har flera reflektioner kring denna frågeställning kom-
mit upp. Som vi diskuterat i kapitel nio om globalisering och nordisk 
periferi, finns det minst tre kontexter inom vilka frågan måste ställas. I 
den globala geopolitiska kontexten hamnar den här regionen inte bland de 
mest utsatta regionerna i världen, då deras lokala samhällen tillhör starka 
nationalstater, om än på ibland notoriskt ojämna villkor, gentemot resten 
av de nationens regioner. Även om Lappland i Finland till stora delar är 
en missgynnad region i sin nationella kontext, går det knappast att likstäl-
la dess ställning i världssystemet med t.ex. landsbygdsområdena i Indien 
eller med fattiga kvarter i Brasiliens städer. I detta världsomspännande 
geopolitiska maktsystem skulle regionen snarare hamna i någon sorts 
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mellankategori, den som Wallerstein har gjort känd som semiperiferi 
(Balibar & Wallerstein, 1991). Å andra sidan, är regionen och dess lokala 
beståndsdelar inte bara materiellt missgynnade i en tid av omstrukturering 
och allt starkare inflytande av neoliberala värderingar inom välfärdens 
kärnområden som tidigare uppfattats som ett självklart offentligt åtagan-
de, även i den lilla perifera kommunen.  

Förutom de mätbara indikatorer till nedgång som nedmontering av of-
fentlig infrastruktur och verksamheter, näringslivets stagnation, arbets-
löshet och avbefolkning kan vi iaktta offentliga diskurser på nationell 
nivå där en uppsättning negativa föreställningar luftas om den Nordiska 
periferin. I Norgestudien visar just en sådan debatt som stigmatiserar 
regionen som ”efterbliven”, i behov av utveckling och även som den 
region som betraktas som en så hopplös ”förlorare” att den inte längre 
förtjänar välfärdsstatens ovillkorliga omsorg. Människor och hela bygder 
upplever sig som ifrågasatta. 

Den Nordiska periferin representeras som vi har sett i några av fall-
studierna som periferin till ett statscentrum. De regioner vi studerat är 
definierade från centrum som periferi i många bemärkelser. Naturligtvis 
geografiskt men även när det gäller ekonomisk tillväxt, i förhållande till 
forsknings- och utbildningscentra inom produktionssystem och tekniska 
landvinningar och näringslivsmässigt, då primärnäringar länge var den 
viktigaste basen för sysselsättningen. I den meningen kan man inte kom-
ma ifrån att regionen konstrueras och därmed i stor utsträckning fungerar 
som en periferi. Än dock finns det på det lokala och på det individuella 
planet flera tecken på ett kollektivt, mer eller mindre medvetet, motstånd 
till stigmatiserande föreställningar om regionen. 

På flera håll organiserar sig människorna för att åstadkomma utveck-
ling, och i vissa fall för att visa att det finns energi och kraft i dessa sam-
hällen; att inte allt är nedgång och människor som flyr en trist och 
hopplös verklighet. Hoppet om nya näringar och medvetna satsningar på 
offentlig verksamhet och högre utbildning är levande bland många lokalt 
engagerade bland invånarna, lokala folkvalda och näringsaktörer. På detta 
plan blir människorna i periferin inte längre offer utan huvudaktörer i sin 
egen framtid. Då rycks regionen ur sin ovanifrån bestämda perifera posi-
tion och förvandlas till centrum för händelserna. Det lokala engagemang-
et kring satsningen på gasutvinningen vid ”Snöhvit” i Barentshav och 
industriell spin-off i Hammerfestregionen är dels en succéhistoria, men 
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även historien om hur lokala och regionala aktörer och partnerskap och 
ett folkligt stöd tillsammans dramatiskt förändrade självbilden i staden 
bland styrande, näringsliv och bland invånarna. 

Dessa insikter vunna genom empiriska erfarenheter har definitivt be-
kräftat vad vi hade i åtanken vid formuleringen av projektets idé, nämli-
gen att det var nödvändigt att se på den föreställda periferin som en cen-
tral plats för våra analyser. Precis som vi har trott på vikten av att se de 
lokala i det globala och vice-versa, har vi följt premissen att det finns en 
relevant kunskap att hämta i exercisen att vända på värden: centrum blir 
periferi och periferin blir centrum. På detta sätt har vi fått en mer kom-
plett förståelse av de problem som en uppfattning av välfärdstaten som 
inte är känslig för lokala variationer kan medföra för individer, lokala 
samhällen och för en rättvis fördelning av nationens resurser. 

Vi kan inte blunda för att det studerade områden som periferi betraktat 
genomgår smärtsamma omställningsprocesser som berör män, kvinnor, 
familjer, civilsamhälle, näringsliv och välfärd. Avfolkningen är en bister 
realitet i flertalet av de kommuner och regioner som studeras liksom det 
faktum att omvärldsförändringar och strukturomvandlingar har lett till att 
de naturtillgångar som tidigare var själva grunden för industrialiseringen 
inte längre är basen för ekonomin. I den nya ekonomin är det andra resur-
ser såsom tillgång till FOU, innovationscentrum, högutbildad arbetskraft 
och kunskapsbaserad verksamhet som utgör resursbasen för ekonomiska 
aktiviteter. Kunskapsbaserade tjänsteföretag, en prioriterad form av pro-
duktion i dessa tider av globalisering och informationalisering, lokaliserar 
sig i liten utsträckning i dessa områden.  

3.7.3 Centraliseringstrend och utflyttning från periferin 

Av statistikgenomgången i kapitel 2 kan vi konstatera att den Nordiska 
periferins befolkning upplever en stark centraliseringstrend i alla studera-
de regioner. Det innebär att ett fåtal områden, framför allt regioncentra 
som Alta i Finnmark fylke, större städer som Tromsö i Troms fylke, Ro-
vaniemi i Lappland, Luleå i Norrbotten samt huvudstäder med arbets-
pendlingsområden (inom 50 km radie) till Reykjavik, Torshavn och Nuuk 
har en befolkningsmässig stabilitet och i flertalet fall en utveckling ge-
nom att vara regionala motorer för näringslivet och i kraft av att härbärge-



80 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

ra centrala institutioner och verksamheter, myndigheter, universitet och 
högskolor. 

Kommuner utanför dessa områden visar statistiken, är ofta befolk-
ningsmässigt små. De har i flertalet fall en minskande och åldrande be-
folkning under den perioden som analyseras; 1991–2001, samtidigt som 
kommunerna i flertalet fall är arealmässigt stora med långa avstånd mel-
lan kommuncentrum, småsamhällen och glesbygd. Ett ytterst fåtal av 
dessa mindre kommuner avviker positivt från avfolkningstrenden. I våra 
studier är Karasjok en av dessa som under senare år upplevt ett uppsving 
genom sitt värdskap för Sametinget i Norge som också givit ringar-på-
vattnet-effekter. 

Människor flyttar till regioncentra och andra urbana områden och det 
blir speciellt tydlig i dessa småskaliga och perifera kommuner som präg-
lats av primärnäringar, både i inland och på kusterna i den Nordiska peri-
ferin. Vår föreställning i detta projekts upptakt att; ”Kvinnor reser och 
män stannar kvar” har omprövats. Att glesbygden ”förgubbas” det vill 
säga att kvinnor flyr det rurala livet och de traditionella genusrelationerna 
för ett modernt liv och möjligheter till självrealisering genom karriär i 
storstaden har varit en långlivad idé. Statistiken i kapitel 2 visar emeller-
tid att föreställningen om periferins män bör omprövas. Männen stannar 
inte längre alltid kvar i bygden medan kvinnorna reser, utan det är snarare 
fråga om en generell avfolkningstrend. Kvinnor flyttar, men i vissa regio-
ner, väljer fler män än kvinnor att lämna hembygden för att skaffa utbild-
ning och arbete. Denna utveckling är till del beroende på att det under 
projektets gång har skett ytterligare försämringar av levnadsvillkoren i de 
perifera områdena vilket gör att såväl män som kvinnor väljer att lämna 
bygden. 

Könsbalansen mellan män och kvinnor är fortfarande problematisk 
med ett överskott av män i Norrbotten (med undantag för Jokkmokk), 
Lappland, Färöarna och Grönland. I de kommuner och regioner som har 
ett underskott på kvinnor antas detta indikera bristfällig jämställdhet och 
sämre möjligheter till utbildning och arbete för kvinnor. Bättre könsba-
lans finner vi i på Island och i Troms och Finnmark i Norge. 

 Urbaniseringen, centraliseringen av offentlig verksamhet till region-
centra samt förlust av lokala arbetsplatser inom primärnäringar och bas-
industri utgör sammantaget ett existensiellt hot mot många av dessa små-
kommuner. Det är också så situationen kan uppfattas bland ungdomar, 
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och bland kvinnor, män och familjer. Denna regionala och lokala utveck-
ling kan upplevas på olika sätt i både positiv och negativ bemärkelse och 
det vore fel att tolka människors strategier och handlingsmönster utifrån 
en given föreställning om att alla invånare upplever ett existensiellt hot 
mot den egna personen och familjens framtida möjligheter. Utifrån den 
statistik vi har tillgänglig kan vi konstatera att det är framför allt kvinnor 
och män i yngre åldrar som på grund av utbildning flyttar från småsam-
hällena i den Nordiska periferin. 

Mål och motivation till flyttningen kan variera. Vi kan iakta en eko-
nomisk rationell hållning till att lämna hembygden på Island där intervju-
ade kvinnor och män uttrycker att arbete och utbildning går före lokala 
värden i bygden där speciellt traditionella genusrelationer upplevs som 
avskräckande bland kvinnor. Island uppvisar dock högre frånflyttning 
bland män än kvinnor. På Färöarna har flyttning från hembygden för 
periodvisa anställningar i bl.a. Danmark och Norge varit ett vanlig strate-
gi inom ramen för den s.k. diasporaekonomin där ofta kvinna och barn 
levt kvar i hembygden och kunnat fortsätta med hjälp av hemsända peng-
ar från mannen, familjeförsörjaren. Under 1990-talet kan vi dock se att 
mönstret förändras så tillvida att det blir fler hela familjer som flyttar från 
Färöarna för arbete eller utbildning utomlands. Likaså sker en ökad från-
flyttning från svenska Norrbotten och Finska Lappland som i likhet med 
Island motiveras av utbildningsmöjligheter, möjligheter till arbete och 
bättre ekonomi samt längtan efter den urbana livsstilen. Det ska tilläggas 
att utflyttningstrenden för Färöarna har vänt under de sista åren, då eko-
nomin förbättrats och många väljer att flytta tillbaka till Färöarna. Något 
som resulterat i att befolkningstalen nu är högre än före krisen i början av 
1990-talet. 

3.7.4 Vitalitet trots allt 

I Finnmark i Nord-Norge avviker Karasjok från andra kommuner genom 
att uppvisa återflyttning till Karasjok bland kvinnor och män. Det förkla-
ras av förbättrade möjligheter till arbete också för högutbildade i Kara-
sjok och i Sapmi som helhet där samiskorienterade verksamheter, myn-
digheter och utbildningsinstitutioner fortfarande är under uppbyggnad. 
Dessutom existerar en omvittnad stark vilja bland Karasjokborna att åter-
vända till familj, släkt och etnisk samhörighet i Sapmi. Men vad är det 
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som har ett så högt värde att man efter universitetsutbildning eller arbets-
perioder i urbana regioner söderut i landet är beredd på att flytta tillbaka 
till Ultima Thule – världens ände, till en kommun med drygt 2800 själar 
högt upp på tundran? 

Kan det vara så att den samiska kulturen i Karasjok, den norska same-
politiska rörelsen som uppstod under1970-talet och övergången till ett 
moderniserat samiskt samhället under 1980-talet med uppbyggnaden av 
samiska institutioner och offentliga verksamheter har lagt grunden för en 
alldeles speciell kollektiv identitet och självförståelse? Kan denna process 
tänkas ha bidragit till att skapa inte bara en individuell och kollektiv vär-
dighet och erkännande i förhållande till den moderna välfärdsstatens 
maktstrukturer (vertikalt), men också värdighet och erkännande i civil-
samhället (horisontellt)? Det kanske är just detta som är värt att flytta 
tillbaka till? Vår empiri ger inte underlag till entydiga svar, men dessa 
frågor om Karasjok kan ha relevans när vi diskuterar innehåll, funktioner 
och processer i samspelet mellan den lokala välfärdsstaten, civilsamhäl-
let, näringsaktörer och hushåll på andra platser och i andra regioner. 

Som en konsekvens av strukturell arbetslöshet och ökade krav på rör-
lighet har avfolkningen generellt sett varit kontinuerlig i de studerade 
regionerna under de senaste årtiondena. Människor i nordområdena ut-
trycker på olika sätt sina upplevelser av denna situation som kritisk. Den 
hotande utarmning av periferin sker dock inte alltid i tystnad. Kommuner, 
lokala näringsaktörer och civilsamhälle mobiliserar och både individuella 
och gemensamma strategier utvecklas för att möta hot mot lokalsamhäl-
lets existens. Lokala reaktioner kan ha olika uttrycksformer, beroende på 
hur man upplever förändringarna i samhället. För grupper i befolkningen 
är förändringar ett reellt hot mot den egna ekonomiska och sociala exi-
stensen, medan det för andra kan upplevas att förändringen skapar möj-
ligheter, förnyelse och expansion. Av detta följer att lokala intressen och 
grupperingar kan stå i konflikt till varandra i sina föreställningar om vil-
ken väg som är den rätta för att skapa trygghet och framtidstro i en oviss 
situation. Sociala rörelsers manifestationer som det kvinnoledda Folkupp-
roret i Finnmark respektive nya politiska och ekonomiska grupperingar i 
som det i huvudsak manligt dominerade nätverket av lokala och regionala 
aktörer i Hammerfest, uttrycker å ena sidan motstånd mot välfärdsstatens 
tillbakadragande, å andra sidan stöd till den utveckling som innebär ut-
veckling av en ny expansiv näring i regionen. I några fall menar vi, är de 
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lokala grupperingarna och intressekonflikterna påtagligt kopplade till kön 
och lokala genuskontrakt. 

Behovet att höra till olika former av lokala gemenskaper är fundamen-
tala i våra regioner. Där det fortfarande finns civilsamhälleliga informella 
strukturer och nätverk fortsätter människor att återinvestera socialt kapi-
tal. Då drivkraften till lokal samhörighet och gemensam kamp går förlo-
rad, tappar också lokalsamhället så mycket mer. Detta är vad vi kan se av 
fallstudierna nu inte en entydig utveckling utan vi ska komma ihåg att 
utbyggnadsgraden av välfärdsstaten i de olika regionerna varierar och att 
verksamhetsinnehållet i den kommunala sektorn och det lokala näringsli-
vets utvecklingsmöjligheter har stor påverkan på meningsinnehållet också 
i det civila samhället. Vi ser således att det samspelet mellan offentlig 
sektor, civilsamhälle, hushåll och lokalt näringsliv är av avgörande bety-
delse för hur robust lokalsamhällen utvecklas till att vara.  

3.7.5 Könssegregerat arbetsliv och de individuella genuskontrakten  

Genom historien har som framgått den ekonomiska aktiviteten i den Nor-
diska periferin karaktäriserats av en hög andel sysselsatta inom primär-
näring och basindustri. Samhällen med dominans av primärnäringarna 
skog och fiske har av tradition en stark könssegregering då detta betraktas 
som manliga näringsgrenar. Kvinnornas ansvar har traditionellt varit 
hemmet. Nu när det postindustriella samhället bryter in, bryts könsmönst-
ren. Även om detta skett vid olika tidpunkter, där kvinnorna i Sverige, 
Norge och Finland tar det stora språnget på arbetsmarknaden skedde på 
1960-talet och då var det mest utmärkande att de gifta kvinnorna gick ut 
på arbetsmarknaden och ett årtionde senare även kvinnorna på Färöarna 
och Island. Samtidigt som kvinnorna i periferin blir allt mer förankrade 
på arbetsmarknaden är det tvärtom så att männen får allt större svårighe-
ter att återfå förankringen på arbetsmarknaden, då deras traditionella ar-
betsmarknader krymper. Detta har haft till följd att i vissa kommuner har 
kvinnors sysselsättning tenderat att bli till och med högre än männens. 
Den globala ekonomin har påverkat männens traditionella arbetsmarkna-
der i större utsträckning, då kvinnor oftare är sysselsatta inom platsrelate-
rade tjänster, inte minst inom den lokala välfärdsproduktionen. Men det 
finns naturligtvis ett hot mot detta i och med att neddragningar inom väl-
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färdssektorn kommer med hänvisning till den könssegregerade arbets-
marknaden främst drabba kvinnors sysselsättning.  

Kvinnor och män i den Nordiska periferin har under efterkrigstiden 
upplevt stora förändringar när det gäller självförståelse och könsrelatio-
ner. Tidigare var arbetslivet relativt skarpt könssegregerat och kvinnans 
ansvar var i huvudsak hemmet. Kvinnorna är idag generellt etablerade på 
arbetsmarknaden. Yrkesfrekvensen bland män har sjunkit dramatiskt i 
många regioner. Exempelvis är yrkesfrekvensen för män i de flesta kom-
muner i Lappland under 50 procent, en situation de delar med flera norr-
bottniska kommuner. I de övriga länderna är det bara enstaka kommuner 
där situationen är lika illavarslande.  

Kvinnorna följer samma mönster med låg förvärvsfrekvens i Lappland 
men högre än männens, generellt sätt. Även i Norrbotten är kvinnornas 
förvärvsfrekvens högre än männen medan kvinnorna inte når upp till 
männens höga nivå på Island. I de norska kommunerna Kautokeino och 
Karasjok är förvärvsfrekvensen mer än fem procent högre för kvinnorna 
än männen något som vi känner igen från Pajala i Sverige. 

Den fråga vi ställde oss var hur det faktum att kvinnor i vissa regioner 
kunde sägas bli huvudförsörjare sett till löneinkomst skulle påverka ge-
nuskontraktet. Det finns inget som tyder på att kvinnors högre förvärvs-
frekvens har utmanat de lokala genuskontrakten när det gäller reproduk-
tion. I t.ex. den svenska studien där par där mannen är arbetslös och kvin-
nan förvärvsarbetar intervjuats, framgår det att männen inte tillbringar 
mer tid i hemmet för det. Reproduktionen i fråga om hushålls- och barn-
omsorg sköts inte i större utsträckning av männen, utan i många fall är 
barnen som vanligt på dagis; de inre sysslorna sköts fortfarande av kvin-
nan. Män kan också sägas reproducera, men det är i form av vedhuggning 
och insatser i lokalsamhället, och inte genom en utökad omsorg om barn 
och hushåll. 

Däremot har kvinnorna gjort rejäla inbrytningar på arbetsmarknaden. 
De har även en högre utbildningsnivå än männen och en bredare arbets-
marknad. Detta indikerar att hypotesen att kvinnor står mer rustade att 
möta den postindustriella arbetsmarknaden stämmer. Tidigare studier av 
industriomvandlingar visar att kvinnor och män som blev arbetslösa efter 
industrinedläggningar uppvisade helt olika beteendemönster. Männen var 
arbetslösa och inväntade nya industrijobb. Kvinnorna pendlande mellan 
perioder av arbetslöshet och tillfälliga arbeten inom såväl den privata som 
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den offentliga sektorn (Gonäs, 1991). Flera studier vittnar om att männen 
som blivit arbetslösa när skogsindustrin, fiskenäringen och andra basnär-
ingar varit föremål för nedskärningar, väntar på att det ska komma ett 
arbetstillfälle inom den sektor de tidigare arbetar med. Kvinnorna går in 
på tidigare mansdominerade fält som fiskeindustrin, de arbetar inom of-
fentliga sektorn, de utbildar sig och startar egna företag. Den tidigare 
dominansen av primärnäringar som var helt mansdominerade verkar ha 
lett till ett genussystem där männen har svårare att bryta loss från rådande 
föreställningar om vad som är ett manligt jobb än kvinnorna, som genom 
tiderna stått under ett patriarkalt förtryck och varit tvungna att anpassa sig 
och vara flexibla, har en fördel av det i en alltmer föränderlig värld.  

Samtidigt framstår inte Nordens periferi som speciellt attraktiv för un-
ga kvinnor eftersom en stor del började välja att resa därifrån. På Färöar-
na liksom stora delar av Grönland är det en stor övervikt av män. På Is-
land är det en större jämvikt mellan män och kvinnor men samtidigt visar 
delstudien att det är en stor skillnad mellan landsbygd med mer traditio-
nella könsmönster och en koncentration av kvinnor till storstadsområdet 
inte minst ensamstående kvinnor som insett att de har större chans att 
skaffa egen försörjning där än på landsbygden. I Norrbotten är det som 
framgår av statistiken endast Jokkmokks kommun som har än relativ god 
könsbalans. Som framgår av den svenska studien visar kommunen upp ett 
annat mönster där männen ofta långpendlar för att finna sysselsättning 
medan kvinnorna som i kommuner i övrigt i stor utsträckning arbetar 
inom de offentliga verksamheterna och har sitt vardagsliv i Jokkmokk. 

3.7.6 Har förändringarna påverkat de nationella genuskontrakten? 

Som framgår av inledningen formulerades genuskontraktsteorin för att 
förklara sambandet mellan välfärdsstatens uppbyggnad och konfliktlös-
ningen mellan könen. Välfärdsstaten åtagande när det gäller välfärdsrela-
terade tjänster, inte minst när det gäller barnomsorg och äldreomsorg, 
gjorde att staten blev en viktig partner i det kontrakt mellan könen som 
framförhandlade i och med att kvinnorna gick ut på arbetsmarknaden. Att 
kommunerna, den lokala staten allt mer har fått ansvaret för de välfärds-
relaterade tjänster har lett till en utveckling där ”förhandlingarna” mellan 
män, kvinnor och staten, uttryckt i ”formella” genuskontrakt, sker alltmer 
på en lokal nivå (Johansson, 2000). 
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Behovet av den kvinnliga arbetskraften har många gånger varit avgö-
rande för ett mer långtgående åtagande när det gäller välfärdsrelaterade 
tjänster från kommunernas sida. Islandsstudien visar på en liknande ut-
veckling som den som Sverige hade på 1960-talet, nämligen att de gifta 
kvinnorna utgjorde en reservarbetskraft och därmed måste barnomsorgen 
tryggas. Båda länderna gick från ett husmoderskontrakt till ett jämställd-
hetskontrakt. Det är dock skillnad på under vilka villkor män och kvinnor 
arbetar. Såväl på Island som i Sverige jobbar kvinnorna mindre när bar-
nen är små, medan männen arbetar fler timmar under småbarnsåren. En 
skillnad mellan Island och Sverige är att barnomsorgskostnaderna inte 
bygger på inkomstnivå, så där drar författarna slutsatsen att det kan verka 
förhindrande på den kvinnliga förvärvsfrekvensen att deras låga löner äts 
upp av dryga barnomsorgsavgifter. Det ”lönar sig” helt enkelt inte att 
förvärvsarbeta. På Färöarna har kvinnornas ökade deltagande på arbets-
marknaden även inneburit att fler och fler kommuner erbjuder barnom-
sorg.  

Det gemensamma för de nordiska länderna är att uppbyggnaden av 
välfärdssektorn inte minst de kommunala verksamheterna innebar på 
grund av den rådande könsordningen en uppbyggnad av många kvinnoar-
betsplatser. Vård av barn och äldre var traditionellt i regionerna kvinnliga 
sysselsättningar och denna kompetens kunde nu användas att bygga upp 
välfärdstjänster. Det ledde till ett genuskontrakt där kvinnorna bidrog till 
familjens försörjning genom att arbeta deltid inom den offentliga sektorn 
så att männen kunde fortsätta arbeta inom primärnäringarna. Studier visar 
att det inte så sällan var kvinnornas inkomst som möjliggjorde männens 
fortsatta arbete i en allt mindre lönsam sektor, och därmed också upprätt-
höll de den offentliga diskursen om mannen som huvudförsörjare. Som 
framgått av diskussionen ovan verkar inte förändringar på arbetsmarkna-
den leda till några större förändringar när det gäller arbetsdelningen i 
hemmet.  

I detta sammanhang är det viktigt att igen påpeka att de olika nordiska 
länderna befinner sig i olika faser vilket påverkar sambandet mellan ge-
nuskontrakten och välfärdsmodellerna. Studier visar att behovet av kvinn-
lig arbetskraft och statens välfärdsåtagande när det gäller barnomsorg är 
tydlig. Som nämnts tidigare skedde kvinnornas inträde på arbetsmarkna-
den inte förrän på 1970–80 talet på Färöarna och välfärdstjänsterna har 
följaktligen inte byggts ut förrän under de senaste tio åren och ger vid 
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handen ett exempel på samspelet mellan välfärdsmodell och genuskon-
trakt. Färöarna välfärdsmodell kan med författarnas egna ord betraktas 
som ”familistisk fram till de siste tio år i det 20 århundre” I Sverige ökade 
kvinnornas förvärvsarbete dramatiskt på 1960-talet först i samband med 
ett ökat behov av arbetskraft inom industrin. Välfärdens utbyggnad ledde 
som nämnts tidigare till att den offentliga sektorn blev kvinnornas största 
delarbetsmarknad. Under 1990-talet och framåt är det många kommuner 
som nedrustar både på grund av dålig ekonomi men också beroende på att 
i områden med låg förvärvsfrekvens för kvinnor anses behovet av barn-
omsorg mindre (Johansson 2000). Det sker som nämnts tidigare också en 
livlig debatt om alternativ till offentligt producerat välfärd till förmån för 
privata lösningar och en ökad tilltro till det civila samhället. Under 1990-
talet sjönk sysselsättning inom offentliga sektorn med tusentals arbetstill-
fällen.  

3.7.7 Avslutning 

Det finns en rad paradoxala signaler kring det lokala styret och det offent-
ligas roll i periferin. Det offentliga har en stor betydelse för såväl syssel-
sättning som tillgång till det goda livet i våra områden. En kommunrepre-
sentant uttryckte det som att de var beroende av det offentliga eftersom 
många, främst männen, gick rundgång i det offentliga systemet på så sätt 
att de ”räddade” sin försörjning genom att växla mellan arbetsmarknads-
politiska åtgärder och perioder av arbetsmarknadsstöd. Samtidigt har som 
framgått förändringar i de regionalpolitiska stöden och skattesystemen 
resulterat i svagare kommunalt självstyre samt att låga sysselsättningstal 
och minskat befolkningsunderlag lett till att de mindre kommunerna får 
allt svårare att finansiera och upprätthålla en god servicenivå för sina 
invånare. Vi uppfattar också att civilsamhället fungerar som ett reellt 
alternativ till det offentliga i givna situationer och lokala miljöer.  
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3.8 Prosjekt: The Nordic Social Citizenship 

Prosjektleder: Professor Åsa Gunnarsson, Umeå 
universitet 

Bilden som välfärdsforskare ofta presenterar av de nordiska välfärdssy-
stemen är att de är generella, offentliga och jämställda. De nordiska 
rättskulturerna präglas av uppfattningen att alla medborgare inkluderas 
när ”den goda staten” instiftar kollektivt riktade sociala rättigheter. Om 
däremot juridikens normer om vad som förutsätts vara normala och ideala 
sociala förhållanden problematiseras utifrån genusperspektiv, ser man att 
bilden av generalitet inte alls är lika entydig. Inte heller är bilden av det 
gemensamma nordiska lika självklar. Problematiseringen synliggör att till 
formen neutrala och allomfattande sociala trygghetssystem bygger på 
underförstådda normer om hur privata och offentliga försörjnings- och 
omsorgsrelationer bör organiseras, vilka utesluter många kvinnor från ett 
fullständigt socialt medborgarskap. Härigenom reproducerar välfärdsrät-
ten den ojämlika fördelningen av makt och resurser som finns mellan 
kvinnor och män. Projektet visar att de regelverk som format välfärdsrät-
tigheter och finansieringen av dessa rättigheter i de nordiska välfärdssta-
terna inte främjat jämställdheten mellan kvinnor och män i den utsträck-
ning som lagstiftarna önskat. Resultaten från projektet ger därför en an-
nan infallsvinkel om de nordiska välfärdsstaternas särart än vad som är 
vanligt inom välfärdsforskningen.  

Ensamstående mödrar är en föräldragrupp som av historiska, kulturel-
la, sociala och ekonomiska skäl utgör en social riskgrupp. De har mycket 
sämre förutsättningar än tvåförsörjarhushåll att bilda ett självförsörjande 
autonomt hushåll. De har ett försörjnings- och omsorgsmönster som inte 
alls överensstämmer med den normalitet som konstitueras genom själv-
försörjande individer i en tvåförsörjarfamilj. De är beroende av olika 
former av behovs- och försörjningsrelaterade bidrag. När rätten reprodu-
cerar och t o m förstärker detta förhållande, bidrar lagstiftaren till att indi-
rekt identifiera ensamstående mödrar som avvikande och problematiska. 
De löper större ekonomisk risk än andra hushåll att hamna i fattigdoms- 
och arbetslöshetsfällor.  
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Ett behovsrelaterat bidrag som många ensamstående mödrar är bero-
ende av, både tillfälligtvis och under längre perioder, för att kunna försör-
ja sig själva och sina barn är socialbidraget. Konstruktionen av denna 
bidragsform bygger på en annan värdering om det normala tillståndet än 
vad som gäller inom övrig välfärdsrätt. Den individuella biståndspröv-
ningen utgår från hushållsgemenskapen grundlägger ett beroendeförhål-
lande. Genom att biståndsrätten i sin konstruktion som det yttersta 
skyddsnätet för social trygghet förutsätter och förstärker ett ekonomiskt 
beroendeförhållande uppstår två exkluderande strukturer. Den ena hand-
lar om att alla ensamstående föräldrar behandlas som en andra klassens 
medborgare eftersom de vanligen inte kan kombinera familjeliv med 
förvärvsarbete. För att uppfylla kombinationsstrategin krävs normalt att 
hushållet består av två familjeförsörjare. Det andra handlar om ett osyn-
liggörande av att det finns könsbundna skillnader i försörjningsansvaret 
för barn. En rättsjämförande studie av socialbidrag i Norge, Sverige, Fin-
land och Danmark visar på att rättsliga konstruktioner av socialbidragen 
har förändrats i riktning mot en liberal föreställning om sociala medbor-
gare som ekonomiskt aktiva, autonoma medborgare, som är mycket dåligt 
anpassade till ensamstående mödrars livsvillkor. En medborgare ska för-
sörja sig själv genom förvärvsarbete eller stöd från familjemedlemmar 
och därmed vara oberoende av socialbidrag. 
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3.9 Prosjekt: Welfare, masculinity and social innovation 

Prosjektleder: Forsker Øystein G. Holter,  
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 

 
Velferd, maskulinitet og sosial innovasjon (VMSI) 

3.9.1 Innledning 

Prosjektet Velferd, maskulinitet og sosial innovasjon startet 1.4.2002 med 
åtte forskere fra fem nordiske land. Oppgaven var å kartlegge endringer 
blant menn i forbindelse med bruk av permisjon etter fødsel. Prosjektet 
ble designet som et tillegg til annen forskning blant deltakerne med for-
holdsvis beskjeden finansiering pr. forsker. Denne flate modellen skyldtes 
at prosjektet opprinnelige budsjett ble redusert i forhold til søknaden, 
samtidig som forskerne likevel valgte å beholde størrelsen på gruppen (ut 
fra betydningen av prosjektet, situasjonen på et nytt forskningsfelt, behov 
for et nordisk forum, mv). Det var også viktig å finne en arbeidsform som 
kunne fungere bra for de fire doktorandene i prosjektgruppen.  

En slik modell kan være sårbar og kan vise seg å bli kostnadskrevende 
for deltakerne. Når resultatene forteller om ”klemte menn” (se Ekenstams 
delprosjekt, under), må det nok sies at dette i noen grad har preget pro-
sjektgruppen også, hos begge kjønn. Det var ikke alltid enkelt å få en litt 
idealistisk søknad, knyttet til en nordisk ’merverdimodell’ for prosjektor-
ganisasjon, sammen med lav bevilgning pr forsker, til å fungere i praksis. 
Likevel har fordelene oppveid ulempene.  

Prosjektgruppen har hatt grundige empiriske, metodiske og teoretiske 
diskusjoner blant annet gjennom en serie workshops og mye annen kon-
takt. Omfanget særlig av metode- og teoriarbeidet har vært større enn 
opprinnelig planlagt, og dette har hatt positive ringvirkninger på flere 
områder. Dette framgår bl.a. av publiseringslisten, som også omfatter 
publikasjoner som er indirekte knyttet til prosjektet. Vi bruker denne 
omfattende listen fordi den er relevant ut fra prosjektets mål og metoder. 
Prosjektet skulle gi verdi gjennom samarbeid med annen forskning, noe 
vi har klart.  
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Det er grunn til å framheve betydningen av fordypelse og grunnforsk-
ningspreget innsats også når problemstillingen er empirisk og anvendt. 
Hva skjer med menn som går inn i nye omsorgsroller, og tar i bruk fedre-
ledig/permisjon? Hvordan virker reformene? Forskning om dette ledet til 
teoretiske og metodiske diskusjoner, særlig om sosial forandring og inn-
ovasjon, som kunne være krevende der og da, men som likevel på sikt ga 
viktig faglig fokusering, blant annet bedre metodeforståelse og teoriutvik-
ling på ’mellomnivå’.  

Prosjektet er forsinket på grunn av sykdom og fordi arbeidet har tatt 
lengre tid enn planlagt. Tempoet har også måttet nedsettes i sluttfasen ut 
fra to doktorgradsdisputaser.  

Ny sluttdato er beregnet til 1.3 2006, der ferdig versjon av antologi-
manus overleveres til forlaget (Gidlund). Det er antologien som er pro-
sjektets sluttrapport, og den foreliggende teksten er midlertidig.  

Utvalg og metode 
Undersøkelsen bygger på to typer materiale, (a) en primærkilde og (b) et 
sett av sekundærkilder.  

(a) Primærkilden er intervjuer med 45 menn og 8 kvinner fra de fem 
nordiske landene. Dette et lite, men godt spredt utvalg der de fleste av 
mennene benytter eller har benyttet foreldrepermisjon. Utvalget er noe 
urbant og middelklassepreget, men omfatter også mer rurale og arbeider-
klassepregete menn. Det er antakelig noe mer likestillingsorientert enn 
vanlig, selv om omsorgspraksis (ikke orientering) var hovedkriteriet for 
seleksjon. De aller fleste av mennene har ektefeller/partnere som arbeider 
og er profesjonelt aktive. De 8 kvinnene tilhører denne gruppen. 

Menn og kvinner ble dybdeintervjuet av forskerne selv i en halvstruk-
turert samtale 1–2 timer. Kvaliteten på materialet er høy. Utvalgene og 
intervjuene er imidlertid delvis forskjellige fra underutvalg til underut-
valg, noe som gjør nordiske sammenlikninger noe mer usikre.  

(b) Sekundærkildene omfatter større surveys (Finland) eller intervju-
studier (Danmark) som direkte har vært utgangspunkt for utvalget av 
primærkilde-personer. Bruken av sekundærkilder varierer imidlertid en 
del. Noen av delprosjektene har brukt nasjonale og flernasjonale studier 
(for eksempel Norge/Holter, med prosjektene ”Work changes gender”, 
avsluttet i 2005, og prosjektet ”Kjønn, mestring og deltakelse”, pågåen-
de). Ett av delprosjektene er mer kvalitativt frittstående, og benytter del-
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vis et longitudinelt design (Norge/Aarseth). De svenske og islandske 
delprosjektene har mer indirekte tilknytning til surveys og andre intervju-
undersøkelser.  

3.9.2 Sammenfattning av delprosjektene 

Marie Nordberg (delstudie Sverige) 
Resultatet visar att män som söker förena familjeinriktning med heltids-
arbete hamnar i samma situation som kvinnor tidigare gjort. Det som är 
mer könsspecifikt är att männen positioneras ut från sin närvaro i hemmet 
genom att de fortsatt knyts till positionen som heltidsarbetande man och 
huvudförsörjare. De motstridiga diskurser som ”drar” i män som barnori-
entering och kvantitativ samvaro med barn samt mannen som försörjare 
skapar ambivalenser och en stressad situation. Då män inte ser detta som 
relaterat till att arbetslivet fortsatt är organiserat efter man utan familjeå-
taganden blir det en individuell situation som inte skapar någon kollektiv 
rörelse. Istället föds social innovation i samverkan mellan några få män 
på arbetsplatsen – annan organisering av arbetet som möjliggör frånvaro, 
samt förändrade rutiner i hemmet som underlättar vardagen.  

Männen som intervjuades förstod huvudsakligen jämställdhet som en 
jämn kvantitativ fördelning av sysslor, inte könsöverskridanden i arbets-
fördelning som viktig. Detta kan kopplas till den kvantitativa diskursen 
som svensk jämställdhetspolitik vilar på samt jämställdhetsdiskursen om 
”positiv särart. Kvinnor inträde i manliga hushållssysslor sågs inte som en 
jämaställdhetsfråga, medan mäns inträde och utförande av kvinnliga hus-
hållsgöromål sågs som en jämställdhetsfråga.  

En förändrad manlighetsposition där ett närmande och begär efter det 
feminina är framträdande var märkbar hos männen, samtidigt fortfarande 
mycket av traditionell och polariserade könsmönster. Barnomsorg, jäm-
ställdhetsretoriken och möjlighet till föräldraledighet, vård av sjukt barn, 
deltid när barn är små har varit viktiga i förändringen av manlighetsidea-
len och för att få vardagen att fungera. Dock är heteronormerna starka 
gränsvakter (Fjollan och bögen är hotbilder och omanlighetsmarkörer 
som håller män på plats), vilket gör att homofobin håller män på plats 
från alltför radikala överskridanden . De som finns i traditionellt manliga 
yrken kan överskrida utan att ifrågasättas som de som befinner sig i kvin-
nodominerade yrken ibland gör. För förändring och innovation är män i 
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högre positioner viktiga föregångare, öppnar för andra i lägre positioner. 
Men föräldraledigheten ses fortfarande främst ur en nyttighetsdiskurs för 
företaget, inte för barnen. Mannen förväntas främst vara ledig för att till-
ägna sig användbara kunskaper som kan tillämpas i jobbet t ex flexibili-
tet, social skicklighet och förmåga att hantera oväntade situationer. Dis-
kusflöde också in i hemmet där hemmet organiseras efter samma effekti-
vitetsdiskurser som arbetslivet.  

Claes Ekenstam (delstudie, Sverige): 
Mitt svenska delprojekt (med delfinansiering av FAS, 25%, 2003–2004) 
redovisas huvudsakligen i antologien med uppsatsen, ”Klämda män. Fö-
reställningar om manlighet och omanlighet i det samtida Norden”. Tidi-
gare har även en teoretisk uppsats sammanställts: ”Mansforskningens 
bakgrund och framtid. Några teoretiska reflektioner”. Denna har antagits 
för publicering i den planerade nordiska tidskriften för mansforskning 
Helmer (NIKK–Oslo). 

Baserat på det dryga fyrtiotal kvalitativa djupintervjuer som genom-
förts av projektets övriga deltagare, analyserar jag i nämnda uppsats före-
ställningar om manlighet i ett komparativt nordiskt perspektiv. Trots att 
urvalet var preget av mer omsorgspraktiserende och mera jämställdhetsin-
riktade män enn normalt kan dessa inte sägas representera någon specifik, 
enhetlig form av manlighet. Här finner man såväl positioner normalt för-
knippade med traditionell manlighet, som mer flexibla och könsmässigt 
obestämda eller nyorienterande identiteter (resultatet er på linje med 
”Work Changes Gender” EU-studien i 6 land, som viste at ”situasjon 
betyr mest ”).  

Samtidigt delar dessa män en positiv syn på jämställdhet och tar också 
de praktiska konsekvenserna av detta, genom att ge sina kvinnliga part-
ners samma yrkesmässiga möjligheter som sig själva, och genom ta aktiv 
del i barnomsorg och hushållsarbete. Här finns också en tydligt artikule-
rad önskan om närhet och god kontakt med de egna barnen, inte sällan i 
kontrast till egna barndomserfarenheter med frånvarande fäder. 

Nordiska män förefaller således omfatta, och dessutom i högre eller 
lägre grad praktisera, en jämställd samlevnad utifrån skilda könsmässiga 
positioner. Trots den ännu påtagliga närvaron av en mer traditionell syn 
på manlighet, kan många tecken på förändring spåras. Inte sällan artikule-
ras även mer traditionella föreställningar om kön, samtidigt som en betyd-
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ligt mindre könspolariserad praxis kommer till uttryck. De individuella 
variationerna framstår dock som stora. Att karakterisera dessa män i en-
lighet med idealtypsbegrepp eller maskulinitetsbestämningar av det slag 
som R.W. Connell förordat, har därför liten täckning i det empiriska ma-
terialet (se min uppsats ”Mansforskningens bakgrund och framtid” om de 
teoretiska implikationerna av detta.) 

Tecken på den kris, som enligt internationell forskning kännetecknar 
samtida västerländsk manlighet, kommer till uttryck i materialet (särskilt i 
Norge och Finland). Uppenbarligen bidrar den kritik mot äldre manliga 
positioner som uttryckts såväl från kvinnorörelsen som statligt sanktione-
rad jämställdhetspolitik till detta. Ett stadigt ökat antal skilsmässor för-
stärker dessutom mäns existentiella och identitetsmässiga osäkerhet. 
Många gånger söker män också själva en förändring i förhållande till den 
äldre generationens manlighet. Nordens postmoderna samhälle utgör ett 
kulturellt landskap som rymmer såväl osäkerhet, pressande krav, som 
stora möjligheter för män. 

Män upplever sig dock ofta klämda mellan dubbla krav från arbets- 
och familjeliv, trots att man ser positivt på ökat deltagande i hemmet. 
Men man vill, och känner sig ofta även pressad att, prestera mycket och 
väl på arbetet, samtidigt som man skall (och önskar) deltaga mer aktivt i 
omsorgen om barnen än vad föräldragenerationens fäder behövde göra. 
Den dubbla press som yrkesarbetande mödrar upplevt under flera decen-
nier blir i ökande omfattning även de jämställda männens lott. Stress, 
tidsbrist och ohälsa relaterat till detta, är ett återkommande tema i inter-
vjuerna.  

Även om sanktioner mot omanligt beteende – ett begrepp som med 
stor framgång används inom mansforskningen – långtifrån alltid artikule-
ras tydligt i könsmässiga termer, tycks rädslor förknippade med omanlig-
het eller en rädsla att tappa kontrollen (”att falla”) i lika hög grad prägla 
moderna nordiska män som tidigare generationer. Denna slags rädsla 
framträder dock idag ofta som en könsmässigt neutraliserad ängslan att 
falla utanför normen för tillräcklig arbetsprestation eller ”normalt” famil-
jeliv. Det existerar en klar konflikt mellan de krav som ställs på män från 
arbetslivet och de behov som präglar familjelivet under småbarnsåren 

Hur man hanterar de möjligheter och krav, som det samtida Norden 
ställer männen inför, framstår i hög grad som avhängigt ens självkänsla, 
emotionella öppenhet och personliga förmåga att hantera kriser. Mer 
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traditionella manlighetspositioner tycks korrelera med mer rigida identite-
ter; medan mer flexibla och konstruktiva personliga identiteter förefaller 
stå i samband med öppnare könsidentiteter (som samtidigt kan artikuleras 
i relativt tydliga könstermer). Positiva livserfarenheter alltifrån tidiga år, 
eller en senare genomförd aktiv bearbetning av existentiella och/eller 
könsmässiga problem och kriser, tycks förena de män, som mest kon-
struktivt hanterar familjelivets och arbetets dubbla krav. Förmågan att 
prioritera sina barn, relationer och personliga behov och intressen framför 
karriär och yrkesmässig framgång (om valen måste göras), framstår som 
en avgörande faktor för männens förmåga att hantera en ofta pressad 
livssituation. 

Helene Aarseth (delstudie 1, Norge) 
Med utgangspunkt i en (delvis) longitudinell intervju-undersøkelse av par 
som kombinerer likestilt arbeidsdeling hjemme og ”grådige” kunnskaps-
baserte jobber vises hvordan den komplementære kjønnsarbeidsdelingen i 
disse parene er erstattet med en ”både-og-strategi”. Balanseringen av 
jobbens og familiens magnetisme er i disse parene ikke forankret i kjøn-
nede motivasjonsstrukturer der hun er mest dedikert til familien og han er 
mest dedikert til jobben. I stedet lever begge parter opp til kravene i det 
grådige arbeidslivet samtidig som de bruker mye tid på familien. Likestil-
ling handler dermed ikke først og fremst om lik fordeling av arbeid, men 
om et adderingsprogram der begge har høye aspirasjoner både i jobb og 
familie.  

Dette kvalitative mønsteret kan gjenfinnes i tidsbruksstudier, som vi-
ser et sammenfall mellom par der begge har høy utdanning og høy mann-
lig deltakelse i familien (Kitterød 2000). Kanskje kan vi se konturene av 
et nordisk motstykke til Arlie Hochschilds (1997) time bind: I stedet for 
at en sterk jobbmagnetisme tømmer hjemmet for tiltrekningskraft og 
mening, søker disse parene å balansere investeringene i begge sfærer på 
et høyt nivå.  

De to sfærenes tiltrekningskraft tar i disse parene form av kjønns-
nøytrale livsstilsprosjekter. Mennene i disse parene bidrar aktivt i for-
mingen av disse livsstilsprosjektene. Skal vi forstå hva denne deltakelsen 
handler om, er det nødvendig å gå utover perspektiver der ”det nye” men-
nene bidrar med reduseres til en kulturell modernisering av maskulinitet 
som står i motsetning til økt likestilling (Olsen og Aarseth 2004, Olsen og 
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Aarseth 2005 i trykk). I stedet er det nødvendig å utvikle perspektiver 
som kan gripe det særegent nye som oppstår i en nordisk kontekst som 
følge av at de siste tiårenes medieskapte forestilling om ”den nye man-
nen” i våre land er vevet sammen med et likestillingspolitisk fokus på 
fedrenes rolle.  

Johanna Lammi-Taskula (delstudie, Finland) 
Mitt bidrag handlar om faderskap på arbetsplatsen. Inställningar och 
handlingsmönster på arbetsplatsen är viktiga då sociala innovationer initi-
erade av staten – ledighetsmöjligheter – skall aktualiseras som vardags-
praxis. Kombineringen av kvantitativ och kvalitativ material från Finland 
– en enketundersökning med småbarnsföräldrar i Finland samt intervjuer 
med pappor – pekar på att män i Finland deltar i barnomsorg utan att göra 
ett stort nummer av det på arbetsplatsen. Politiseringen av faderskap ge-
nom välfärdsstatens institutioner har haft en viss inverkan men inte lett 
till fullt aktualiserade sociala innovationer i arbetslivet. 

I strävan efter en jämnare fördelning av barnavård mellan kvinnor och 
män har pappakvoten av föräldraledighet varit det främsta medlet i Nor-
ge, Sverige och Island där en majoritet av pappor har tagit sin kvot. Då en 
man är föräldraledig transformeras arbetsfördelningen i familjen, men 
också på arbetsplatsen bryter ny praxis fram. I Finland däremot är en man 
som tar föräldraledighet fortsatt ett undantag på sin arbetsplats. 

Pappaledighet har existerat över tjugo år i Finland och blivit normali-
serat också i arbetslivet, medan mäns föräldraledighet är ett marginellt 
fenomen. En längre frånvaro på grund av barnomsorg är därför inte ett 
tema för diskussioner på mansdominerade arbetsplatser. Idealbilden av 
den manliga arbetstagaren har nog fått nya nyanser. Många småbarnsfä-
der har försökt begränsa sina arbetsuppgifter för att åtminstone kunna 
hålla sig till den normala arbetstiden och inte göra så mycket övertidsar-
bete. Dessa män bryter mark för faderskap i arbetslivet, modifierar vidare 
bilden av idealarbetstagaren och gör det möjligt för andra fäder att reali-
sera mångfalden av maskuliniteter i praktik.  

Ingolfur Gislason (delstudie Island) 
Det islandske delprosjektet viser raske endringer blant menn. Hypotesen 
om at den islandske modellens likestilling gir større oppslutning om 
menns omsorgsansvar, blir bekreftet. Ingen andre steder i Norden er beg-
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ge kjønns – også kvinners – støtte så klar. Det er også tydelig at kvinnene 
som støtter mennene, ofte gjør det ut fra en sterk sosial posisjon i hjem-
met. De føler seg lite truet. 

Idéer om ”maskulinitet” är inget hinder för män att använda föräldra-
ledigheten. Opinionsundersökningar har visat en vilja hos männen att 
minska arbetstiden och ägna mera tid åt familjen och barnen. Men för-
sörjningsplikten var där fortfarande. Varken när det gäller opinioner eller 
beteende har vi någon skiljevägg mellan män och kvinnor. Ändå beter sig 
delar av könsforskningsvärlden som om väldigt lite hade hänt 

Förändingar i samhällets ramar och strukturer kan snabbt ändra den 
arbetsdelning som länge har varit rådande med hänsyn till barnaomsorg 
och ansvar för hemmet.  

Den sociala arbetsfördelnigen är ett arv från tidigare patriarkala sam-
hällen medan vi i dag befinner oss i ett föränderligt samhälle där detta arv 
håller på att upplösas. 

Kjønnsnormer har idag liten eller ingen betydelse för mäns och kvin-
nors praktik, för deras beteende i vardagslivet. Først og fremst er det idag 
sosiale regler og strukturer, ikke normer, som hindrer endring. 

Øystein Gullvåg Holter (delstudie 2 Norge) 
Dette norske delprosjektet utfyller bildet fra europeiske studier, særlig 
”Work Changes Gender” (WCG). Samtidig viser det hvordan maskulini-
tetsendringer gjør seg gjeldende også hos grupper som tradisjonelt har 
vært ansett som kjønnskonservative, inkludert et underutvalg av menn i 
topplederstillinger i privat sektor. Endringene blant menn er jevnt over 
assosiert med to faktorer, likestilling i husholdet og vekt på begges profe-
sjonelle virksomhet, og omsorg/livskvalitet. Hypotesen var at god tilpas-
ning for menn i spenningsflaten mellom omsorgsbehov og arbeidsbehov 
medfører innovasjon. Dette blir langt på vei bekreftet. Sosial innovasjon 
er knyttet til nye praksiskonfigurasjoner som både er følelsesmessige og 
personlige, og mer teknisk-rasjonelle (om enn ikke alltid etter dagens 
standarder), og omfatter nye arbeidsformer.  

Menn som reduserer sin arbeidstid ut fra omsorg, forteller ofte om å 
jobbe på bedre måter, og blir antakelig mer opptatt av dette enn andre 
grupper, f eks andre menn i deltid. Deres behov bunner i at de yter en 
innsats på et annet, ulønnet samfunnsområde, ikke i fritid. Disse ”både-
og-mennene” er gjennomgående pliktoppfyllende i forhold til jobbene. 
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De er mindre enn vanlig preget av en ’høstingskultur’ og mer preget av at 
arbeidets indre verdier er det som teller.  

Endringer i maskulinitet, særlig farsskap, viser seg hos de fleste av 
mennene som en ledetråd for endring på andre områder. Delprosjektet 
bekrefter imidlertid tendensen til begrensning i endringene. Det handler 
om relasjonell innovasjon med nokså sparsomme kollektive uttrykk. Når 
en toppleder sier at i hans miljø har man skiftet syn, ”nå synes vi det er 
fint å skifte bleier, selv om husarbeid er gørr”, er det kanskje ikke lenger 
nødvendig å huske på den gamle normen (begge deler er gørr dvs. kvin-
nelig), men det er fortsatt slik at omsorgsytende ansatte med deltid ikke 
passer inn i toppen av organisasjonen. Tar direktøren pappapermisjon når 
hovedkvarteret ligger f.eks. i Sveits, kan han få problemer ( ”jeg fikk 
masse trøbbel med hovedkontoret ”), men som norsk pappa gjør han det 
likevel med en viss triumf. Gjennomgående forteller mennene om pappa-
permisjonen med glede. 

I analysen av innovasjon i det nordiske materialet kommer tre hoved-
typer fram – samlivsdrevet, personlig, jobbdrevet innovasjon. Dybdeles-
ning av intervjuene gjør det tydeligere at samlivsforholdet, bortenfor 
mannen eller kvinnen alene, kan være det som skaper innovasjon. Dette 
har viktige implikasjoner for fornyelse av kjønnsforskningen. For den 
enkelte mann betyr situasjon mye – på linje med WCG-studien – men 
VMSI viser klarere at personlige momenter og likestillingsbevissthet også 
er viktig. 

Bente Marianne Olsen (delstudie Danmark) 
Det danske delprojekt ”Fædre mellem arbejde og familie” undersøger, 
hvilken betydning en længere orlovsperiode har haft for en gruppe danske 
mænd og hvilke forhold, der er på spil, når disse småbørnsfamilier skal 
have familie og arbejdsliv til at balancere. I 1997 interviewede jeg en 
række fædre på forældreorlov til spædbørn om deres familie og arbejdsliv 
(Olsen 2000). I 2004 vendte jeg tilbage til dem for at undersøge, hvilke 
strategier fædrene nu har for at skabe balance i deres arbejds- og familie-
liv. Både fædrene og mødrene er interviewet om, hvad der over tid har 
skabt ændringer i deres kønsarbejdsdeling, og om deres opfattelse af be-
tydningen af at faren har en nærværende position i familien. På den ene 
side kan fædrene, der dengang tog orlov, betragtes som en slags pionerer, 
der med orlov som strategi skabte sig en platform for et nærværende fa-
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derskab, i og med det er ganske få danske mænd, der tager orlov til helt 
små børn (Olsen 2000). Bidraget til den fælles antologi diskuterer om 
disse tilsyneladende pionere, også i dag er en slags frontløbere, når det 
gælder om at bryde barrierer for mænds tilgang til familien og skabe bæ-
rerdygtige praksisser mellem arbejde og familieliv. Bidraget diskuterer 
også disse fædres potentiale i kraft af deres gode placering i samfundet 
for at forny faderskabet og overkomme kløften mellem et ”grådigt” ar-
bejdsmarked og en ”omsorgskrævende” familie. Resultater fra det danske 
delprojekt er desuden publiceret i to artikler skrevet sammen med Helene 
Aarseth (Olsen og Aarseth 2004; Olsen Aarseth 2005 i tryk). 

3.9.3 Generelt 

Svekkelse av kjønnsmormer 
Samlet bekrefter studien at de tradisjonelle kjønnsnormene taper sin kraft 
i Norden. Omformingen blir særlig tydelig der pågående endringer blant 
menn blir støttet institusjonelt gjennom fedrekvotering/pappapermisjon. 
”Man kan fortfarande få en stor del av befolkningen i Norden att säga att 
män är speciellt aggressiva, makthungriga eller självständiga medan kvin-
nor är speciellt empatiska, tålamodiga och omsorgsfulla och att detta 
beror på dessa mystiska enheter maskulinitet och femininitet. Men i stän-
digt ökande grad har dessa uppfattningar liten eller ingen betydelse för 
mäns och kvinnors praktik” (Gislason, I – antologibidrag) 

Modernisering av motstand 
Samtidig er kjønnsnormene fortsatt til stede og virker negativt inn – men 
de har blitt mer nøytrale eller abstrakte i sine uttrykksformer. Dette bely-
ses blant annet i de svenske delstudiene, der Ekenstam finner ”en 
könsmässigt neutraliserad ängslan att falla utanför normen för tillräcklig 
arbetsprestation eller ”normalt familjeliv” og betoner at ”rädsla att tappa 
kontrollen (’att falla’) i lika hög grad prägla moderna nordiska män som 
tidigare generationer”. Det er neppe tilfeldig at islandske og svenske fors-
kere opplever situasjonen noe forskjellig. I Island har en statlig sosial 
innovasjon med vekt på likestilling bidratt til normative endringer. 



100 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

Ulike definisjoner av jämställdhet  
Menn forholder seg til dagens utfordringer på ulike måter. ”Vissa anam-
mar feminismens kritik av samhällets manliga överordning och orienterar 
sig mot jämställdhet.” (Ekenstam). Jämställdhet betyder här først og 
fremst att förbättra kvinnornas position. Vissa män orienterar sig nog mot 
jämställdhet men har en annorlunda tolkning om jämställdhet, nämligen 
”att minska könsbaserad diskriminering”. En typisk exempel är jämställ-
dhetskrav av frånskilda pappor som tycker att de diskrimineras pga deras 
kön (av t ex socialarbetare som de ser som feminister). De skulle definie-
ra sin orientation inte som anti-jämställdhet men nog ikke-feministisk. 

Kjønnsmakt – fra grupper til tendenser 
En tolkning av ”kjønnsmakt” er at det handler om grupper – menn som 
gruppe, og kvinner som gruppe, som har ulike (og kanskje delvis uforen-
lige, antagonistiske) interesser. En annen og mer moderat tolkning er at 
kjønnsmakt er viktige tendenser i samfunn som fortsatt har betydelig 
kjønnsdiskriminering.  

Vår studie gir støtte til det siste synet. Det er ikke slik at det enten er 
kvinner, eller menn, som støtter en viss praksis – i vårt tilfelle, menns 
bruk av omsorgspermisjon. Skillelinjene i holdninger og handlinger går 
ofte på tvers av kjønn. Videre gir materialet sterk beskjed om at når fami-
lier klarer å skape mer likestilte ordninger, så er det fordi de går sammen 
om det. Det er ikke fordi kvinnen presser mens mannen passivt lar seg 
presse. Vi finner noe av dette mønsteret, men det vanlige er at mennene 
framhever at dette er noe de selv vil, og det er også en del som forteller at 
kvinnens støtte er begrenset eller at kvinnen har motsatt seg ytterligere 
mannlig uttak av permisjonstiden.  

Det er ikke slik at et mer likestillingspreget perspektiv (eller, som 
noen kaller det, et patriarkatkritisk perspektiv) fjerner maktperspektivet 
på kjønn. I stedet relativiseres kjønnsmakten historisk og sosiologisk. 
Kjønnsmakt er ikke statisk. Dersom kjønnsdiskrimineringen reduseres, vil 
kjønnsmakten reduseres og endre form. Kjønnsmakt finnes, empirisk sett, 
på begge sider av kjønnsgrensen, selv om den på samfunnsnivå leder til at 
kvinnene blir det undertrykte kjønnet, eller fortsatt blir devaluert i forhold 
til menn. I dag ser vi at denne såkalte ”kjønnsmotsigelsen” begynner å 
komme fram i en mer saklig og løsbar form – en arbeid/omsorg-
motsetning som gjelder for begge kjønn.  
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Kjønnsendring og innovasjon 
Et utgangspunkt for prosjektet var, dels, menns oppbrudd fra tradisjonelle 
kjønnsforhold (aktualisert gjennom bruk av pappapermisjon), og, dels, 
om denne bevegelsen ga bredere effekter. Viser resultatene at det var 
riktig å se kjønnsfornyelse og sosial innovasjon i sammenheng?  

For mennene i studien representerer pappapermisjonstiden en innova-
sjonsperiode. De gjør noe nytt både personlig og sosialt. De er blant de 
’nye’ fedrene som er hjemme med barnet etter fødsel. De utøver aktivt 
farsskap. Mange av disse mennene er innovatører på andre områder også 
– innen jobb, frivillige organisasjoner, og gjennom annen aktivitet.  

Dette bredere innovasjonsmøsteret kan tolkes som delvis samlivsdre-
vet (mer enn ventet), delvis personlig drevet, og delvis jobbdrevet. 

Det er uklart om kjønnsforandring hos menn generelt går forut for an-
nen forandring (’forløperforhold’), om maskulinitetsendring utløser annen 
endring (’katalysator’) eller om den heller, mer beskjedent, bør sees som 
ett viktig tidlig element. Endringer er iallfall særlig tydelige omkring 
farsskap, selv om vi også finner inkongruens mellom nye normer og reell 
praksis. Dette kan knyttes både til et jobbmønster (f eks mye innsats, lite 
tid til omsorg), et personlig mønster (f eks ambivalens mellom omsorgs- 
og jobbambisjoner), og til et hjemmemønster (f eks at kvinnen ’egentlig’ 
bestemmer, begrenser rolleendring).  

På et institusjonelt nivå bekreftes tilknytningen mellom likestilling og 
innovasjon meget klart, særlig av materialet fra Island. Ved å innføre 
målet om kjønnsbalanse her og nå, i mye større grad enn ellers i Norden, 
ser det ut til at islendingene har lagt bak seg en del av problemene man 
ellers sliter med i Norden. Mulighetene for videre framgang virker der-
med også klarere. Prioritering av likestilling framfor fradisjonelle kjønn-
sinteresser, samtidig som disse blir ivaretatt gjennom et fungerende 
kompromiss, framstår som kjernepunkter i innovasjonen.  

Bundet forandring og sosioøkonomisk inkongruens 
Sosial innovasjon i materialet er imidlertid også ’bundet’. Innen teknisk 
innovasjon har man drøftet paradigme-bundethet (med utgangspunkt i 
Kuhn), og noe tilsvarende gjelder sosial innovasjon, iallfall i vårt tilfelle. 
I intervjumaterialet er innovasjonens hovedform relasjonell og familie-
messig, men lite kollektiv eller profesjonelt organisert. Den utgjøres av 
viktige, ja ofte formative begivenheter i den enkeltes livsløp. Det kan for 
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eksempel handle om å oppleve dyp kjærlighet for første gang, å lykkes 
med en ’vanskelig ungdom’ i huset, å ’erobre kjøkkenet’, å bidra til konas 
utdanning, eller å stå av fra karrierekravene. Dette er gode mestringsopp-
levelser i den enkeltes biografi. Men det er hendelser og tendenser som 
ofte er usynlige i samfunnet.  

Mennenes nye erfaringer går dypt på et personlig nivå, men ikke uten 
videre bredt på et samfunnsnivå. De representerer noe nytt og lovende, 
men de utgjør ennå ikke et alternativ til den tradisjonelle organisatoriske 
effektiviteten eller det ”teknisk-økonomiske systemet” (Sverre Lysgaard). 
Mennene er i ”en individuell situation som inte skapar någon kollektiv 
rörelse” (Marie Nordberg).  

Økonomisk-sosial inkongruens er én viktig del av bildet. Omsorg er 
ikke like bra som lønnsarbeid, økonomisk sett, og denne skjevheten opp-
leves av den som yter omsorgen – uansett kjønn. Den sosiale likestilling-
en har ennå ingen klar parallell i økonomisk likestilling. I praksis betyr 
dette at gamle regler gjentas, for eksempel, i familien, at fars tid vedblir å 
være mer verd enn mors tid. Derfor ser vi hvordan spillover fra lønnsar-
beidet og ny likestillingspraksis i hjemmet blir spunnet sammen og kan 
komme i konflikt i mange av mennenes historier.  

Noen av mennene er i posisjoner der devalueringen av ulønnet om-
sorgsarbeid kan omgås eller kompenseres. Dette er typisk menn i lederpo-
sisjoner og frie yrker eller jobber. Deres mottrekk er – også her – mer 
”relasjonelle” enn organisatoriske eller kollektive. Innovasjonenes poten-
siale kommer så og si ikke fram, det hele er avventende. Det som mangler 
i mennenes historier er endringer i arbeidslivet, som kan få jobbene til å 
virke i mer omsorgslikebehandlende, likestillende retning. En slik ”orga-
nisatorisk-maskulin bevisstgjøring” ligger øyensynlig noe lenger fram i 
tid, enn bevisstgjøringen av den vanlige mann i privatlivet, ut fra vår 
studie.  

Velferdseffekter 
Familie-arbeidssammenhengen for mennene kan noen ganger virke som 
et ”multiplikatorfelt” der endret praksis kan gi positive resultater på flere 
områder samtidig. Implikasjonen er at velferdspolitikk og samfunnsmes-
sige investeringer på dette feltet kan gi store resultater på andre områder 
også, og gi større effekt samlet.  
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Våre resultater tyder på at pappapermisjon og andre tiltak for å bedre 
menns omsorgsmuligheter både bedrer forholdene i hjem og privatliv, og 
gir bedre resultater på andre områder, inkludert velferd og arbeidsorgani-
sasjon. Det er mulig at menn med omsorgsoppgaver har bedre trivsel og 
helse, og bedre arbeidsmåter enn resten, alt annet likt.  

Men våre spor er kvalitative, og dette er foreløpig bare hypoteser. Eu-
ropeisk forskning har kritisert bildet av en ideologisk drevet ”ny mann”, 
og finner i stedet at nye tendenser hos menn er sterkt knyttet til nye situa-
sjoner. ”Mannstypene” og maskulinitetsformene blir imidlertid ikke all-
deles borte, selv om de (som særlig Gislason peker på) har mistet makt. 
Det er klart at bevissthet om likestilling og erfaring med likestilte relasjo-
ner virker positivt inn på evnen til å løse spenningsfeltet lønnsar-
beid/ulønnet arbeid gjennom innovasjon eller på måter som kan gi en 
positiv multiplikatoreffekt. Men dette er sjelden enkelt. Stress og konflik-
ter hører med til bildet. Siden mennene ofte er klemt, uroer de seg ofte i 
intervjuene – det ligger under at de tenker på ”gjør jeg det bra nok som 
far og mann”, ”blir min hustru/partner glad”, ”har barna det bra” osv. De 
har ikke mye naturlig kulturell autoritet i den aktive farsrollen. Typisk 
nok er det kvinnene, mest, som blir rammet av tradisjonelle normative 
angrep. Veninnene sier ikke noe stygt om at faren passer barnet, men er 
hun borte for mye er hun likevel en dårlig mor. Studien støtter andre funn 
om at åpne kjønnssanksjoner er mest typisk blant kvinner. Likevel er det 
grunn til å merke seg at selv de mennene som svarer at de ikke har møtt 
negative sanksjoner, senere i intervjuene ganske ofte kommer med histo-
rier eller reaksjoner i denne retning. Sanksjonene var bare ikke så åpne. 
Dette gjelder også blant de islandske mennene, men her hører vi også 
mye om støtte. 

Maktforholdene i de fleste av samlivene og ekteskapene i studien er 
preget av det Scanzoni kalte ”companionate marriage”. Dette betyr både 
at likestillingen øker, og at begges jobbsituasjon og karriereambisjoner 
kommer mer inn i bildet. Våre resultater tyder på at kjønnsforskningen i 
Norden er for lite oppdatert ut fra nye og mer likestilte maktforhold der 
kjønn som sådann, mannen som norm, har mistet mye av sin makt.  
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3.9.4 Komparativt 

Positive effekter ved likestilling i forhold til samfunnsutviklingen gene-
relt viser seg tydeligere i dag enn da vår studie ble påbegynt. Norden har 
de siste fem årene forsvart sin plass på toppen av globale likestillingssta-
tistikker. Velferdsutviklingen generelt viser seg å henge nært sammen 
med likestilling. Samtidig har det blitt mer tydelig at den relative likestil-
lingsutviklingen i Norden gir positive effekter på flere områder. Nordens 
næringsliv gjør det godt i forhold til resten av Europa, og har fordel av 
mer likestilte arbeidsforhold. Og ikke minst har det blitt klarere at likestil-
ling og velferdsutvikling er nøkkelfaktorer for å opprettholde et brukbart 
fruktbarhetsnivå.  

Situasjonen når det gjelder livskvalitet og konflikt, inkludert vold, er 
mer omdiskutert, men også f eks innen voldsfeltet tyder ny forskning på 
at likestilling virker reduserende. Samtidig mener de fleste forskere at 
likestillingen er partiell; Norden har bl.a. derfor både ambivalens og like-
stillingsrelaterte konflikter, som kan slå negativt ut på dårlig helse, stress, 
vold osv.  

I vår studie er det likevel, mer enn før, utbyttet av likestilling som 
kommer fram. Det sentrale emnet, pappaledig/permisjon, oppleves posi-
tivt av nesten alle mennene og av deres partnere/ektefeller. Det bidrar til 
økt velferd. Intervjuene viser sterk normativ oppslutning om aktivt fars-
skap, en ny stolthet, selv om man ikke alltid klarer å leve opp til idealet. 
Vi ser en mer omsorgspreget mannsrolle i praksis.  

Et sentralt mønster i utviklingen i Norden er økende kjønnsmessig in-
tegrasjon og mer individuell diversitet. Men regionen er meget variert i 
hvor langt denne utviklingen har kommet. Helt sentralt står spørsmålet 
om menns bidrag til omsorg i hjemmet og en mer likestilt manns- og 
farsrolle. De nordiske velferdsstatene har siden slutten av 1980-tallet i 
økende grad tatt i bruk kvotering av permisjon/ledig etter fødsel for å 
bidra til bedre kjønnsbalanse. Dette har også vært en politikk for å bedre 
velferden og redusere ubalansen mellom omsorg og lønnsarbeid. Hva har 
vært hovedresultatene av denne reformpolitikken, ut fra våre resultater?  

Generelt ser vi at oppslutningen om fedrekvotering/pappaledig er stor. 
Som regel tar en hoveddel av fedre ordningen i bruk. Men dette varierer 
betydelig i Norden, med størst oppslutning i nordvest (Island, Norge, 
Sverige) og lavest i sørøst (Finland og Danmark). Det ser imidlertid ut til 
at svak utforming av fedreperioden er noe av årsaken til denne variasjo-
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nen (iallfall mht Finland). På den annen side ser vi også en tendens til at 
mødrene (og delvis fedrene) ønsker å beholde permisjonsperiodeforde-
lingen som den er, uten noen økning av fedres tid (bl.a. Finland, Sverige). 

Selv der oppslutningen om pappaledighet er stor, kan effekten på res-
ten av permisjonstiden være begrenset. Den nye ordningen i Island er et 
positivt unntak – her er to tredjedeler av permisjonstiden kjønnskvotert, 
og problemet er vesentlig mindre. Men ellers har fedrekvote-tiden kom-
met som et tillegg til den tradisjonelle foreldretiden, som tradisjonelt har 
vært ansett som morspermisjon, og som på noen måter kan bli forsterket 
”kvinnelig” dersom fedrene nå ”har fått sin del”.  

Dette kan gi en ”sementeringseffekt” som blir særlig tydelig når en re-
form ikke følges opp. En reform som i utgangspunktet var ment å bedre 
kjønnsbalansen ved å angi et minimum av annet-kjønn-deltakelse, kan – 
dersom den ikke videreutvikles – begynne å virke mot sin hensikt. For 
befolkningen kan det se ut som staten nå har satt en ny norm: for eksempel 
at det er naturlig at mor tar 90 prosent av tiden, mens far tar 10 prosent 
(selv om tanken opprinnelig var at ordningen skulle være et insitament til 
mer lik deling). Dermed blir den opprinnelige positive effekten motvirket 
av fornyet kjønntradisjonalisme. Dette er en rimelig tolkning av utviklingen 
i Norge 1995–2005, der fedrekvoten ble stående uendret og fastholdt i en 
bakvendt juridisk struktur der kompensasjonen ble regnet etter kvinnens 
lønn snarere enn mannens egen, og dessuten ble motvirket bl.a. av en 
kjønnstradisjonell kontantstøttereform tilpasset lavtlønte mødre.  

Fedres bruk av felles permisjonstid er sterkt påvirket av familiekultur 
og normer, der kvinners holdninger er viktige. Eksempelvis er ferdres 
andel av foreldreledigheten bare 1–2 prosent i Lithauen, som heller ikke 
har noen egen fedrekvote. Kvinner som står relativt sterkt både i privatliv 
og samfunnsliv (Island) er mest positive til fedrekvotering, mens kvinne-
ne som står svakest er mest familietradisjonelle – såvidt vi kan se. 

Fedrekvoten har en viss positiv effekt på mannsandelen av felles 
foreldretid, men mer begrenset enn ventet, bl.a. ut fra sementeringseffek-
ten. I Norge har andelen mannlig foreldreledighet gått svakt opp – om-
trent fem prosent det siste tiåret, og nivået er nå omlag 15 prosent. Opp-
slutningen om den finske ”bonuspappaledigheten” er foreløpig liten, men 
reformen er ny, og lav oppslutning kan også skyldes at den stadig er 
morssentrert (forutsetter at moren er i jobb).  
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I vårt utvalg er tendensen at tradisjonelle kjønnsnormer er i hurtig 
erosjon, og det er grunn til å tro at dette vil bli mer tydelig også i andre 
arenaer og deler av befolkningen i årene framover. Diskusjoner om 
tidsklemme og kombinasjonen arbeid og omsorg vil bli mer fokusert også 
på menn. Vi kan se utviklingen i lys av det Gøran Therborn (2004:314), i 
en analyse av endringer i familiesystemene i verden 1900–2000, kaller 
”patriarkatets fall”. Den foreliggende studien viser mer av mulighetene 
denne brede historiske prosessen åpner for, samtidig som den bekrefter at 
den ikke er fullført.  

3.10 Prosjekt: Innvandringens velferdspolititiske 
konsekvenser – kunnskapsstatus for nordisk 
velferdsforskning 

Prosjektleder: Forskningsleder Grete Brochmann, Institutt 
for samfunnsforskning (ISF) 

Utgangspunktet for dette prosjektet var en erkjennelse i programkomitéen 
for Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram at velferdsstatens 
flerkulturelle dimensjoner hadde en svak dekning i prosjektporteføljen. 
Samtidig har de nordiske landene – i ulik grad og på tildels forskjellige 
måter – de senere årene i stigende grad blitt konfrontert med dilemmaer 
og problemstillinger knyttet til økende innvandring og at samfunnet har 
blitt etnisk og kulturelt mer sammensatt. Denne utviklingen setter sitt 
preg på de fleste samfunnsområder, noe som også etter hvert reflekteres i 
forskningsmessige innsatser i de forskjellige landene.  

Innen den tradisjonelle velferdsstatsforskningen derimot, har problem-
stillinger rettet mot flerkulturelle dimensjoner i liten grad vært fokusert. 
Dette er på mange måter bemerkelsesverdig gitt de nære forbindelser som 
eksisterer mellom velferdsstaten og innvandring i de nordiske landene. På 
den ene siden legger velferdsstaten sentrale føringer for utviklingen av 
innvandrings- og integreringspolitikk, og den påvirker mange aspekter av 
migranters liv. På den andre siden påvirker innvandring velferdsstaten 
ved at innvandrere blir brukere og produsenter av velferdstjenester og ved 
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at deres tilstedeværelse stiller velferdsstaten overfor nye problemstillinger 
knyttet til kulturelt mangfold, medborgerskap og så videre.  

Samtidig er velferdsstatene selv i endring. De ulike nordiske statene 
har i ulik takt, i ulik grad og på forskjellige måter reformert velferdssta-
tens tilnærming til sentrale samfunnsspørsmål siden 1980-tallet, delvis 
som svar på tiltakende internasjonalisering av økonomien. Dette har 
skjedd også uavhengig av økt innvandring. Slutten av 1990-tallet og be-
gynnelsen av det nye århundret innevarslet imidlertid et sterkere fokus på 
sammenhengen mellom innvandring og velferdsstatlige problemstillinger. 
Noe av denne dreiningen kan spores til prosesser innen EU, der medlems-
landene (og EØS-landene Island og Norge) i stigende grad har latt seg 
påvirke av hverandres velferdspolitikk − dels gjennom EUs sterkere inte-
grasjon på innvandringsområdet, og dels ved at innvandringsland i Euro-
pa uansett skuler til hverandres løsninger – for å høste erfaring, og for 
ikke å fremstå som vesentlig mer liberale enn andre på områder som har 
med den velferdsstatlige sjenerøsitet å gjøre. Siden nedtellingen til den 
nye EU-utvidelsen for alvor startet høsten 2003, har også utviklingen 
internt i EU fått stigende oppmerksomhet: Utsiktene til økt migrasjon 
mellom gamle og nye medlemsland har fremkalt kontroverser i de respek-
tive nordiske landene når det gjelder balanseringen mellom velferdspro-
duksjon og -konsum i kjølvannet av denne forventede migrasjonen. Alle 
kjemper om ”produsentene” av velferd – innvandrere som gjennom ar-
beid skal bidra til å opprettholde det økonomiske grunnlaget for velferden 
i samfunnet – samtidig som man forsøker å beskytte seg mot potensielle 
”konsumenter” utenfra. Dette har ført til en forskjellig politikk blant de 
nordiske landene når det gjelder overgangsordninger overfor de nye med-
lemslandene, med Sverige som det eneste nordiske landet uten slike ord-
ninger, og med variasjon i typen midlertidige ordninger mellom de øvrige 
landene. 

”Innvandring og den Nordiske velferdsstat” åpner seg derfor som et 
stort og utfordrende forskningsfelt innen Norden som regional enhet; på 
tvers av landegrensene i Norden og mellom Norden og verden utenfor – 
det være seg resten av EU eller områder utenfor Unionen.  

Utgangspunktet for dette oppdraget er altså en erkjennelse – eller kan-
skje en hypotese – om at samfunnsforskningen i Norden i veldig liten 
grad har tematisert koplingen mellom velferdsstat og utviklingen av fler-
kulturelle samfunn – at det nesten er vanntette skott mellom disse forsk-
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ningsfrontene. Denne forståelsen ble bekreftet og gjentatt i alle forsk-
ningsmiljøene vi besøkte – den er også reflektert i skriftlig materiale.  

Etter å ha lest oss gjennom en stor mengde forskningsarbeider på 
IMER-området8 i Norden, er vi ikke så sikre lenger. Konsensusen om 
”the missing link” er treffende hvis man leter etter forskning som ekspli-
sitt problematiserer forholdet mellom en velferdsstatstilnærming og en 
politikk for integrasjon av nye samfunnsmedlemmer – en politikk myntet 
på et flerkulturelt samfunn – så og si på meta-nivå. I dette tilfellet finnes 
det bare et fåtall relevante arbeider. Men avhengig av hvordan man defi-
nerer og avgrenser ”velferdsstaten” og ”velferdsstatsforskning”, forelig-
ger det en god del relevant forskning i Norden – særlig innen IMER-
miljøene, men også etter hvert blant mer tradisjonelle velferdsstatsforske-
re – først og fremst blant økonomer. Det er altså skrevet en god del som 
mer eller mindre indirekte berører forholdet mellom innvandring og vel-
ferdsstaten. Vi håper at denne rapporten kan inspirere til i fremtiden å 
stille mere eksplisitte spørsmål om disse sammenhengene.  

I denne rapporten tar vi for oss det vi mener er sentrale forskningste-
maer i grenseflaten mellom velferdsstats- og IMER-forskning. Dette kret-
ser dels rundt spørsmål om deltakelse – deltakelse i arbeidslivet, deltakel-
se som medborgere og om hvordan velferdsstaten kan innrettes på måter 
som muliggjør slik deltakelse. Dernest ser vi på forskning om innvandrere 
som en av velferdsstatens mange brukergrupper. Problemstillingene her 
handler dels om hvordan og i hvilken grad innvandrere benytter seg av 
velferdsstatens tjenester, dels om hvordan velferdsstatens institusjoner 
forholder seg til innvandrere som brukere av tjenester. Vi presenterer 
sentrale problemstillinger og ulike nordiske forskeres arbeid for å besvare 
disse. Vi gir også en kortfattet oppsummering av situasjonen i hvert en-
kelt nordisk land med hensyn til innvandringshistorikk, sentrale forsk-
ningsmiljøer og -temaer. 

Avslutningsvis lanserer vi tre sentrale perspektiver for videre forsk-
ning. Dette er temaer og arbeidsmåter vi vil anbefale at både forsknings-
miljøene og de bevilgende organer følger opp i årene fremover.  

                                                 
8 Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. 
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3.10.1 Innvandrere som brukere og borgere 

Den første utfordringen må være å synliggjøre innvandrere som brukere 
og borgere i velferdsstaten. Kunnskapsgjennomgangen har vist at selv om 
arbeidet med å kartlegge innvandreres bruk av velferdstjenester har be-
gynt, er det fortsatt mye som gjenstår, og det er store forskjeller mellom 
hva vi vet i ulike land og i ulike sektorer eller typer velferdstjenester. Det 
vil være interessant å få vite mer om forskjellene både mellom innvand-
rerbefolkningen og innfødte når det gjelder bruk av velferdstjenester, og 
om forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. Ikke minst, slike kartleg-
ginger må følges opp av forsøk på å forklare hva som skaper forskjellene. 
Kunnskapsgjennomgangen har også vist at det ikke er noen automatisk 
sammenheng mellom formelle rettigheter og faktisk velferd. Nærmere 
studier av forholdet mellom formelle og substansielle rettigheter, samt økt 
forståelse av hvordan velferdsordningen kan virke ulikt for majoritet og 
minoriteter, vil være svært ønskelige for å forbedre kunnskapsgrunnlaget 
om sammenhengen mellom velferdsstat og folks faktiske velferd. Effekt 
og treffsikkerhet i universelle versus mer tilpassede tiltak overfor inn-
vandrergrupper, er et viktig forskningstema som med fordel bør innrettes 
komparativt – nordisk eller evt. bredere europeisk. 

3.10.2 Komparativ forskning 

Vi mener, og dette er et ønske som også ytres fra mange av de forskerne 
vi har snakket med, at det vil være mye å vinne på å satse sterkere på 
komparative – både intra-nordiske og bredere internasjonale – studier i 
fremtiden. For det første mener vi at det vil være interessant i seg selv å 
lære mer om likheter og forskjeller internt i Norden med hensyn til hvor-
dan de har håndtert innvandrings- og integreringstematikken. For det 
andre vil slike studier kunne hjelpe oss å trekke lærdom fra erfaringer i 
andre land, noe som er nyttig både i utformingen av spesifikke tiltak, og 
når man skal forsøke å forutse fremtidige utviklingstrekk. For det tredje 
kan sammenliknende studier være fruktbare i å frembringe hypoteser om 
og forståelser av historiske forløp og årsakssammenhenger. For det fjerde 
kan innsikter fra komparative studier fungere som meget nyttige innspill i 
debatter som altfor ofte er snevert nasjonalt orientert i den forstand at de 
gir inntrykk av at fenomenet under diskusjon bare finnes ”her”. Forskere i 
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de nordiske landene kan også med fordel trekke inn andre europeiske land 
og EU som sådan i komparative studier om innvandring og velferd. 

Komparative prosjekter er arbeidskrevende fordi man må sette seg inn 
i forholdene i flere forskjellige land i stedet for i ett, og fordi det kan være 
vanskelig å sammenlikne data fra ulike land. Dette krever både tid og 
dermed penger. En løsning kan være å trekke inn forskere fra alle de in-
volverte landene med god kjennskap til de respective nasjonale ’casene’. 
Vi vil understeke betydningen av å støtte nettverksbygging blant forskere 
i Norden. Det er imidlertid også slik at hvis ansvaret for store prosjekter 
fordeles på for mange ”kokker” blir resultatet ofte få månedsverk på hver 
og mye reproduksjon av tidligere forskning. Vi mener derfor det er viktig 
å gi mindre forskerteam muligheten til å gjennomføre store prosjekter. 

3.10.3 Innvandring og endringer i velferdsstaten 

Det har blitt vanlig å snakke om at velferdsstaten er under press og i hvert 
fall om at velferdsstaten er i endring. Forskning som skal behandle for-
holdet mellom innvandring og velferdsstat i fremtiden bør relatere seg til 
dette landskapet av velferdsstatsreform. Hvilke konsekvenser har om-
struktureringer og reformer i velferdsstaten for de etniske minoritetene? 
Det er gode grunner til å se spesielt på konsekvensene for denne gruppen 
fordi vi både vet at marginaliserte grupper ofte rammes hardere av øko-
nomiske endringer og velferdskutt, og at etniske minoriteter er overrepre-
sentert i denne kategorien.  

Motsatt kan vi også tilnærme oss forholdet mellom innvandring og 
endringer i velferdsstaten med innvandring som den ”uavhengige varia-
bel”. Bidrar innvandring, enten i den form vi har sett så langt eller i kjøl-
vannet av EU-utvidelsen, til å generere endringer i velferdsstaten? Er 
”velferdsturisme” et reelt problem, og hvordan takles det i så fall? Inn-
vandring har som kjent også blitt lansert som løsningen på arbeidskraftbe-
hov i velferdsstaten, men så langt vet vi lite om hvilken betydning innvand-
ret arbeidskraft faktisk har og realistisk kan få i velferdsstatens institusjoner 
i Norden. Ikke minst, det er skrevet lite om innvandringens betydning som 
generator av nye arbeidsformer og yrkesgrupper (for eksempel ”flyktning-
konsulenter” og ”storstadsutveklare” i velferdsstaten). 
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3.11 Prosjekt: Konsumentperspektiv på offentliga och 
privata marknadsbaserade välfärdstjänster: Kundval på 
välfärdsmarknader 

Prosjektleder: Professor Per Gunnar Edebalk, 
Socialhögskolan,  
Lunds universitet 

Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden  
– Konsumentperspektivet 
Kundval för äldre och personer med funktionshinder diskuteras i de nor-
diska länderna och i vissa fall har det också införts. Kundval i handikapp-
omsorgen förekommer då personer med funktionshinder väljer sin per-
sonliga assistent. I äldreomsorgen finns det system där den äldre efter ett 
biståndsbeslut kan få välja vem som ska utföra vissa insatser. Några 
svenska kommuner var pionjärer i början av 1990-talet när de införde 
kundval i äldreomsorgen. Längst har utvecklingen gått i Danmark där ett 
nationellt reglerat kundvalssystem infördes år 2003. I Finland infördes 
också nyligen en lag som reglerar kundvalssystemet i de fall kommuner 
beslutar att införa det.  

Denna studie har haft till uppgift att redovisa befintlig kunskap om ef-
fekter av kundvalssystem i nordisk äldre- och handikappomsorg. Studien 
tar sin utgångspunkt i brukarnas perspektiv och ger en beskrivning av hur 
kundvalsmodellerna är uppbyggda och vad vi idag vet om modellernas 
effekter.  

En central slutsats i studien är att det hittills genomförts lite veten-
skaplig forskning om kundval sett ur ett konsumentperspektiv i de nor-
diska länderna. Forskningen karaktäriseras av kommunvisa studier som 
gör det svårt att generalisera resultaten – inte minst mot bakgrund av att 
kundvalet i sin utformning skiljer sig mellan olika kommuner och länder.  

Begreppet kundval är mångfacetterat. Brukarens situation blir beroen-
de av hur kundvalssystemet är konstruerat; exempelvis om det för bruka-
ren är obligatoriskt eller frivilligt att välja utförare, vilka tjänster som 
brukaren kan välja mellan och hur många utförare som kan vara aktuella. 
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Det saknas kunskap om hur olika ”typmodeller” av kundval fungerar sett 
ur ett brukarperspektiv.  

Vad är kundval? 
Kundval är ett system där brukaren har åtminstone två utförare att välja 
mellan, antingen mellan kommunens utförare och/eller privata utförare. 
En situation där brukaren är hänvisad till en viss utförare och de tillsam-
mans bestämmer innehållet i tjänsten är inte kundval. Inte heller då bru-
karen väljer att tacka nej till vissa insatser, eftersom brukaren inte initialt 
fått välja mellan olika utförare utan blivit hänvisad till en utförare. 

I ett kundvalssystem får brukaren efter en behovsbedömning en s.k. 
voucher. Detta är en form av ett värdebevis och kallas ibland för ”check” 
eller ”peng”. Vouchern är inte en check i verklig bemärkelse utan ett 
bevis för att den valda utföraren berättigas till offentlig finansiering.  

Kundval i Norden 
I Danmark är kommunerna skyldiga att erbjuda kundval inom varaktig 
hjemmehjelp för äldre och funktionshindrade. I Finland innebär lagen om 
sk servicesedel en reglering av kundval i de fall kommunerna beslutar att 
införa det. Även om det skett en lagstiftning om kundval är valet frivilligt 
för den enskilde brukaren. I ett par svenska kommuner med kundval i 
äldreomsorgen är det obligatoriskt för brukaren att välja utförare. En 
likhet mellan de nordiska länderna är att kundval i äldreomsorgen omfat-
tar hemtjänstinsatser. I Sverige finns det några kommuner där kundvalet 
även omfattar särskilt boende. Även om systemet omfattar hemtjänst 
finns det samtidigt skillnader i om hela hemtjänsten inkluderas eller en-
bart delar av den.  

Personlig assistans för personer med funktionshinder finns i alla nor-
diska länder men skillnader i reglering, organisation och omfattning kan 
noteras. Till skillnad från övriga länder är assistansen en starkare rättighet 
i Sverige och det ekonomiska ansvaret är delat mellan kommun och stat. 
Även på Island finns ett delat ansvar för personlig assistans mellan stat 
och kommun. I de andra länderna har kommunerna det ekonomiska an-
svaret. I Danmark, Finland och Norge ställs krav på att brukaren ska kun-
na vara arbetsledare för att få assistans, vilket inte har sin motsvarighet i 
Sverige eller Island. Danmark och Finland går längst genom att även 
ställa krav på att brukaren ska kunna vara assistentens arbetsgivare.  



 Programkomitéens sluttrapport 113 

Vad vet vi om effekterna? 
Brukaren har svårt att ta till sig information om själva kundvalssystemet 
och de utförare som brukarna har att välja mellan. Informationsmaterialet 
upplevs som omfattande och det är svårt att urskilja skillnader mellan 
utförarna. Möjligheter att ta till sig information påverkas av brukarens 
hälsa och den situation som brukaren befinner sig i.  

Studier ger olika indikationer på hur aktiva de äldre är att välja utföra-
re. Vad som framgår är att en del brukare (mellan 20 och 30 procent) inte 
hade klarat av att välja utan biståndsbedömarens hjälp och delaktighet. 
Samtidigt är det oklart vilka möjligheter biståndsbedömaren har att hjälpa 
den enskilde i valsituationen.  

Det är främst nytillkommande brukare som väljer privata utförare. 
Andelen brukare som väljer en privat utförare är relativt få när kundvalet 
är nytt, men tycks öka efterhand. En viss profilering av utförare i äldre-
omsorgen och utförare som erbjuder personlig assistans tycks ha skett. 
Någon utveckling av nya typer tjänster har inte kunnat skönjas inom hem-
tjänsten.  

Att kunna välja utförare upplevs ha ett större värde för personer med 
funktionshinder än för äldre med äldreomsorg. Medan assistentens per-
sonliga egenskaper är viktiga vid valet av personlig assistans är det geo-
grafisk närhet och rekommendationer som ger trygghet i valet av äldre-
omsorg. Förutsättningar för kundval och brukarens valmöjlighet varierar 
mellan olika kommuner. Bor brukaren utanför tätorten tenderar deras 
valmöjligheter att minska på grund av att färre utförare etablerar sig om 
de geografiska avstånden är för stora.  

Det är få brukare i hemtjänsten som byter utförare, cirka tio procent. 
Även om kundvalssystemet i sin konstruktion underlättar byte av utförare 
pekar studier på svårigheter. Bytet innebär en kraftansträngning och osä-
kerhet. Brukarens beroendeställning till personalen kan innebära att man 
inte vill klaga i onödan. Känslomässiga hinder kan öka i takt med att 
vårdbehovet och vårdtiden ökar. Inom handikappomsorgen nämns också 
bristen på personliga assistenter som ett motiv till att man tvekar att byta 
assistent.  

Biståndsbedömarens förutsättningar att få tid till uppföljning tycks 
minska när kundval införs och kundvalet i sig innebär en ökad administ-
ration för biståndsbedömaren. Informationen tar längre tid samtidigt som 
biståndsbedömaren har kontakt med fler utförare. Det går inte utläsa om 
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kvaliteten i omsorgen förbättras när kommunerna infört kundval i äldre-
omsorgen. För personer med funktionshinder innebär personlig assistans 
en ökad livskvalitet.  

Frågor för framtiden 
Informationen är viktig för att brukaren ska kunna föreställa sig konse-
kvenserna av sitt val. Hur ska information presenteras för att bli trovärdig 
och hur ofta och vid vilka tillfällen ska den ges för att brukaren ska kunna 
uppfatta den? Hur framgår det av informationen vilken profil utföraren 
har och vad som utföraren är bra på? Finns det någon anledning att ha 
särskilda informationsinsatser för olika kategorier av brukare? Ju mer 
omfattande kundvalet är, desto större krav bör ställas på informationen – 
inte minst med hänsyn till brukarens beroendeställning till utföraren och 
tjänsten.  

Frågor om kvaliteten i praktisk service och personlig omsorg bör 
uppmärksammas i den framtida forskningen. Bedömningen av kvaliteten 
måste beakta kundvalets utformning. Det går inte att jämföra resultaten av 
kvalitetsstudier där kundvalet endast omfattar praktisk service med resul-
tat från en kommun vars kundval omfattar hela hemtjänsten. Det också 
viktigt att öka kunskapen om hur olika kvalitetssäkringssystem fungerar. 
Med kundval överlåts en del av kvalitetskontrollen till brukaren genom 
möjligheten att byta utförare. I vilken utsträckning kan detta göras i äldre- 
och handikappomsorgen? Kvalitetssäkringen är viktig, inte minst om det 
är obligatoriskt för brukaren att välja en utförare. Då sker ett val även i de 
situationer då brukaren inte själv kan eller vill välja utförare. Det kan 
diskuteras om de mest sköra och svaga brukarna bör ha möjlighet till ett 
personligt ombud i syfte att förstärka deras konsumentskydd och även att 
ge hjälp i själva valsituationen. 

Behovet av ett holistiskt synsätt i planeringen av vård och omsorg för 
äldre och personer med funktionshinder med stora hjälpbehov har blivit 
allt mer uppmärksammat. Att skapa nya strukturer utifrån brukarens be-
hov är en utmaning i de industrialiserade länderna där allt mer av vården 
och omsorgen kan ske i den enskildes eget hem. En kritisk fråga är om 
förutsättningarna för att skapa en samordnad vård och omsorg för denna 
grupp blir svårare om verksamheten omfattas av kundval med ett fritt 
tillträde av utförare.  
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Ett av motiven bakom kundval är att öka mångfalden av utförare. En 
framtida fråga är hur den kommunala verksamheten förändras när kund-
val införs och vilka effekter det får för ”deras” brukare. Och vilka är des-
sa brukare? Kundvalets konstruktion kan innebära att vissa brukare blir 
mer eller mindre hänvisade att välja en viss utförare. Vad innebär kund-
valet för dessa brukare? 

En avslutande reflektion gäller assistansersättning för yngre och äldre 
med funktionshinder. Yngre personer med funktionshinder kan vid behov 
få personlig assistans med den valfrihet som det för med sig. Personen 
kan också få ha kvar sin assistansersättning efter sin 65-årsdag. Någon 
motsvarande valfrihet finns inte i äldreomsorgen i övrigt. I Sverige blir 
skillnaden mellan systemen påtaglig. Den som i Sverige har personlig 
assistans får insatser som ska tillförsäkra brukaren ”goda levnadsvillkor”. 
Brukare av äldreomsorg skall emellertid enligt biståndet endast tillförsäk-
ras en ”skälig levnadsnivå”. Hur kan dessa system fungera parallellt och 
vad blir syntesen på sikt av dessa oförenliga koncept?  

3.12 Prosjekt: Hälsa och välfärd – kunskapsöversikt över 
nordisk – välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet 

Prosjektleder: Professor Marta Szebehely, Institutionen för  
socialt arbete, Stockholms universitet 

Äldreomsorgsforskning i Norden – En kunskapsöversikt 
Äldreomsorg har en central plats inom den nordiska välfärdsmodellen. I 
omvärldens ögon karaktäriseras den nordiska äldreomsorgen av en väl 
utbyggd offentlig verksamhet av god kvalitet, tillgänglig för alla medbor-
gare efter behov, snarare än efter den enskildes ekonomi. Självständiga 
kommuner och omfattande kommunal hemtjänst betraktas också som 
specifikt nordiska fenomen. 

Till skillnad från många länder på kontinenten har vuxna barn i de 
nordiska länderna inte något lagstadgat omsorgs- och försörjningsansvar 
gentemot sina föräldrar, utan den offentliga äldreomsorgen har det ytters-
ta ansvaret för äldre människors välfärd. I det nordiska perspektivet be-
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traktas en välfungerande äldreomsorg som en välfärdsresurs inte bara för 
hjälpbehövande äldre, utan också för anhöriga och deras möjligheter att 
kombinera omsorgsansvar och förvärvsarbete. Äldreomsorgen utgör ock-
så en viktig arbetsmarknad, och verksamheten omfattar många anställda, 
främst kvinnor.  

Den omfattande, viktiga och varierade verksamhet som omsorg om 
gamla människor utgör står i fokus för de forskningsöversikter som redo-
visas i denna bok. Översikterna rör äldreomsorg i vid mening och inklu-
derar samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, publicerad under 
det senaste decenniet, om  

 
1. offentlig äldreomsorg (oavsett om verksamheten utförs av 

offentliganställd eller privatanställd personal),  
2. anhörigomsorg samt  
3. frivilligsektorns insatser inom äldreomsorgen.  
 
I översikterna analyseras vad man forskar om – och vad man inte forskar 
om – med vilka metoder man forskar, var forskningen bedrivs samt 
forskningens resultat. Denna sammanfattning fokuserar på vad forsk-
ningsöversikterna visar om äldreomsorgens läge och förändringstrender, 
samt på kunskapsluckor i forskningen. 

Offentlig äldreomsorg i olika former 
I alla de nordiska länderna har traditionella institutioner (sjukhem, ålder-
domshem) i större eller mindre utsträckning ersatts av olika former av 
boenden för äldre. Dessa boenden går under en rad olika namn, t ex servi-
ceboende, ældrebolig, boliger for pleie og omsorg. Gemensamt för alla 
länderna är också att det finns mycket begränsad kunskap om dessa äld-
reboenden, och i alla de nordiska länderna utom Sverige redovisas den 
hjälp som ges till äldre i boenden som hemhjälp i statistiken, vilket inne-
bär att det inte är möjligt att skilja mellan hemhjälp i äldres ”vanliga” 
bostäder och i äldreboenden. Det är därför inte heller möjligt att jämföra 
utbredningen av hjälp i hemmet mellan de nordiska länderna och över tid 
i ett enskilt land (utom Sverige). Eftersom alla de nordiska ländernas har 
kvarboende i hemmet som en central princip är denna statistiska kun-
skapslucka anmärkningsvärd.  
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Trots svårigheter att jämföra kan vi konstatera att sammantaget når 
äldreomsorgen i form av institutioner och hemtjänst (i äldreboenden eller 
”vanliga” bostäder) 15−16 procent av de äldre (65 år+) i Finland och  
Sverige; 26 procent i Norge (om även hemsjukvårdsinsatser medräknas) 
och 28−29 procent i Danmark och Island. I Finland och Sverige har under 
de senaste två decennierna andelen äldre med hemtjänst halverats – de 
nordiska länderna är inte längre så sinsemellan lika som de har varit. 

Skillnaderna mellan länderna i fördelningen mellan institutioner, bo-
enden och hembaserad omsorg har historiska rötter, men om de olika 
profilerna svarar olika väl mot äldre människors behov av hjälp i varda-
gen är inte känt. Att de ökade skillnaderna i framför allt hemtjänstens 
täckningsgrad skulle kunna förklaras av förändringar i de äldres behov 
eller preferenser förefaller dock osannolikt. 

Informell omsorg 
Eftersom det idag finns så stora skillnader mellan de nordiska länderna 
när det gäller hur många äldre som får del av den offentliga äldreomsor-
gens insatser skulle det vara mycket intressant att kunna jämföra anhöri-
gas situation i de olika länderna. Här finns dock inga nordiskt jämförande 
studier. De uppskattningar av den informella omsorgens omfattning som 
finns tyder dock på att anhörigas omsorgsinsatser är betydande också i 
Norden. Jämfört med länder med mindre välutbyggd offentlig omsorg 
tycks däremot anhöriga till omsorgsbehövande äldre i Norden inte stå lika 
ensamma med sitt omsorgsansvar. Möjligheten att dela omsorgsansvar 
med den offentliga äldreomsorgen, främst hemtjänsten, framstår som 
viktigt för både de äldre och deras närstående; en samstämmig nordisk 
omsorgsforskning pekar på att en välfungerande offentlig äldreomsorg är 
ett mycket viktigt stöd för anhöriga till hjälpbehövande äldre.  

Ett antal svenska studier visar att hemtjänstens minskning har åtföljts 
av en ökning av anhörigas omsorgsinsatser – främst medelålders döttrar 
och gamla hustrur. Trots att den finska hemtjänsten har minskat på sam-
ma sätt som den svenska saknas i stort sett finska studier om eventuella 
förändringar av den informella omsorgens omfattning och av samspelet 
mellan formell och informell äldreomsorg.  

I den mån det är möjligt att jämföra tycks den mer omfattande danska 
hemtjänsten innebära att anhörigas omsorgsinsatser och den offentliga 
äldreomsorgen i högre grad kompletterar varandra, medan anhöriga till 
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hjälpbehövande äldre i Sverige idag oftare än för 10−20 år sedan ersätter 
offentliga omsorgsinsatser. Studier av äldres preferenser är i stort sett 
samstämmiga. De flesta äldre vill inte vara ensidigt beroende av familjens 
insatser – framför allt inte när det gäller mer omfattande, långvariga eller 
intima hjälpuppgifter. De föredrar den offentliga hemtjänsten framför 
såväl familjens som marknadens och frivilligorganisationernas insatser. 
Det är därför svårt att tolka den informalisering av äldreomsorgen som 
har ägt rum i Sverige på annat sätt än att det handlar om en påtvingad 
situation. Här finns också en allvarlig kunskapslucka i alla de nordiska 
länderna: det är känt att kvinnor utför merparten av anhörigomsorgen, 
men konsekvenserna för förvärvsarbete, ekonomi och hälsa (på kort och 
lång sikt) av att vårda är mycket bristfälligt studerade.  

Äldreomsorg i frivilligsektorn 
I alla de nordiska länderna finns det ett ökande politiskt intresse för frivil-
ligsektorn inom äldreomsorgen. På statlig (delvis retorisk) nivå gäller 
intresset bland annat frivilligorganisationernas roll i en konkurrensutsatt 
omsorgssektor – som kontrakterade alternativa arbetsgivare för välfärds-
tjänster. På kommunal nivå finns ett ökat intresse för oavlönade frivilliga 
insatser, exempelvis i besöksverksamhet och dagcentraler eller som stöd 
till anhöriga som vårdar. Ideella organisationer som kyrkor och pensio-
närsföreningar har länge varit engagerade i sådana verksamheter; det nya 
är att de frivilliga i ökad grad ses som ersättare för en resurspressad of-
fentlig verksamhet. Här kan man skönja en parallell till anhörigas ökade 
omsorgsansvar (i Sverige). Både forskare och frivilligorganisationer har 
kritiserat kommunernas ökade påtryckningar på frivilligorganisationer att 
ta över ansvar från den offentliga äldreomsorgen. Frågan om relationen 
mellan frivilligorganisationer och den offentliga äldreomsorgen är dock 
ett område där det finns behov för mer forskning. 

Marknadsinspirerade modeller i äldreomsorgen 
Den marknadsinspirerade reformtrend som idag ofta betecknas New Pub-
lic Management (NPM) har haft avtryck på äldreomsorgen i alla de nor-
diska länderna, om än i olika grad. Ett gemensamt drag är att äldreomsor-
gens styrprinciper förändras på likartat sätt i de nordiska länderna: en 
ökad betoning av standardiserade instrument för att bedöma behov, styra 
och mäta hjälpinsatser och för att kontrollera verksamhetens kvalitet.  
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Generellt sett fick marknadsidéerna genomslag först i Sverige, men 
har implementerats i störst omfattning i Danmark under de allra senaste 
åren genom att alla danska kommuner genom lagstiftning ålagts att skilja 
mellan beställare/förvaltning och utförare/drift och införa kundval (frit 
valg) inom den offentligt finansierade och reglerade äldreomsorgen. I de 
övriga länderna har kommunerna självbestämmande i dessa frågor. Bes-
tällar-utförarorganisation förekommer i cirka 80 procent av de svenska 
och i 10 procent av de norska kommunerna (främst de största), men en-
dast i enstaka finska och isländska kommuner, medan kundvalsmodeller 
finns i 3−6 procent av de svenska och finska kommunerna, i enstaka 
kommuner i Norge och diskuteras i Island. 

I Sverige har andelen anställda i privata företag, kooperativ eller ideel-
la organisationer ökat från 3 till 13 procent mellan 1993 och 2000 – mer-
parten i vinstsyftande bolag. Också i Finland har offentligt finansierad 
äldreomsorg i privat regi ökat och är idag vanligare än i Sverige. Till 
skillnad från Sverige utförs huvuddelen av den finska icke-offentliga 
äldreomsorgen av ideella organisationer. 

Omfattningen av äldreomsorg i privat regi skiljer sig således mellan 
länderna, men gemensamt är att det saknas goda indikatorer för att följa 
förändringar och det finns mycket begränsad kunskap om olika driftfor-
mers betydelse för de närmast berörda – de äldre och omsorgspersonalen. 
Den begränsade forskningen med fokus på arbetsvillkor och omsorgs-
kvalitet i privat och offentlig regi visar inte på några systematiska skillna-
der. Den ännu mer begränsade forskningen om kundval ur brukarperspek-
tiv visar att många äldre i princip är positiva till möjligheten att välja 
utförare, men att kontinuitet i omsorgsrelationen och flexibilitet i det 
dagliga – att veta vem som kommer och att kunna påverka vad som ska 
utföras – framstår som viktigare. För de skröpligaste hjälptagarna fram-
står valfriheten ofta inte som en positiv möjlighet. Forskning om kund-
valsmodellens konsekvenser för personalen saknas helt.  

De äldres och baspersonalens perspektiv 
Sammantaget finns det en omfattande forskning som har intresserat sig 
för omsorgens vardag med fokus på den som ger och den som tar emot 
omsorg. Denna forskning är mycket samstämmig i sina slutsatser. En 
välfungerande omsorg förutsätter att det finns kontinuitet i omsorgsrela-
tionen, att personalen har tillräckligt med tid i det vardagliga mötet med 
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hjälptagaren och tillräckligt stort handlingsutrymme så att hjälpen kan 
anpassas till olika äldres skiftande behov. Samtidigt är det tydligt att på-
gående organisationsförändringar innebär ökat avstånd mellan beslut och 
utförande samt striktare förhandsstyrning, vilket tillsammans med knap-
pare tidsramar försvårar möjligheten att ge god omsorg.  

Personalens anställningsförhållanden och utbildningsnivå skiljer sig 
mellan länderna. I Norge och Sverige är deltidsarbete (ofta oönskat) och 
osäkra anställningsförhållanden betydligt vanligare än på arbetsmarkna-
den i stort, medan den finska äldreomsorgspersonalen oftast har fast hel-
tidsanställning. Andelen som saknar omsorgsutbildning är också högst i 
Norge och Sverige, och lägst i Finland. När det gäller personalens syn på 
arbetet är likheterna mellan länderna dock slående. Arbetet i äldreomsor-
gen upplevs som meningsfullt och givande, samtidigt som det är både 
fysiskt och psykiskt påfrestande – de motstridiga bilderna avspeglar om-
sorgsarbetets komplexitet. I alla länderna redovisas ökande upplevelser av 
tidspress (framför allt brist på tid för arbetets sociala aspekter), minskat 
handlingsutrymme och ökande känslor av otillräcklighet inför hjälptagar-
nas behov. 

Kunskapsluckor  
Det har ägt rum stora förändringar av de nordiska ländernas äldreomsorg 
under senare år. På vissa punkter innebär förändringarna avsteg från idén 
om den universella nordiska äldreomsorgsmodellen. I ett par av länderna 
(Finland och Sverige) har det offentliga åtagandet för de äldres omsorg 
minskat och åtminstone i Sverige har anhörigas omsorgsinsatser ökat. I 
alla länderna har vinstsyftande eller ideella organisationer fått en ökad 
betydelse som omsorgsutförare, och i alla länderna har organisatoriska 
reformer initierats på statlig och kommunal nivå. Även om äldreomsorgs-
forskningen är omfattande i flera av de nordiska länderna, finns det stora 
kunskapsluckor när det gäller konsekvenserna för dem som närmast be-
rörs av dessa förändringar.  

Genomgående finns det mer forskning om den offentliga äldreomsor-
gen än om omsorgsinsatser inom familjen, marknaden och frivilligsek-
torn; mer om hemtjänsten än om institutioner och äldreboenden (och 
minst om hemsjukvård, dagverksamhet och korttidsboenden); mer om 
personalen än om de äldre. Klassperspektiv är påtagligt frånvarande i 
äldreomsorgsforskning – i Norden, liksom internationellt. Inte heller etni-
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citetsfrågor är nämnvärt belysta i den granskade äldreomsorgsforsk-
ningen. I forskningen nämns ofta att kvinnor antalsmässigt dominerar 
äldreomsorgen, som hjälpmottagare, som vårdande anhöriga och som 
personal. Men förvånansvärt ofta stannar analysen där; utan ett mer arti-
kulerat könsperspektiv.  

De största kunskapsluckorna gäller dock konsekvenserna av den pågå-
ende omstruktureringen av äldreomsorgen. Vad innebär åtstramningen av 
den finska och svenska äldreomsorgen för de äldre som inte längre får del 
av den offentliga äldreomsorgens insatser och för deras anhöriga – och 
för relationen mellan parterna? Vad innebär konkurrensutsättning och 
kundvalsmodeller för de äldre och för omsorgspersonalen? Har det någon 
betydelse om omsorgsarbetet utförs i offentlig eller privat (vinstsyftande 
eller icke-vinstsyftande) regi? Vad betyder de marknadsinspirerade styr-
principerna för dem som är närmast berörda? Här behövs bred forskning 
som belyser reformerna ur olika parters perspektiv. Inte minst behövs 
forskning som granskar reformerna och deras konsekvenser ur socialpoli-
tiska perspektiv. 

Här behövs mer kunskap av två slag: å ena sidan myndigheternas egen 
uppföljning, å andra sidan fristående och självständig forskning ur många 
olika aspekter. När reformer genomförs bör det ligga i myndighetens 
uppföljningsansvar att till exempel se till att den officiella statistiken är 
anpassad för att följa förändringarna och att det finns fungerande tillsyns-
system. Däremot är det viktigt att inte de politiker som beslutar om re-
formerna styr forskningen om reformernas konsekvenser. Då är risken 
påtaglig att viktiga frågor om reformernas avsedda och icke avsedda kon-
sekvenser för olika parter inte blir belysta. Fri och oberoende granskning 
av reformer – även ur aspekter som beslutsfattarna kanske inte har tänkt 
på eller inte vill se belysta – är viktigt för reformernas legitimitet och 
utveckling, och ytterst för medborgarnas välfärd.  

Med tanke på de nordiska ländernas likartade socialpolitiska historia 
och välfärdsideal finns det påtagligt få nordiska projekt, och även ett 
begränsat nordiskt forskarutbyte över huvud taget. Nordiska forskare 
refererar sällan till kollegor i andra nordiska länder, utan betydligt oftare 
till anglosaxiska forskare. Det är i dag vanligare att nordiska forskare 
deltar i internationella – ofta anglosaxiskt dominerade – projekt än i nor-
diska. Och även om de nordiska välfärdsstaterna är under starkt för-
ändringstryck har de fortfarande sina särdrag gentemot övriga länders 
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välfärdssystem. En okritisk import av teoretiska perspektiv utvecklade i 
länder med andra välfärdsmodeller kan därför innebära risker för både 
vetenskapliga och politiska felslut. Den anglosaxiskt dominerade forsk-
ningen tenderar också att inte uppmärksamma de skillnader som finns 
mellan de nordiska ländernas socialpolitiska historia och aktuella utveck-
lingstrender.  

Fler nordiska studier och mer kontakter mellan nordiska forskare skul-
le inte bara lära oss mer om skillnader och likheter i de olika ländernas 
äldreomsorg. De olika länderna har skilda forskningstraditioner som skul-
le kunna befrukta varandra – kulturgerontologiska perspektiv står starkt i 
Danmark, socialpsykologi i Norge, socialpolitik i Finland, och i Sverige 
är ett vardagsperspektiv väl utvecklat (främst inom universitetsämnet 
socialt arbete). Den isländska forskningen är mindre omfattande, men 
frivilligorganisationernas speciella roll som välfärdsproducenter vore 
viktiga att belysa i ett nordiskt komparativt perspektiv. 

Att stärka utbytet av forskare mellan de nordiska länderna är viktigt, 
både som motvikt mot såväl nationell närsynthet som anglosaxisk domi-
nans, och för utvecklandet av teoretiska perspektiv bättre anpassade för 
den nordiska socialpolitiska verkligheten. De kunskapsöversikter som 
presenteras i denna bok kan förhoppningsvis bidra till att öka kunskapen 
om och intresset för grannländernas äldreomsorg och forsknings-
traditioner.  

3.13 Prosjekt: Europæiske perspektiver på den nordiske 
velferdsstad 

Prosjektleder: Seniorforsker Jon Kvist, 
Socialforskningsinstitutet (SFI) 

Europæiske perspektiver på den nordiske velfærdsstat har undersøgt nog-
le af de udfordringer de nordiske velfærdsstater står overfor i forbindelse 
med deltagelse i EU-samarbejdet med fokus på integration af socialpolitik 
og udvidelse af antallet af medlemslande. 

Hvad angår integration af socialpolitik, er der generelt ikke tegn på, at 
den europæiske integration har ført til en overgivelse af suverænitet fra 
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det nationale til det overnationale niveau i EU. Det er hovedkonklusio-
nen. Der er få aktiviteter af socialpolitisk karakter, som varetages af EU, 
nemlig projekter under Strukturfondene. Da disse projekter initieres og 
implementeres lokalt og da de samfinansieres af medlemslandet, kan de 
dog ikke opfattes som eksklusivt EU’s. 

Der er ingen EU-lovgivning eller programmer, som indenfor det so-
ciale område bestemmer hvem der skal have hvor meget og under hvilke 
betingelser. Sådanne klassiske socialpolitiske spørgsmål varetages af 
medlemslandene. 

Der er visse dele af de nationale socialpolitiske ordninger, der bliver 
berørt af EU-lovgivning. Det drejer sig om ligestilling mellem mænd og 
kvinder, som skal gælde indenfor national sociallovgivning samt i supple-
rende velfærdsordninger. Det betyder ikke, at medlemslandene skal be-
handle mænd eller kvinder på en bestemt måde, bare at de skal behandles 
lige godt – eller dårligt. 

Dertil kommer lovgivning, som sikrer en koordination af de sociale 
rettigheder for vandrende arbejdstagere samt at de med deres familier 
sikres den samme behandling, hvad angår sociale ydelser og beskatning, 
som nationale borgere får. Denne lovgivning skal sikre imod diskrimina-
tion af vandrende arbejdstagere og imod at man mister sociale rettigheder, 
når man er mobil indenfor EU. 

Der er også sket en ændring af det socialpolitiske arbejde i EU inden-
for de seneste år. Som del af Lissabon-processen i 2001 blev det vedtaget 
i Rådet, at følge den åbne koordinationsmetode på det sociale område. 
Det betyder, at medlemslandene i Rådet bliver enige om nogle socialpoli-
tiske og beskæftigelsespolitiske mål, men lader midlerne være op til det 
enkelte land selv at vælge. Da der ikke er tale om juridisk bindende eller 
økonomisk sanktionerbare programmer er der tale om uforpligtende sam-
arbejde. 

Samtidigt er der blevet vedtaget såkaldte Europæiske strategier for be-
skæftigelse, pensioner og social inklusion. De indeholder mål, delmål og 
eksempler på hvordan de kan søges indfriet. Typisk har de nordiske lande 
i øvrigt ikke svært ved at leve op til de fastsatte mål, da beskæftigelsen 
generelt er høj i Norden og (den relative) fattigdom beskeden. 

Der er således sket et skift i den europæiske socialpolitik fra at være 
retligt reguleret til at blive mere uforpligtigende samtidigt med at der er 
sket en udvidelse af de berørte områder. 
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Projektets har som nævnt også undersøgt den mulige betydning af ud-
videlsen af EU med flere medlemslande måtte have for national socialpo-
litik i de nordiske EU-lande samt Norge, som er med i EØS og derfor er i 
samme båd. En undersøgelse af perioden op til Øst-udvidelsen af EU i 
maj 2004 viste, at landene i stigende grad begynder at se til hinanden, når 
de designer deres socialpolitik. I den konkrete sag drejede det sig om 
hvorvidt de gamle medlemslande (samt Norge) skulle lade arbejdstagere 
fra de nye medlemslande frit kunne tage job hos dem, om man skulle 
opstille særlige betingelser, der skulle være opfyldt, eller man skulle be-
nytte sig af muligheden for en overgangsperiode på op til syv år før ar-
bejdskraftens frie bevægelighed træder i kraft. Ud fra et studie af den 
nationale debat og politiske initiativer kan man iagttage at de lande, der 
ikke benyttede sig af overgangsordninger generelt så til deres nabolande 
for politiske initiativer. Populært sagt ønskede ingen lande at være det 
eneste land, der tillod betingelsesløs fri bevægelighed af arbejdskraft og 
en deraf opfattet risiko for social dumping og social turisme. 

Afslutningsvist har projektet identificeret en række videnshuller om-
kring EU-perspektiver på den nordiske velfærdsmodel, hvor der med 
fordel kunne afsættes midler til yderligere forskning. Som beskrevet 
ovenfor har dette og andre studier fundet, at den europæiske integration af 
socialpolitik ikke er nået særligt langt, men er begrænset til knæsætning 
af et princip om ligestilling samt en sikring af vandrende arbejdstagere og 
deres familier. Det er altså ad denne vej en mulig påvirkning af nordisk 
velfærdspolitik er sandsynlig. I stedet kunne man med fordel undersøge, 
hvad de konstituerende principper i EU om fri konkurrence og fri bevæ-
gelighed af arbejdskraft, kapital, tjenesteydelser og varer kan have af 
betydning for national socialpolitik og den måde, hvorpå de nordiske 
lande har organiseret og finansieret deres velfærdsmodeller. Betydningen 
af mobilitet og konkurrence i EU for national velfærdspolitik er stort set 
ikke undersøgt trods den meget betydeligt realpolitiske betydning de har 
allerede i dag. 
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3.14 Prosjekt: Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden, 
Färörna, Grönland och Island 

Prosjektleder: Forsker Eva Sundström, Umeå universitet 

Den nordiska välfärdsstatsmodellen kännetecknas av högt arbetsmark-
nadsdeltagande bland kvinnor och män, universalistiska principer för 
fördelning av sociala rättigheter, relativt generösa ersättningsnivåer, om-
fattande offentlig servicesektor och ett begränsat individuellt beroende av 
ekonomiskt stöd från familjen. Trots att Färöarna, Grönland och Island 
geopolitisk tillhör Norden inkluderas de sällan i internationellt jämföran-
de välfärdsstatsstudier. Vissa analyser tyder dock på att den välfärdspoli-
tik som bedrivits i dessa områden delvis skiljer sig från övriga Norden. 
Syftet med rapporten är dels att utgöra en kunskapsöversikt över befintlig 
samhällsvetenskaplig och välfärdsrelaterad forskning kring Västnorden 
och dels att jämföra välfärdspolitiska indikatorer i vid bemärkelse från 
Färöarna, Grönland och Island för att identifiera såväl länderspecifika 
som gemensamma drag i utformningen av de västnordiska områdenas 
välfärdspolitiska system. Slutsatser från tidigare och pågående välfärdsre-
laterad forskning från de tre områdena presenteras och vad som framstår 
som mer generella, alternativt mer specifika drag i de olika västnordiska 
samhällena lyfts fram. Utformningen av de västnordiska välfärdspolitiska 
programmen, framförallt de som rör olika typer av socialförsäkringar, 
beskrivs översiktligt och jämförs med varandra och med östra Norden. De 
slutsatser som presenteras är främst ämnade att stimulera till nya pro-
blemformuleringar och fortsatta länderspecifika och jämförande studier. 
Endast engelskspråkiga texter och texter tillgängliga på skandinaviska 
språk har använts. Det material som använts består av rapporter, forsk-
ningsresultat och analyser samt tillgängligt offentligt statistiskt material. 
Därtill har material som publicerats på Internet utnyttjats. Delar av infor-
mationen bygger på egna beräkningar och omräkningar och bör därför 
betraktas som indikativa.  

De välfärdspolitiska förhållandena i Västnorden både liknar och skil-
jer sig från övriga Norden. Socialförsäkringssystemen är i huvudsak skat-
tefinansierade och universella på ett liknande sätt som i övriga Norden. I 
jämförelse med östra Norden är ersättningsnivåerna överlag låga. Som en 
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möjlig förklaring till låga ersättningsnivåer och till den hushållsbaserade 
beräkningen för vissa bidrag och pensioner föreslås betydelsen av fiskeri-
näringens förutsättningar och de regelsystem som kringgärdar arbetskraf-
ten, samt offentliga förväntningar på att naturahushållning och biinkoms-
ter från jakt och fiske utgör väsentliga alternativa försörjningsmöjligheter 
för individer. Den ekonomiska fattigdomen kan därför vara betydande 
även om människor har andra försörjningsmöjligheter. I det grönländska 
fallet är den ekonomiska fattigdomen starkt relaterad till olika folkhälso-
aspekter. Idag är den färöiska och isländska förvärvsfrekvensen högre 
bland både män och kvinnor än i de östnordiska länderna. Inkomstskill-
naderna mellan män och kvinnor är betydande och relaterade till köns- 
och lönesegregerade arbetsmarknader och till kvinnors större andel bland 
deltidsanställda. Jämfört med de traditionella socialförsäkringssystemen 
är också de mer nytillkomna, så som den färöiska och isländska föräldra-
försäkringen, uppbyggda kring ersättningsnivåer i paritet med det tillfälli-
ga bortfallet av individuell arbetsinkomst. Kvinnors lägre inkomster åter-
speglas i att andelen ensamförsörjande kvinnor med barn är betydande 
bland socialbidragstagare. Social service, särskilt barnomsorg, har under 
1990-talet varit under kraftig uppbyggnad och tillgänglig på villkor lik-
nande de i övriga Norden. Såväl Färöarna som Grönland och Island har 
unga befolkningar. En större andel äldre än vad som är fallet i de östnor-
diska länderna är förvärvsarbetande även efter den formella pensionsåldern. 
Frågan reses om och på vilket sätt orsakerna till detta hänger samman med 
livsstil/kulturella alternativt ideologiska aspekter och/eller med ekonomiska 
förhållanden. Ytterligare en aspekt som aktualiseras inom ramen för projek-
tet är betydelsen av sambeskattning för kvinnors och mäns arbetsmark-
andsdeltagande. I vilken mån begränsar, alternativt stimulerar, sambeskatt-
ning individers i olika inkomstgrupper förvärvsarbete?  

Inga större nationella eller jämförande västnordiska välfärds- eller so-
cialpolitiska utvärderande forskningsresultat föreligger, men offentlig 
statistik indikerar att hälso- och inkomstskillnader mellan låg- och högut-
bildade, yngre – äldre, bosatta i stad eller landsbygd eller inrikes – utrikes 
födda är markanta och möjligen delvis följer ett annorlunda mönster än i 
övriga Norden. Att vara invandrare eller ha östnordisk utbildning har 
fram till nu, framförallt i Grönland, inneburit tillträde till bättre betalda 
arbeten. Länderna befinner sig i en brytpunkt där allt fler yngre söker sig 
till regelrätta anställningar med fasta inkomster medan ett minskande 
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antal personer har sin utkomst i självhushåll kombinerat med periodvisa 
anställningar inom framförallt fiskeindustrierna. Detta ställer nya krav på 
de västnordiska välfärdssystemen. När det gäller beskattnings- och social-
försäkringspolitik bör nationella och jämförande studier genomföras för 
att identifiera inbyggda segregerings- och fattigdomsfällor i marginalskat-
teeffekter och i bidragssystemens utformning. Välfärds- och arbetsmark-
nadspolitikens utformning bör analyseras närmare för att identifiera inlås-
ningseffekter samt relationen mellan ekonomisk konjunktur, migrations-
mönster, utbildnings- eller omskolningsmöjligheter och arbetstillfällen. 

Tidigare västnordisk forskning pekar på att kraftiga ekonomiska och 
politiska investeringar i fiskerinäringen i kombination med underinvester-
ingar i forskning och utveckling, i syfte att utveckla förutsättningar och 
möjligheter inom nya sektorer, har lett till en ekonomisk och välfärdspoli-
tisk glapp eller mismatch. Delvis mot bakgrund av de små befolkningarna 
och fiskenäringens dominans som inkomstkälla och exportvara, och av 
framförallt Färöarnas och Grönlands relationer till Danmark, understryks 
i ett flertal rapporter betydelsen av ekonomiska makteliter och politiska 
styrkepositioner som i sina strukturer och målsättningar verkar skilja sig 
från den välfärdspolitik som bedrivits i östra Norden. Ytterligare ett stu-
dieområde av vikt är därför relationen mellan ekonomiska egenintressen, 
vidare intressegrupper och statens roll i nationella ekonomiska och soci-
alpolitiska prioriteringar. I vilken grad har statliga initiativ inslag av sär-
intressen och hur ser möjligheterna ut för de västnordiska länderna att 
planera och agera långsiktigt, givet de geografiska, demografiska och 
ekonomiska förutsättningarna och de existerande konstellationerna av 
ekonomiska och politiska maktrelationer? Det föreligger även behov av 
att studera och diskutera de sätt på vilka hemstyren och Danmark utövar 
politisk och ekonomisk makt och hur de politiska systemens legitimitet 
kan stärkas, bland annat i relation till gruppers sociala och ekonomiska 
kapital och möjliga samhällskonflikter med socioekonomiska och struktu-
rella förtecken.  
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3.15 Prosjekt: Europæiske perspektiver på den nordiske 
velfærdsstat  

Prosjektleder: Seniorforsker Jon Kvist, 
Socialforskningsinstitutet 

Den nordiske brumbasse 

Debatten om den nordiske velfærdsmodel fremtid minder om den natur-
videnskabelige ditto om brumbassen9. Brumbassen flyver som bekendt 
mod naturvidenskabens love og består trods mange såkaldte videnskabs-
mænds forudsigelser af dens undergang. I Norden diskuteres især om vi 
kan og bør bibeholde en velfærdsmodel, der – overordnet – er kendeteg-
net ved: 
 
• Omfattende rolle for staten/det offentlige. Staten har et stort ansvar i 

forhold til markedet og civilsamfundet. 
• Universalisme. Hele befolkningen har basale sociale rettigheder ved 

en bred vifte af sociale begivenheder. 
• Individualisme. Ydelser tildeles og udmåles typisk i forhold til den 

enkeltes situation uden hensyntagen til øvrige familie (børnefamilie-
ydelser og socialhjælp er undtagelser). 

• Mål om høj beskæftigelse. Politikker søger at bidrage til øget beskæf-
tigelse. 

• Mål om lighed i mulighed og resultater. Politikker søger at øge lighed 
mellem forskellige grupper baseret på køn, alder, klasse, familie-
situation, etnicitet, regioner m.v. 

• Høj kvalitet og generøsitet. Serviceydelser er af høj kvalitet med 
uddannet personale ansat indenfor social-, sundheds- og uddannelses-
sektorerne. Overførsler er generøse for lavindkomstgrupper, det vil 
sige dem, der er mest sårbare overfor sociale begivenheder, for at 
tillade en ’normalt’ accepteret levestandard. 

 

                                                 
9 Finsk: kimalainen, islandsk: hunangsfluga; norsk: humle; svensk: humla. 
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Dertil kommer kommunernes decentrale organisering af de fleste service-
ydelser. Finansieringen hviler i Danmark mest på skatter, mens de øvrige 
lande mere finansierer gennem sociale bidrag (se Kvist 2001). 

Andre europæiske velfærdsmodeller 

På den baggrund fremføres det hyppigt at den nordiske velfærdsmodel er 
for dyr og uholdbar i længden. Men det stemmer ikke. Udgifterne til vel-
færd er ikke større i den nordiske velfærdsmodel end i andre modeller, 
hvis man tager højde for forskellige forhold vedrørende beskatning og 
inddrager private velfærdsordninger. Det resultat når OECD frem til i et 
studie, der viser at det kun er de offentlige, direkte sociale udgifter, der er 
højere i Norden end andre steder, men ikke de samlede udgifter til sociale 
formål (Adema 1999). Forskellene mellem landene består derfor i hvem, 
der betaler til og hvem der modtager velfærdsydelser. Især er der forskel 
på hvilken rolle staten (det offentlige), civilsamfundet (især familien) og 
markedet (primært arbejdsmarkedet) har for velfærden ligesom der er 
forskelle på velfærdspolitikkens mål, indretning og konsekvenser 
(Esping-Andersen 2002). 

I den kontinentaleuropæiske velfærdsmodel opretholder staten den 
status, som arbejdstagere har opnået på arbejdsmarkedet, når de kommer 
ud for en social begivenhed, mens familien er ansvarlig for omsorgen. 
Overførslerne er generøse for insiderne, mens grupper med en mindre 
stærk tilknytning til arbejdsmarkedet har en mindre favorabel dækning. 
Omfanget af serviceydelserne er relativt spartansk, da de i høj grad er 
overladt til familien, frivillige organisationer samt kirken. 

Staten tiltænkes en langt mindre rolle i den angelsaksiske model, hvor 
formålet primært er at afhjælpe midlertidigt fattigdom, da individer selv 
skal arrangere deres egen og familiens velfærd. Ydelserne er derfor rettet 
mod personer i økonomisk nød og grupper af, hvad der opfattes som vær-
digt trængende, især arbejdsuføre og enlige mødre. Ydelserne er mindre 
generøse end i de andre modeller, men suppleres oftere med andre ydel-
ser, fx boligydelse. Omfanget af serviceydelser til fx børn og ældre er 
begrænset, da familien er hovedansvarlig for både forsørgelse og omsorg 
uden videre hjælp fra staten. I stedet spiller frivillige organisationer og 
velgørenhed en rolle. De privilegerede i disse samfund sikrer sig igennem 
private ordninger, der støttes gennem statslige tilskud via skattesystemet. 
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Den dominerende velfærdsmodel i de nye EU-medlemslande i Cen-
traleuropa er en blanding af den nordiske og den kontinentaleuropæiske 
velfærdsmodel (Kvist 2002a, 2002b). På overførselssiden har man efter 
Murens fald genoplivet socialforsikringerne, om end på et generelt lavere 
niveau end i Kontinentaleuropa. På servicesiden har man i en modificeret 
form fortsat med universel dækning, om end af en mindre god kvalitet 
end i den nordiske model.  

To af de væsentligste forskelle mellem de fire europæiske velfærds-
modeller angår således, hvem der bliver dækket og hvordan de bliver det. 
Den nordiske velfærdsmodel adskiller sig altså fra de tre andre modeller 
ved flere, bedre og mere omfattende serviceydelser og ved overførslerne 
på en universel dækning i forhold til den kontinentaleuropæiske og cen-
traleuropæiske og mere generøse ydelser i forhold til den angelsaksiske. 
Kan den nordiske velfærdsmodel med dens større økonomiske støtte til 
især lavindkomstgrupper og generelt omfattende servicesystem bevares, 
når befolkningerne bliver ældre og når de nordiske lande deltager i et 
udvidet og mere integreret europæisk samarbejde? 

Robin Hood og fra-mig-til-mig 

Spørgsmålet om støtten til lavindkomstgrupperne handler især om den 
omfordeling, velfærdsstaten har som central opgave for at sikre målene 
om lighed. Normalt tænker vi i den forbindelse på en vertikal Robin Hood 
omfordeling fra rig til fattig, fra raske til syge og fra arbejdende til ledige. 
Den horisontale omfordeling hen over livet er dog større i de fleste lande, 
og indeholder et væld af serviceydelser. De fleste mennesker skifter såle-
des fra at være nydere af velfærdssamfundet som børn og unge til at være 
ydere i den erhvervsaktive alder til igen at blive nydere i otium. 
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Figur 1. Den horisontale omfordeling over livsløbets tre faser og kontrakten mellem 
generationer, eksemplificeret ved 68-generationen. 
 
Den horisontale omfordeling hviler på en kontrakt mellem generationer 
på to måder (Petersen 1996). Materielt betaler vi som erhvervsaktive 
gennem skatter og sociale bidrag til dagens børn og unge, fordi de engang 
skal bidrage til vores pensionisttilværelse, og vi betaler til dagens alders-
pensionister, fordi de engang betalte til vores barn- og ungdom, se figur 1. 
Ikke-materielt skal den erhvervsaktive generation på ethvert tidspunkt 
også sørge for at sætte en ny generation i verden, som kan føre kontrakten 
videre. 

Den materielle side af generationskontrakten går det nogenlunde med 
i Norden. Især de nordiske kvinder har en høj beskæftigelse i forhold til 
deres medsøstre i andre europæiske lande, hvilket er med til at sikre hold-
barheden af den nordiske velfærdsmodel. Så heldige er de ikke i de fleste 
andre europæiske lande. 

Men på den ikke-materielle side knirker det både i Norden og andre 
europæiske lande. I dag er fertiliteten højere i Norden end i de andre eu-
ropæiske lande, med undtagelse af Irland. Dog får vi stadig ikke de 2,07 
børn per kvinde som kræves for reproduktion af befolkningen eller de 2,4 
børn som kvinder i gennemsnit siger de ønsker sig. Så selv om vi ligger 
favorabelt i forhold til de øvrige europæiske lande har vi stadig et under-
skud på reproduktionskontoen og på velfærdskonto’en i fald vi fastholder 
ved at folk skal have mulighed for at realisere deres livschancer, også 
med hensyn til at få det antal børn, de gerne vil.  
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Make babies, not war 

Den største udfordring på den ikke-materielle side af generationskontrak-
ten daterer sig imidlertid tilbage til den generation, der blev født under og 
lige efter II. Verdenskrig som en reaktion på den spirende tro på fremti-
den. Denne store generation står overfor at blive pensioneret i de kom-
mende år og vi kalder årgangen for 68-generationen, fordi nogle af dem i 
1960’erne stod bag slogans som ’Make babies, not war’. Men de lagde 
ikke handling bar ord, de reproducerede ikke sig selv i tilstrækkeligt om-
fang, fik ikke så mange børn som deres forældre, og begik derved den 
såkaldte undladelsessynd. Derfor bliver de europæiske befolkninger æl-
dre. Historisk er det intet nyt. De seneste 25 år voksede antallet af perso-
ner i Norden over 60 år, som i mange lande svarer til den gennemsnitlige 
tilbagetrækningsalder, med 796.000 personer, mens befolkningen i den 
erhvervsaktive alder mellem 15 og 59 år voksede med 1,5 millioner (be-
regninger på grundlag af UN 2002). Da der blev flere skaffedyr end ældre 
udgjorde den aldrende befolkning ikke en udfordring. Men i de næste 25 
år bliver der yderligere 2.452.000 personer over 60 år og cirka 1.455.000 
færre personer mellem 15 og 59 år. Færre skaffedyr skal forsørge flere 
ældre.  

Tabel 1. Demografiske forsørgerkvoter. Antal personer en person mellem 15 og 
59 år skal forsørge ud over sig selv i Norden, 1950–2050. 

 Demografisk 
børnekvote 

Demografisk 
ældrekvote 

Demografisk 
forsørgerkvote 

 0–14 år/
15–59 år 

60+ år/
15–59 år 

(0–14 år + 60+ år)/
 15–59 år 

1950 0,42 0,22 0,64 
1975 0,37 0,32 0,69 
2000 0,31 0,34 0,65 
2025 0,27 0,56 0,84 
2050 0,30 0,68 0,98 

Anm.: Beregninger på grundlag af UN (2002). Dertil kommer eventuelle ikke-beskæftigede i den erhvervsaktive alder, 
jf. omtale af den vertikale omfordeling. 

 
I 2000 skulle en person i den erhvervsaktive alder ud over sig selv forsør-
ge 0,65 personer, heraf 0,34 ældre og 0,31 barn, se tabel 1. Som resultat 
af de demografiske aldersmæssige ændringer skal en person i den er-
hvervsaktive alder i Norden forsørge 0,84 personer ud over sig selv i 
2025 og 0,98 i 2050. En stigning på 51 pct. 
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Dette øgede pres på de erhvervsaktive bliver forstærket ved, at de un-
ge og ældre i den erhvervsaktive alder træder henholdsvis senere ind og 
tidligere ud af arbejdsmarkedet end for 25 år siden. Befolkningens aldring 
grundet lavere fertilitet og individuel aldring gennem længere levetid 
betyder sammen med den ændrede arbejdsdeltagelse blandt aldersgrupper 
at andelen af beskæftigede falder i de kommende år. En af de største ud-
fordringer for de europæiske lande består derfor i at maksimere antallet af 
skaffedyr, det vil sige antallet af personer i den erhvervsaktive alder, der 
er i arbejde. Politisk består svaret på udfordringen i at så mange, der kan, 
også er i arbejde. 

Nordiske velfærdsmagneter? 

Kan behovet for flere skaffedyr løses gennem en øget indvandring af 
højtuddannet arbejdskraft? I den forbindelse har udvidelsen af den Euro-
pæiske Union med ti lande og 74,1 millioner personer d. 1. maj 2004 
givet nye muligheder. Aldrig før er så mange lande gået ind i EU samti-
digt og aldrig før har økonomiske og sociale forskelle mellem gamle og 
nye EU-lande været større. Samtidigt er væsentlige dele af de nye med-
lemslandes arbejdsstyrke velkvalificeret. Men en udjævning af behovet 
for ekstra arbejdskraft på grund af de demografiske aldersmæssige for-
skydninger er langt større det antal indvandrere som udvidelsen giver 
anledning til. For Danmark er det fx beregnet at det vil kræve ekstra 
30.000 mandlige indvandrere årligt med en produktivitet som en gennem-
snitlig dansk 40-årig mand for at opveje den demografiske udvikling 
(Velfærdskommissionen 2003). Hvis nogle af disse indvandrere medbrin-
ger familie med kræver det da årligt 45.000 personer eller mere. Det sva-
rer til mellem 10 og 20 gange så mange som skønnet af forskellige analy-
ser forud for udvidelsen (se fx Boeri & Brucker 2003, Krieger 2004). Der 
er med andre ord ikke en ’europæisk løsning’ på de nordiske problemer.  

Den eventuelle indvandring af arbejdskraft fra de nye EU-lande udgør 
næppe heller et ’europæisk problem’ for vores velfærdsmodel, i hvert fald 
så længe der garderes mod social dumping. På baggrund af det relativt 
lave antal forventede indvandrere fra de nye lande virker det desto mere 
forunderligt, at danske og svenske politikere umiddelbart før udvidelsen 
vedtog (midlertidige) særlige regler for indvandret arbejdskraft de nye 
EU-lande. Begrundelsen var at den nordiske velfærdsmodel med generøse 
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og universelle ydelser ellers ville virke som en velfærdsmagnet på borge-
re fra de nye lande (Kvist 2004). Ikke mindst fordi 10 af de øvrige gamle 
EU-lande anført af Tyskland har begrænset indvandringen af arbejdskraft 
fra de nye EU-lande. Der var ingen som ønskede at stå tilbage som det 
eneste land med fri adgang til arbejdsmarkedet. Selv i London gav den 
svenske debat og beslutning ekko. Ligesom de øvrige nordiske lande ser 
man i Storbritannien nu sit velfærdssystem efter for eventuelle mulighe-
der for utilsigtet brug. Seks måneder efter udvidelsen har man ikke fået 
den invasion fra de nye lande, hverken i Danmark, Sverige eller Storbri-
tannien. Erfaringer fra USA viser, at man skal passe på med præmaturt at 
reagere på en frygt for velfærdsmigration og skelen til nabolandene. Da 
risikerer man at indgå i et race-to-the-bottom, hvor ydelser bliver mindre 
end ville have været tilfældet uden frygten for velfærdsmigration. Re-
striktioner og nedskæringer af ydelser rammer ofte nationale borgere, 
især de mobile og de svage. Det er ikke foreneligt med hovedtræk ved 
den nordiske velfærdsmodel, hvis ydelser enten bliver afskaffet, reduceret 
eller meget mere rettet mod personer med lang tids arbejde eller bopæl i 
landet. 

EU og den nordiske velfærdsmodel 

De fire europæiske velfærdsmodeller er resultatet af landenes forskellige 
institutionelle historiske baggrund, såsom kirkens rolle, to verdenskrige, 
demografiske udvikling, og den politiske kamp mellem forskellige partier 
og ideologier. Den nordiske models udformning forklares ofte som et 
resultat af en decentral protestantisk kirke med store administrativ dyg-
tighed i bl.a. befolkningstællinger, en tidlig åben økonomi der gjorde de 
liberale bønder interesseret i at skifte fra finansiering gennem hartkorns-
skatter til indkomstbeskatning og universelle ydelser uafhængigt af tidli-
gere lønindkomst, andelsbevægelse, oplysning, samt en forholdsvis stærk 
mobilisering af arbejdere i fagforeninger og politiske partier. Historisk 
har alle disse faktorer sat deres præg på principperne bag den nordiske 
velfærdsmodel. EF og EU har ikke været en drivende faktor i velfærdspo-
litikkens udvikling, hverken i Danmark eller andre lande. Velfærdssam-
fundets opståen og udformning har altovervejende været et nationalt an-
liggende. 
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Og sådan vil det sikkert være i en overskuelig fremtid. Historisk har 
Europa-Kommissionen og EF-Domstolen været instrumentale i at inten-
sivere den europæiske integration af social- og arbejdsmarkedspolitik 
primært gennem legale styringsinstrumenter og case law uden at det har 
ændret videre på vores velfærdsmodel. Og på det seneste har der været et 
skift fra dybere til bredere velfærdspolitik på EU-niveau afspejlet ved 
større brug af blødere styringsinstrumenter, inddragelse af stadig flere 
politik-områder og at Rådet har tiltaget sig en større rolle i forhold til 
Kommissionen og Domstolen. Således har Rådet vedtaget den europæi-
ske beskæftigelsesstrategi i 1997 fulgt af den europæiske inklusionsstra-
tegi i 2000 og året efter af en strategi for pension ligesom flere er i støbe-
skeen. Disse europæiske strategier er underlagt forskellige versioner af 
den åbne koordinationsmetode som tilsiger fælles mål, og hvor de enkelte 
medlemslande frit kan vælge, hvordan de søger at nå sådanne mål. Lan-
dene er med andre ord suveræne indenfor velfærdspolitik. Og med opta-
gelsen af 10 nye medlemslande per 1. maj 2004 og udvidelsesforhandlin-
ger med yderligere to lande, Bulgarien og Rumænien, er det endnu min-
dre sandsynligt, at den situation skulle forandre sig, da lovgivning på det 
sociale område kræver enstemmighed i Ministerrådet. 

De mulige trusler fra EU for den særegne nordiske velfærdsmodel be-
står altså ikke i at EU – via Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen 
eller Domstolen – overtager kompetence for den førte velfærdspolitik fra 
vores nationale folkevalgte politikere. Pres angår snarere hvad manglende 
regulering på EU-niveau kan betyde. Det drejer sig primært om velfærds-
samfundets finansiering, hvor skatter og afgifter på selskaber og varer har 
udvist en nedadgående tendens som følge af øget konkurrence. Her kunne 
minimumsregler som fx en mindstesats på selskabsskat være en vej frem. 
Men da princippet om enstemmighed blandt alle medlemslande også 
gælder på skatteområdet er en sådan udvikling ikke sandsynlig. 

Nordiske løsninger er en eksportvare 

Der er med andre ord ikke andet at gøre, hvis vi vil bevare vores vel-
færdsmodel, end at trække i arbejdstøjet. Den gode nyhed er at vi står 
bedre rustet end hovedparten af de øvrige lande i EU til at møde udfor-
dringerne – og det skyldes blandt andet vores særegne velfærdsmodel. 
Således deltager nordiske kvinder i rekordhøjt antal på arbejdsmarkedet, 
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vel at mærke uden at det går ud over fertiliteten som i mange andre lande. 
En omfattende børnefamiliepolitik gør det muligt at kombinere arbejds- 
og familieliv. Det er med til at sikre et konkurrencedygtigt samfund, en 
høj grad af social samhørighed og at familierne står stærkt i foranderligt 
samfund. 

Det har man fået øje på udenfor Norden. Der har man mulighed for at 
hæve kvinders beskæftigelse, men det kalder på ’nordiske løsninger’ i form 
af fx omfattende, subsidieret børnepasning af god kvalitet. I det perspektiv 
er den nordiske velfærdsmodel ikke blot en belastning af økonomien, men 
yder også et populært bidrag i en tid med behov for flere forsørgere, så især 
kvinder ikke skal blive unødig længe væk fra arbejdsmarkedet for at drage 
omsorg for de små, syge og gamle familiemedlemmer. 

Børn påvirkes også positivt af den nordiske velfærdsmodel. Tidlige og 
gode interventioner er godt for børns senere livschancer som voksne med 
hensyn til at få uddannelse, arbejde og familie. Det gælder især børn af 
mindre privilegerede voksne og af etniske minoriteter, men også andre 
børn har godt af gode tilbud. Børnefamiliepolitikken er et område hvor 
politikerne kan indføre betydelige forbedringer relativt nemt, hurtigt og – 
set i forhold til en del andre muligheder – også billigt. Flere, bedre og 
billigere vuggestuer og børnehaver kunne være en start. 

Fremtidens nordiske velfærdsmodel sikres i dag 

De seneste år har de nordiske lande i et ønske om at få flere i arbejde i 
forskelligt omfang reformeret deres arbejdsmarkedspolitik med vægt på 
aktivering, revalidering og forebyggelse gennem livslang læring. Alt 
sammen meget fornuftigt. Spørgsmålet er dog, hvor langt man kan gå. 
Hvor mange ufaglærte omkring 60 år kan med fornuft omskoles? Hvor 
mange flere nedslidte personer kan revalideres til arbejde? Det er nemlig 
kun en vending af tendensen mod tidlig tilbagetrækning, der i noget større 
omfang kan forhindre eller reducere faldet i beskæftigelsen. Derfor virker 
det meget uhensigtsmæssigt, at der stadig er ordninger i de nordiske lan-
de, der giver offentlige støtte til at arbejdsduelige mennesker frivilligt 
forlader arbejdsmarkedet. For velfærdssamfundet opstår der en negativ 
happy hour effekt, når der samtidigt bliver et skaffedyr mindre og en at 
forsørge mere. For at undgå dramatiske tiltag er det bedre at lave ændrin-
ger i dag, så folk har god tid til at tilpasse sig ændrede forhold. 
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Væk med fødselsattesten 

Derfor bør der generelt gøres op med biologisk alder som kriterium for 
tildeling af en række ydelser. Ældre i dag er ikke så syge og fattige som 
for 100 år siden. Den gang indførte vi alderspensioner for de få personer, 
som nåede at fejre deres 65 eller 67 års fødselsdag. Senere fulgte tilskud 
til varme- og boligudgifter, rabatter ved transport og fritid og meget mere. 
Mange af dagens regler og ydelser for ældre hører en svunden tid til. I 
dag er der langt flere, der bliver ældre. Ikke bare 65 eller 67, men langt 
mere. Det skyldes blandt andet at vi er ved bedre helbred og at fattig-
dommen blandt ældre er udryddet. Ældre har det altså meget bedre. Deres 
liv har også været vidt forskellige. Nogle ældre har haft hårdt fysisk ar-
bejde siden de var teenagere. Andre har haft mindre fysisk hårdt arbejde i 
en kortere periode. Alligevel bliver de langt hen ad vejen behandlet ens i 
velfærdssamfundet med udgangspunkt i deres biologiske alder. Det er en 
dyr og uhensigtsmæssig prioritering af ressourcer. Derfor er det på tide at 
gøre op med biologisk alder som et standardkriterium for positiv særbe-
handling indenfor skatter, overførsler, serviceydelser, seniorrabatter og 
diverse reguleringer uden videre hensyntagen til andre forhold. 

Konkret kan opgøret ske på forskellig vis. Det vigtigste drejer sig nok 
om at styre tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet på nye måder. Fx kun-
ne den fx afhænge af antal år på arbejdsmarkedet. 40 års arbejde kunne 
resultere i et offentligt betalt otium. Det ville være socialt retfærdigt. 
Mange akademikere ville skulle arbejde lidt flere år, mens nogle arbejde-
re ville undgå at slutte karrieren på arbejdsmarkedet med et par års syg-
dom, arbejdsløshed, aktivering og revalidering. Sat på spidsen kan man 
sige, at akademikeren og arbejderen har modtaget ydelser fra det offentli-
ge i hver sin ende af livet. Akademikeren modtog som ung gratis uddan-
nelse for at sikre ham et godt job. Arbejderen modtager på sine ældre 
dage en del ydelser i form af aktivering og revalidering for igen at sikre 
ham en plads på arbejdsmarkedet. Nu behøver man ikke være økonom for 
at vurdere, hvornår det er bedst at investere i folk. Er det når de er unge, 
friske, velmotiverede og har et langt arbejdsliv foran sig? Eller er det når 
de er ældre, nedslidte, desillusionerede med blot nogle få år tilbage på 
arbejdsmarkedet, der ofte i bedste fald består i et job på særlige vilkår 
med løntilskud? Tidlige investeringer giver større afkast end sene – endda 
uden at medtage menneskelige omkostninger, udgifter til sundhedsforan-
staltninger m.v. 
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Norden i Europa 

Bæredygtige veje for den nordiske velfærdsmodel i Europa er altså at øge 
antallet af beskæftigede ved fx at mindske muligheder for at trække sig 
tidligt tilbage, sikre fastholdelse og integration af personer som på grund 
af alder, helbred, etnicitet eller andet har problemer på arbejdsmarkedet. 
Derudover er det vigtigt at bedre forholdene for nuværende generationer 
af forældre og børn, så de bevarer eller får fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Det drejer sig om at forbedre serviceydelser, især for de helt unge børn og 
deres forældre.  

Satsningen på børn indebær at vi opprioriterer de dele af den nordiske 
model, der i forvejen adskiller den fra de fra de øvrige europæiske model-
ler, nemlig serviceydelse især indenfor social- og uddannelsesområdet. 
Serviceydelser er samtidigt mindst sårbare for eventuel utilsigtet brug af 
tilrejsende personer fra de nye medlemslande. Således kan de i sagens 
natur ikke eksporteres. Børnepasning og gode skoler er centrale i at sikre 
en bedre integration af etniske minoriteter. De er tilsvarende afgørende 
for at fremme livschancer for børn i mindre privilegerede familier. 

På grund af den horisontale omfordeling handler sådanne tiltag ikke 
blot om at bedre udsigten for den enkelte berørte, men er også en hjælp til 
de kommende ældre. Dagens børn og unge er morgendagens skaffedyr. 

I vores bestræbelser på at skabe mere familievenlige og fremtidssikre-
de velfærdssamfund skal vi passe på ikke at glemme kvinderne. De nordi-
ske arbejdsmarkeder er kønsopdelte med uforholdsmæssigt mange kvin-
der ansat i den offentlige sektor. Samtidigt oplever nogle kvinder, ikke 
mindste de veluddannede, at der er glaslofter over deres løn og karriere-
muligheder (jf. Smith 2003). Udbygningen af børnefamiliepolitikken har 
på en og samme tid bidraget til øget ligestilling og cementering af køns-
forskelle. Tiltag til ligestilling som fædrekvoter i barselsordninger er 
derfor vigtige. 

I et europæisk perspektiv står vi i Norden godt stillet i forhold til lande 
med større aldring og/eller anderledes velfærdsmodeller, fx Tyskland. 
Beskæftigelsen og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er misundelsesvær-
dig høj ligesom der fødes relativt mange børn. Omfattende og økonomisk 
tilgængelig børnepasning og ældreomsorg giver kvinder, især lavtlønnede 
og enlige mødre, muligheder for at kombinere familie og arbejde. Udsatte 
grupper har social tryghed og får hjælp til at få (nyt) arbejde. Alligevel 
må vi overveje, hvordan vi imødegår udfordringen fra befolkningens 
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aldring. EU-samarbejdet spiller i den sammenhæng ingen større rolle 
sammenlignet med nationale politiske prioriteringer. Vi må med andre 
ord selv løse vores problemer. Det handler om, at så mange som muligt, 
der kan, er i arbejde. Vores velfærdsmodel inkluderer relativt mange på 
arbejdsmarkedet, og giver de fleste borgere mulighed for at udnytte deres 
evner. 

Det forunderlige er således, at den nordiske velfærdsmodel selv besid-
der de væsentlige styrker, som kan være med til at sikre dens egen frem-
tid. Det kræver, at vi omtænker nogle af vores politikker. At brumbassen 
bliver opdateret til de nyeste klimaforandringer forårsaget af et ændret 
arbejdsmarked, familiestrukturer og ikke mindst demografiske ændringer. 
Der er ikke behov for voldsomme eller fundamentale forandringer, men 
dog at vi stopper for den fortidens positive særbehandling af ældre, og i 
stedet ser på fundamentet for fremtidens velfærdssamfund. Jo bedre og jo 
tidligere vi kan forbedre dette fundament, desto mindre behøver foran-
dringerne at blive i det lange løb. Brumbassen flyver! Og det kan den 
blive ved med, om vi ønsker det. 

3.16 Prosjekt: Citizen’s intermediate organisastions and 
governance of the challenges of welfare services in the 
Nordic societies 

Prosjektleder: Professor Aila-Leena Matthies, University 
of Applied Sciences Magdeburg-Stendahl 

3.16.1 Introduktion  

Forskningsprojektets politiska och vetenskapliga välfärdskontext  
Under tider då erfarenheten av välfungerande nationella välfärdsstater 
ständigt omprövas, är det inte bara välfärdsstatens uppgift, utan även en 
uppgift för civilsamhället, det ömsesidiga ansvaret och områden för med-
borgarnas egenansvar som omdefinieras. Tredje sektorns betydelse i de 
mest framgångsrika och stabila välfärdstatliga omgivning – i Nordeuropa 
– är därför av stort intresse.  
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Min hypotes är att varken den nordiska offentliga sektorn ensam eller 
den tredje sektorn som sådan kan förklara den nordiska modellens fram-
gång, men det kan vara det speciella förhållandet mellan den offentliga 
sektorn och civilsamhällssektorn som har möjliggjort utvecklingen av ett 
visst välfärdssamhälle. De relativt nära och öppna kontakterna mellan 
medborgare och kommunala myndigheter, mellan frivilliga organisationer 
och den offentliga förvaltningen har lett till ett särskilt responsivt sätt att 
tillkännage inbördes spänningar, behov och intressen (se även Sipilä 
1997). Detta speciella förhållande som gäller den offentliga sektorn, tred-
je sektorn och marknaden har emellertid genomgått betydelsefulla fö-
rändringar i de flesta nordiska länderna under de senaste tio åren.  

Komplexiteten av de socialpolitiska debatterna och de teoretiska frå-
gorna som utgör ramarna för forskningsöversikten består av följande fyra 
riktningar:  

 
1. Nordiska välfärdsmodellens potential och framgång inom den 

europeiska kontext som Nordiska ministerrådets välfärdsforsknings-
program antagit.10 Välkända fyra välfärdsmodeller skiljer sig också 
med hänsyn till serviceperspektiv, genusmodeller och civilsamhällets 
organisationer, som ges i typologiseringen på nästa sida. Andelen av 
barnfattigdom ges i tabellen som ett exempel för olika framgång av 
välfärdsmodeller. 

2. Pågående utveckling av och debatt om den europeiska socialmodel-
len och den nordiska modellens eventuella bidrag därtill.  

3. Komparativa studier av tredje sektorn och civilsamhället, där till-
växten varit snabb under de senaste 20 åren och som har sina egna 
teoretiska frågeställningar.  

4. Aktuella förändringar inom välfärdsservicen och non-profit- sektorns 
förändrade roll i serviceutförande – tendensen som även EU-politiken 
har gett upphov till genom partnerskapsprogram. 

 

 

 

                                                 
10 Tyvärr ser det ut som om de nordiska länderna själva under global ekonomisk press för-

stör alltmer just de faktorer som de fått beröm för. 
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Tabell 1. Välfärdsstatsmodeller, genus, service och tredje sektorn  

Regim Välfärdsstat Social säkerhet 
och genusmodell  

Tredje sektorns roll  Välfärds-
servicens ratio-
nalitet 

Framgångs-
indikator: 

Andelen barn-
fattigdom 

Liberal ”Mini-
mistat” 
(t.ex. USA) 

Residual 
(sociala förmå-
ner för de allra 
fattigaste) 

Marknadsorien-
terad social 
säkerhet och 
1,5-familjeför-
sörjarmodellen 

 

Central roll som 
tillhandahållare 
av service, 
betydelsen av 
civilsamhället och 
privata stiftelser  

Höginkomstta-
gares eget 
ansvar, lågin-
komsttagare 
ges tillgång till 
service enligt 
behovsprövning  

21.9 % 

Konservativ 
(t.ex. Tysk-
land/Väst) 

Korporativ 
(ar-
betsmarknads- 
och familjeba-
serade avtal) 

Social säkerhet 
med kollektiva 
avtal och 
enförsörjarmo-
dell  

Huvudsaklig 
etablerad roll som 
tillhandahållare 
av service, 
finansieras av 
staten  

Ansvar enligt 
subsidiari-
tetsprincipen, 
tillgång till 
service med 
diversitetsprin-
cip  

10. 2 % 

Latinsk  
(t.ex. Spanien) 

Fragmentarisk 
(traditionellt 
informella och 
kyrkobaserade 
strukturer) 

Agrar- och 
religionsbase-
rade samfund 
med enförsör-
jarmodell  

Central roll av 
traditionella 
samhällen och 
den katolska 
kyrkan  

Familje- och 
gemenskap-
sansvar, be-
gränsad tillgång 
till service  

13. 3 % 

Nordisk  
(t.ex. Sverige) 

Universal 
(modern, 
individuell) 

Formell jäm-
likhet och 
individuell social 
säkerhet med 
tvåförsörjarmo-
dell  

Huvudroll som 
intresseorganisa-
tioner, komplette-
rar den starka 
offentliga ser-
viceproduktionen  

Universell och 
lika tillgång till 
service, offent-
ligt skattefinan-
sierat ansvar  

4.2 % 

(Esping-Andersen 1990; Lewis 1992; Anttonen/Sipilä 1996; Unicef 2005, modifierad av Matthies, se även Ferreiras 
jämförelse av modellerna för tredje sektorn i denna publikation) 

Frågeställningar  
Målet med forskningsprojektet är att analysera befintlig forskningsbase-
rad kunskap om tredje sektorn och organisationer inom civilsamhället 
med anknytning till välfärdsservice i de nordiska länderna. Målsättningen 
är även att belysa området med ett ”utifrån-perspektiv”, utifrån en kompa-
rativ europeisk utgångspunkt. I enlighet med den ovan nämnda teoretiska 
ramen syftar forskningsöversikten till att svara på frågan, vad forskningen 
vet om de civila organisationerna i välfärdområden och deras möjliga roll 
i de nordiska ländernas välfärdstaters framtida utmaningar.  

Forskningsprocess, partners och material 
Idén med ”forskningslägesprojekten” inom Nordiska rådets välfärds-
forskningsprogram är att ge en översikt av forskning på basen av befintlig 
forskning, inte att samla in nya data eller att göra egna teoretiska analy-
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ser. Forskningsuppgiften gavs till en enskild forskare, men erfarna part-
ners från respektive nordiskt land har bistått med bibliografier över forsk-
ning inom området i respektive land. Bibliografin omfattar totalt 755 
referenser på originalspråk med bifogad engelsk översättning. Bibliogra-
fierna har dokumenterats i EndNote-databasen, som blir tillgänglig via 
Nordiska ministerrådets webbsida (http://www.norden.org/pub/sk/ 
showpub.asp?pubnr=2006:517).  

Tabell 2. Registrering av forskningsreferenserna om tredje sektorn inom väl-
färdsservicens område i de nordiska länderna:  

Land Projektgrupp Antal 
referenser 

Danmark  Inger Koch-Nielsen, Kaspar Olesen, David Rosenthal 
Dansk Socialforskningsinstitut  

60 

Finland  Riikka Westman, Jyväskylä (assisterade koordinatorn enligt 
privatkontrakt) 

291 

Island  Steinunn Hrafnsdóttir 
Islands universitet 

38 

Norge Sissel Seim, Bennedichte Olsen, Marith Markussen 
Høgskolen i Oslo 

71 

Sverige Lars Svedberg, Johan Vamstad 
Sköndalsinstitutet 

295 

Totalt   755 

 
Skillnaderna i mängden katalogiserad forskning påverkar inte forskning-
söversikten som sådan, eftersom en lista gjordes upp på de 10 – 15 vikti-
gaste och tematiskt relevanta studierna från respektive land och dessa 
valdes ut till innehållsanalysen.  

För att komplettera analysen av de valda studierna genomförde forsk-
ningskoordinatorn en expertgruppsintervju med 3–6 nyckelforskare från 
vart och ett av länderna (Se deltagarna i rapportens bilaga).  

Hela projektens resultat presenterades och diskuterades under en eu-
ropeisk workshop i Magdeburg november 2005. Deltagarna i denna 
workshop kom från 12 länder.  

3.16.2 Komparativ översikt av den nordiska forskningsprofilen  

Nordisk forskningsprofil för tredje sektorn 
De närapå 800 referenserna från de senaste 15 åren berättar om ett nytt 
och snabbt växande forskningsområde i de nordiska länderna. Forsk-
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ningsområdets allmänna profil karakteriseras av en omfattande forskning 
inom olika vetenskapsgrenar. Sedan 1990-talet har det i de flesta nordiska 
länder tydligt funnits ett växande politiskt intresse för att utveckla och 
öka frivilliga insatser inom social service vid integration av olika ”socialt 
utslagna” grupper och inom sysselsättningen. 

I nästan varje nordiskt land har samtidigt ett allvarlig politiskt be-
kymmer uppstått över att traditionella element för demokratiskt intresse 
och deltagande minskat. På motsvarande sätt har demokratins och civil-
samhällets rehabiliteringsprogram varit kännetecknande för de flesta 
nordiska länder under de senaste tio åren (Trägårdh, 1995: Amnå 1999; 
Repstad 1998; Østerud, 2003, Borg 2005). Därför har inställningen till 
forskning inom detta område blivit mera uppskattande.  

Differenserna i forskningsapproach verkar följa vissa genusprofiler 
(Matthies 1998): Kvinnliga forskare har i huvudsak fokuserat på frivil-
lighet, självhjälpsgrupper och medborgarnas perspektiv liksom på vissa 
serviceområden11, medan manliga forskare huvudsakligen styrt sitt in-
tresse på makronivån, på sektorns funktionella som på dess ekonomiska 
roll12.  

På nordisk nivå har ett par försök gjorts för att bygga nätverk kring 
forskning inom den frivilliga sektorn och två gemensamma publikationer 
har getts ut. (Redaktionskommiteé 1999; Jeppsson/Habermann 1999; 
Henriksen/Ibsen 2001; Helander/Sivesind 2001). På internationell nivå 
finns en bild av en särskild ”nordisk tradition” inom forskningen kring 
tredje sektorn och civilsamhället, som presenteras aktivt i internationella 
fora. Den enhälliga presentationen av den nordiska forskningen kring 
tredje sektorn och civilsamhället knyts oftast samman med den mer eller 
mindre direkta kritiken av den dominerande, US-baserade teorin om sta-
tens misslyckande som en förklaring till den frivilliga sektorns existens. 
(Klausen/Selle 1996; Lundström 2004, 25– ; Ibsen 1996; Henriksen 
1996). Men det verkar som om den nordiska antitesen – att en stark väl-
färdstat inte förhindrar civilt samhälle – inte fått påfallande inflytande: 
teorin om statens misskötsel som orsak för civila organisationernas åter-

                                                 
11 S. Alm Andreassen 2004; Nylund 2000; Olsen 1994; Seim 1997; Habermann 2001; Jepps-

son 1994; 2005; Fellesoe 2004; Halvorsen 2002; 2005; Hrafnsdottir 1998; 2005, Roivainen 
2001; Turunen 2004 

12 Helander/Sivesind 2001; Østerud/ Selle/ Engelstad 2003; Siisiäinen 2000; Lundström/ 
Svedberg 2003, Lorentzen 2004. 
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komst kommer nämligen ännu fram exempelvis i det komparativa John-
Hopkins-projektet  

Den socialekonomiska inriktningen har uppmärksammats och blivit 
vida känd bland nordiska forskare, men det finns endast några systema-
tiska empiriska studier inom denna. Ofta är socialekonomiska forsknin-
gen separerad från de andra typerna av forskning kring tredje sektorn och 
civilsamhället (Pestoff 1991; Grönberg 2004).  

Nationella profiler för forskningen13: Nordisk mångfald 
ISLAND: En tradition av historisk forskning kring medborgarrörelsernas 
värd att uppmärksamma – särskilt kvinnorörelsernas – inflytande i sam-
hällsutvecklingen. Framträdande forskning och konsensusbaserad diskus-
sion om betydelsen av aktuell frivillig verksamhet och frivilligsektorn, 
tillsammans med de största icke-statliga organisationerna, med anknyt-
ning till befrämjanden av frivilligt arbete . Inga referenser till socialeko-
nomi.  

Danmark:  
Forskningen fokuserar på frivilligsektorn som sådan och tar fram skillna-
derna mellan olika områden. Forskningen om förhållandet till statssektorn 
reflekterar pluralism inom välfärdsservice och långt utvecklad decentrali-
sering med modeller av delaktigt beslutsfattande. Den socialekonomiska 
debatten är inte särskilt synlig.  

Finland 
Tvärvetenskapliga beskrivningar av sektorn alltsedan 1990-talet. En ök-
ning inom tredje sektorn i slutet av 1990-talet, efterföljdes av en pragma-
tisk-strategisk diskurs om tredje sektorns roll i partnerskapsmodeller och 
som konkurrensfaktor. Ny forskning kring frivillig verksamhet alltsedan 
2000. 

Norge 
Mycket avancerad teoretisk debatt och aktivt internationellt deltagande. 
Stark betoning på servicebrukare och medborgarnas delaktighet, ingen 
                                                 

13 För mera information om forskningsprofilerna för tredje sektorn i de nordiska länderna 
och i de respektive länderna se Sivesind/Lorentzen/Selle/Wollebaek 2002, 115-; Nylund 1997; 
Svedberg 2001; Helander/Sivesind 2001; Lundström 2004, 25-; Juliusdottir 1999, 13; Halvor-
sen/Hvinden 1998 
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forskning kring privatisering och socialekonomi. Forskningen uppdelad 
på många institutioner.  

Sverige 
Etablerad forskning kring folkrörelser. Intensiv forskning kring frivillig 
verksamhet, den frivilliga sektorn för sig och socialekonomin för sig, men 
nästan ingen koppling dem emellan. Forskningen är koncentrerad till 
endast några centra. Växande forskning kring lokalt partnerskap; stark 
ideologisk debatt om forskningsobjektet.  

Huvudteman inom forskningen: Förhållandet till staten dominerar – kön 
och marknadsförhållandet knappt tematiserat 
Forskningsreferenserna finns katalogiserade i programmet EndNotes i 
fem nationella databaser. De flesta av de 755 kan betraktas som ”natio-
nella översikter” (304). Majoriteten av publikationerna behandlar tredje 
sektorns/medborgarorganisationernas förhållande till den offentliga sek-
torn. Det är verkligen överraskande att i länder som räknas till de mest 
jämställda och kvinnovänliga i världen omnämns genusaspekterna inom 
civilsamhällets aktiviteter och tredje sektorn endast i 24 undersökningar.  

Tabell 3: Huvudteman för registrerade undersökningar 

Kategori/centralt tema Antal 
referenser 

Anmärkningar 

Nationella översikter  304 Makroperspektiv, ofta med historisk 
aspekt på organisationernas roll eller 
kvantitativa surveyundersökningar 

Teoretisk och/eller konceptuell debatt  232 Använda koncept: Non-profit, ideella 
sektorn, civilsamhället, socialt kapital  

Förhållandet till staten/lokal myndighet  162 Den frivilliga organisationens roll i 
välfärdsstatens/kommunens koncept  

Olika serviceområden  47 Traditionella och nya områden  

Motiv för frivillig verksamhet 36 Det mest utvecklade enskilda empiriskt 
forskningstemat  

Könsaspekter  26 Huvudsaklig hänvisning till de frivilliga 
personernas kön, eller genusfördelade 
uppgifter inom frivillig verksamhet 

(Totalt 755, möjlighet att ta fram flera centrala punkter. Här de oftast omnämnda punkterna) 
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3.16.3 Evaluering av forskningen 

Forskningsprestationer i europeiskt perspektiv: Synliggörande 
Prestationerna och bristerna inom forskningen kring den nordiska tredje 
sektorn och civilsamhället kan sammanfattas på följande sätt:  
 
1. Forskningen har under de senaste 10 – 15 åren lyckats med att 

nationellt och internationellt synliggöra sektorn, med tanke på att det 
ända till 1990-talet ännu knappt fanns någon kännedom om aktivite-
ter utanför den offentliga sektorn hade anknytning till välfärdproduk-
tionen. Idag har tredje sektorns koncept och betydelsen av frivilliga 
organisationer etablerats i den offentliga sfären i de flesta samhällen i 
Norden.  

2. Nordiska frivilliga organisationers speciella funktion och särart i 
internationell jämförelse åskådliggörs med tydliga bevis: organisa-
tionerna är multifunktionella med stark betoning på ”voice”, advokat, 
expertis, avant-garde, sammanhållning, men inte med så stark 
orientering mot servicefunktion.  

3. Vad som karakteriserar förhållandet till den offentliga sektorn 
diskuteras i de flesta källorna. Vanligtvis ses relationen som kom-
plettering i stället för utmaning, partnerskap i stället för konkurrens, 
samarbete i stället för avtal och att vara ”vakthund” i stället för att 
överta uppgifter.  

4. De frivilliga personernas profil, motivation, status, ålder och kön 
undersöks systematiskt och jämförande i de respektive länderna.  

5. Dessa tre teman (funktion, förhållandet till staten, frivillighet) 
representerar även styrkan i den teoretiska debatten inom detta 
forskningsområde i de nordiska länderna. 

6. På kartan över internationella forskningstraditioner delar de flesta 
forskare den europeiska forskningstraditionen och går in för den. 
Denna position utvecklas dock inte systematiskt i forskningspraxis 
och är inte heller synbar vid användning av centrala begrepp eller vid 
avgränsning av forskningsobjektet.  

Outforskade teman och öppna frågor: Genus, medborgare och konflikter  
Det finns åtskilliga frågor som nästan inte alls tagits upp, fastän de i själ-
va verket är vitala i ett europeiskt perspektiv och för den roll som de 
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nordiska samhällena kunde ha i diskussionen om civilsamhälleliga orga-
nisationerna.  
1. Den ideella sektorns särart och dess speciella potential och fördel i 

jämförelse med de offentliga och privata sektorerna. I själva verket 
vet vi faktiskt inte hur denna egenart slutligen kommer att beröras av 
nuvarande förändringsprocesser. Eller håller skillnaden mellan 
sektorerna på att försvinna eftersom de alla på ett likadant sätt går i 
riktning mot New Public Management? 

2. Förhållandet till marknaden och partnerskap med näringslivet 
(Finland undantaget). Detta är verkligen överraskande eftersom 
merparten av forskningen kontinuerligt fokuserar på förhållandet till 
staten. Även den empirisk-systematiska kunskapen om socialekonomi 
är mycket liten (Sverige undantaget).  

3. Genusaspekterna är underrepresenterade genom hela forskningen. 
Vilken betydelse har det civila samhällets organisationer för nordiska 
samhällens kvinnovänliga modell i ett internationellt perspektiv?  

4. Medborgarperspektivet är fortfarande mycket tunt i undersökningen 
(med undantag av Norge) även om studierna talar om medborgar-
organisationer.  

5. Konflikterna mellan civilsamhällets organisationer och välfärds-
staten inom välfärdsservicens område inte är synliga. Motsättnings-
vis markerar de nordiska ländernas forskning konsensusorienterad 
samverkan mellan sektorerna. Man kunde även undra om funktionen 
som vakthund kan lyckas utan att skälla och bita? 

Kvantitet, komposition och struktur av den Nordiska tredje sektorn i 
europeisk kontext  
För att skapa en komparativ-kvalitativ aspekt är de uppdaterade resultaten 
från John Hopkins Comparative Research (CNP)-undersökningen de mest 
användbara. Resultaten av denna undersökning illustrerar förvånansvärt 
att: 
 
• tredje sektorns kvantitet i de nordiska länderna är t.o.m. vad gäller 

arbetsstyrkan större än i de flesta andra i-länder 
•  den frivilliga verksamhetens grad i de nordiska välfärdsstaterna är 

större än genomsnittet för andra samhällen av västerländsk typ  
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• På en lista av 36 länder listade enligt andelen ekonomiskt aktiva 
personer som är avlönade eller oavlönade och deltar i civilsamhällets 
organisationer, kommer Norge på åttonde, Sverige på nionde och 
Finland på elfte plats. 

 
Tabell 4. Den civila organisationernas arbetsstyrkas andel av den ekonomiskt 
aktiva befolkningen.  

Land Avlönad 
personal 

Frivilliga Totalt 

Finland 2,4 % 2,8% 5,3%

Norge 2,7% 4,4% 7,2%

Sverige 1,7% 5,1% 7,1%

Genomsnitt för i-länder  4,7% 2,7% 7,4%

Genomsnitt för inalles 36 länder 2,7% 1,6% 4,4%

Källa: John Hopkins Comparative Research (CNP) 2005. www.jhu.edu/~engp/pdf/table101.pdf. (se även Helander 
1998 och; Sivesind/Lorentzen/Selle/ Wollebaek, 2002) 

 
Även i tabellen om frivilligt arbete på privat basis och donationer är de tre 
nordiska länderna bland samhällenas tio i topp (2 plats = Sverige; 4 = 
Norge; 8 = Finland): (www.jhu.edu/~engp/pdf/comptable5_dec4.dpf.)  
 

http://www.jhu.edu/%7Eengp/pdf/comptable5_dec4.dpf
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Tabell 5. Frivillig verksamhet i de nordiska länderna 

 Procent frivilliga 
vuxna av total 
befolkningen 

Procent frivillig verksamhet 
med inriktning på social 

välfärd 

Tre huvudområden inom civila 
samhällssektorn som arbetss-
tyrka14 inom FTE15  

Danmark16 35% 12% 1. Sport/kultur 
2.Boende/lokalsamhället 
3. Social service 
 

Island17  40,3% 11% 1. Kultur/sport 
2. Social service 
3. Humanitär  
 

Finland18 33% 13%19 1. Kultur/sport  
2. Civila samhället/försvar 
3. Social service 
 

Norge20  52% 12,6%21 1.Kultur/ sport 
2. Social service 
3.Yrkesmässiga org. 
 

Sverige22 52%  1. Kultur/sport 
2. Yrkesmässig 
3. Social Service 
 

Genomsnitt 
för i-länderna 

15%   

 
Inom ramen för EU-projektet ”Third system and employment” (Pättinie-
mi 2004) identifierades betydelsen av sysselsättning i motsvarande orga-
nisationer enligt följande:  
 

                                                 
14 Data tillgänglig endast om frivilliga, inte om avlönad personal från Island och Danmark 
15 FTE = ekonomiskt aktiv befolkning 
16 Koch-Nielsen/Rosdahl 2005; Koch-Nielsen/Dalsgaard Clausen 5; även Habermann 2001; 

Socialforskningsinstituttet 2005 
17 Hrafnsdottir 2005 
18 Nylund (2000, 115) refererar till Finstats Life condition survey; men Yeung (2002) talar 

för 37%, se även Helander 2004;. Emedan i CNP-resultaten uppnår Finland endast 8% (se föl-
jande fotnot) 

19 Helander/Sivesind 2001, 61 
20 John Hopkins Comarative Non-Profit Project (CNP) 2005 
21 Sivesind & al 2002, 55 
22 Samma som fotnot 20 



150 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

Tabell 6.Anställning i tredje systemets företag och organisationer  
(social ekonomi) inom EU 1995–1997 

Land  Andelen nationellt sysselsatta inom FTE 

1. Nederländerna  
 

14,69% 

2. Irland 
 

12,57% 

3. Danmark 
 

12,56% 

__ 
 

 

6. Finland 
 

6,92% 

10. Sverige 
 

5,15% 

EU–genomsnitt 
 

6,57% 

Källa: Vivet/Thiry 2000, enligt Pättiniemi 2004, 25) 

 
I de nordiska samhällena verkar man ligga nära toppen eller under det 
europeiska genomsnittet i fråga om sysselsättande inom social ekonomin. 
När allt kommer omkring rubbar tillgänglig data som gäller tredje sektorn 
och civilsamhällets organisationer den dominerande bilden av att en stark 
stat skulle utesluta civilsamhällsstrukturerna. Men komparativ kvantitativ 
forskning med existerade data från olika kontexter kan dock vara mycket 
problematiskt och kan kanske bara hänvisa på tendenser.  

3.16.4 Civilsamhällets organisationer och utmaningarna för 
välfärdsservicen  

Aktuella utvecklingstendenser: Civilsamhällets organisationer under 
press 
Några av de essentiella tendenserna i de aktuella förändringarna inom 
nordisk välfärdspolitik anknyter mer eller mindre direkt till välfärdsservi-
cens område och således även till civilsamhällssektorn. Raija Julkunen 
(2001; se även Anttonen/Sipilä 2000) poängterar att de grundläggande 
omläggningarna i den nya välfärdspolitiken består av minskade resurser 
till offentlig service och en i all tysthet fortskridande privatisering av 
service. Detta innebär att de privata, tredje och offentliga sektorerna 
blandas ihop, liksom att informell omsorg om anhöriga integreras allt mer 
i hela servicesystemet. Nytänkandet bidrar även till tendensen att öka den 
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frivilliga sektorns, välfärdsorganisationernas och kyrkans roll i arbetet 
med marginaliserade grupper, diskriminerade och minoriteter. Under 
tiden sköts dessa uppgiftsområden i ökad grad på ett projektinrikat sätt i 
stället för i institutionaliserade former, medan statens universella ansvar 
vanligen distanseras och blir selektivare.  

Wijkstöm (2001) beskriver trenden inom tredje sektorns förhållande 
till staten som ”övergång från subventioner till kontrakt”, vilket redan i 
hög grad har förändrat sättet för organisationernas offentliga bidrag. På 
grund av EU-konceptet för socialekonomin anser man i allt högre grad att 
organisationerna som arbetar inom detta område är någonting som utgör 
en del av det offentliga systemet, såsom ett instrument för att implemen-
tera den statliga policyn (Wijkstöm 2001, 95).  

Samma diskussion förs i Finland. Möttönen och Niemelä (2005, 18– ) 
välkomnar och skisserar en bredare och systematiserad kooperation mel-
lan kommuner och frivilliga organisationer som det enda sättet att trygga 
välfärdsservicens framtid. Kauppinen och Nuutinen (2005) konstaterar 
enbart ökningen av non-profit och for-profit drivet serviceproduktion, och 
analyserar läget utan att skapa normativa skillnader mellan sektorerna. 
För det tredje intar Särkelä, Vuorela och Peltosalmi (2005) en kritisk 
position. Dom talar ur civilsamhällsorganisationernas synvinkel och sätter 
sig emot pressen på att förändra sin funktionella fokus och överge auto-
nomin. 

EU kräver av sina medlemmar att de marginaliserades egna organisa-
tioner involveras i välfärdspolitiken och projekten (Halvorsen 2005, 239–
240). Härefter blir både tredje sektorns civilsamhälleliga funktion och 
servicefunktionen allt viktigare och samtidigt mera reglerad och inkop-
plad inom ramen för regeringsprogrammet. Via nya partnerskapsprogram, 
såsom den dominerande metoden i EU har nya optioner för kooperation 
kommit fram. Men såsom Nordfeldt (2000, 164–166) analyserar är situa-
tionen ambivalent. De frivilliga organisationerna anser att frågor om an-
svar och individens rättigheter kan bli oklara i en blandekonomi (falla 
mellan stolarna). Genom att ta mer ansvar för enskilda grupper kan orga-
nisationerna medverka till att den offentliga sektorn drar sig tillbaka. Den 
förändrade ekonomiska situationen för de frivilliga organisationerna med 
korttidskontrakt och högre självfinansierade belopp skapar större svå-
righeter att leverera nödvändig service och skapar nytt finansiellt beroen-
de. Många organisationer har redan slutat sin service i Sverige.  
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Även Lorentzen (1994, 38) återupptar att frivilliga organisationer i allt 
högre grad består av institutioner vars aktiviteter har blivit en regelbun-
den del av det offentliga servicesystemet. Svårt är sist och slutligen att se 
vilken deras speciella karaktär som medborgarorganisationer är, och hur 
organisationernas egna intressen kan kombineras med den offentliga upp-
fordran. Helander (2004, 71–) har observerat att särskilt servicebrukarnas 
organisationer endast i några enstaka fall får komma med i politiska pro-
cesser (Helander 2004, 72; även Olsson & al 2005).  

En allt djupare diskrepans uppstår mellan förväntningarna utifrån och 
frivilliga organisationernas egna intressen. Enligt Siisiäinen (2003) har 
föreningarnas kvantitativa tillväxt fr.o.m. 1990-talet i Finland mycket 
tydligt riktats in på hobby- och expressionsorienterade nya föreningar, 
men mindre på den sociala välfärdssektorn eller traditionellt politiskt 
deltagande. (Även i Sverige, s. Jeppsson och Svedberg (1999, 121–; 
Svedberg 2001, 173).  

Enligt Lorentzen (2004, 129–) är medborgarnas engagemang inte en-
dast under statens ”kolonisationspress”, utan även under press att bli på-
verkad av vetenskaplighet och professionalism23. Övriga faktorer som 
påverkar medborgarnas engagemang är kommersialisation och konsume-
rism: den nya liberala utilitarismen söker det ”loensamme medlemskap” 
(vinstbringande medlemskap) såsom paroll för 1990-talet . 

Social- och forskningspolitiska konsekvenser: Kunskapsbaserad 
välfärdsmix i stället för dold konkurrens mellan lika aktörer. 
Enligt aktuell politik kommer tredje sektorns organisationer att bredda 
serviceleverans inom området för standardiserad konventionell service, 
där de konkurrerar med privata instanser (se även Evers 2005). Detta 
leder till att bilden av välfärdsregimen i ett komparativt perspektiv kom-
mer att förändras. Aktuella tendenser innebär fler risker för mångfunktio-
nella, kritiska och spontana aktiviteter hos civilsamhällets organisationer i 
nordiska demokratier än öppnar nya chanser. Det finns även en risk för att 
de sociala problemens komplexitet och långvariga understödsprocesser 
för medborgaren splittras genom de kontrakt som enskilda instanser 
tecknar. 

                                                 
23 ”Genom utdannigstilbud i kultur, naermiljö, idrett, ungdoms- och barnearbeid, forebyg-

ging, sang och musik, natur- och miljöarbeid, mv. föregoer det en vitenskapligtgoering av hand-
lingsfelt som tidligere var erfahringsbaserte og lokalt forankrede”. (Lorentzen 2004, 159) 
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En annan typ av välfärdsmix behövs. I stället för att en mångfald in-
stanser inom tredje sektorn skall konkurrera om samma offerter för sam-
ma efterfrågan borde mixen styras av noggrann analys och öppet förhand-
lande av uppgifter och kompetens. Vi borde ställa följande frågor: 
 
1. Vilka samhällsfunktioner och serviceformer kan bäst tillhandahållas 

när dessa knyts till det som är speciellt kännetecknande för med-
borgarnas organisationer? 

2. Inom vilka serviceområden är den rationalitet som grundar sig på 
marknadsekonomin mest funktionell för samhället (inte endast i 
vinstbringande syfte)?  

3. Vilka delar av de mänskliga och sociala behoven borde lämnas 
utanför konkurrensen och kvarstå under offentligt ansvar med 
omfattande transparens och lika tillgång till service? 

 
Jag antar att en strategi av denna typ av kunskapsbaserad och reflektiv 
välfärdsmix skulle kunna skilja sig från den konventionella dolda konkur-
rensen bland servicelevererantörer. Den kunskapsbaserade modellen 
skulle snarare förstärka de nordiska ländernas framgångar än den som 
blint upprepar misstagen inom den enkelriktade marknadsekonomin, och 
driva mångfalden av aktörer till en mer homogen produktionsform.  

Civilsamhället i de nordiska välfärdsstaterna – en framgångsmodell?  
Utmärkande för de nordiska organisationerna är deras funktion som in-
tresseorganisationer – vilket tillåter försvar, påtryckning, deltagande – 
lika väl som serviceinnovation eller leverans av service på ett komplette-
rande sätt. I dessa roller har organisationerna troligen medverkat till en 
förbättring av ett helt servicesystem, samt till förmågan att modernisera 
sig och till kontinuerlig utveckling.  

De olika välfärdsstatsmodellerna har dock i huvudsak grundat sig på 
kulturella olikheter. Såsom Rieger och Leibfried konstaterar när de refe-
rerar till östasiatiska kulturer, ”(…) ingen typ av socialpolitik kan överle-
va utan en kulturell ram som förmedlar vitala motiv och kritiska 
måttstockar för dess aktörer” (Rieger/Leibfried 2004, 62). Medborgaror-
ganisationerna i Nordeuropa har otvivelaktigt bidragit till en kulturtraditi-
on som har främjat framväxten av en universell och jämlikhetsorienterad 
välfärdsstatsmodell. Samtidigt är vi tvungna att medge att sådana samhäl-
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leliga kulturtraditioner som har sin grund i ideologiska och religiösa rö-
relser på 1800- och 1900-talet har förlorat vitala delar av sin styrka för att 
påverka det pluralistiska samhället i början av 2000-talet.  

I de nordiska länderna betonar de flesta forskare suveränitetens och 
autonomins betydelse för utveckling av civilsamhällets organisationer. I 
de flesta fall betyder detta att forskarna förhåller sig skeptiska till de på-
gående processerna där intresseorganisationerna dras in i välfärdsstaten 
och i deras funktion förändras i riktning mot servicefunktion. Det ses att 
det automatiskt betyder mer eller mindre dold instrumentalisering för 
välfärdsstatens behov.  

I syfte att uppehålla fördelarna med den nordiska välfärdsstaten är den 
tredje sektorns civilsamhälleliga och demokratiska roll viktig att bevara. 
Det är även mera essentiellt än att binda organisationerna som offentligt 
styrda instanser i leverans av konventionell välfärdsservice eller att 
utveckla dem i riktning mot vinstbringande företag. Brister i demokrati 
och inom service kan för övrigt inte ställas mot varandra. Utan ett aktivt 
civilsamhälle finns det troligen varken tillräckligt med politisk påtryck-
ning eller lösningar för att bemöta välfärdsservicens alla nya utmaningar.  

Uppenbart är även att forskning inom detta område i nordiska samhäl-
len befinner sig i ett initialskede som bara ger en allmän bild av dem och 
medverkar till att göra sektorn synlig. För att få mera utförlig kunskap om 
möjligheterna och förhållandena inom sektorn krävs en omfattande, of-
fensiv och välkoordinerad forskning. Sensitiv och kritisk forskning skulle 
vara i stånd att identifiera annalkande konflikter, istället för att som nu 
enbart upprepa teser om konsensus och framgång.  



4. Velferdsforskningsprogrammet i 
ljuset av den nordiska modellens 
utmaningar: Forskningen och 
socialpolitikens modernisering 

av Joakim Palme 

4.1 Innledning 

Under det brittiska ordförandeskapet i den Europeiska unionen andra 
halvåret 2005 aktualiserades den europeiska sociala modellens framtid. 
Den politiska bakgrunden till detta står bland annat att finna i den brist på 
förtroende för den fortsatta europeiska politiska integrationen som flera 
länders befolkningar visat. Mest tydligt i samband med majoriteten för 
nejrösterna till den europeiska unionens konstitution när såväl Holland 
som Frankrike folkomröstade i frågan. Det förfaller sannolikt på gränsen 
till uppenbart, att de europeiska befolkningarna inte kommer att stödja en 
fortsatt ekonomisk och politisk integration så länge som inte de öppna 
marknadernas destruktivitet balanseras av social konstruktivism för dem 
som drabbas av olika former av strukturomvandling. Förslaget i mars 
2006 från EU-kommissionär Spidla om en ”globaliseringsfond” (jmf. 
Tsoukalis 2006) är åtminstone ett tydligt tecken på att centrala beslutsfat-
tare i Europa uppfattar situationen på det viset. 

Det finns en ytterligare grund för den brittiska ambitionen att lyfta upp 
den europeiska sociala modellens framtid som är kopplad till modellens 
misslyckanden. Det är nämligen uppenbart att det finns problem med att 
leverera resultat, inte bara när det gäller tillväxt utan också när det gäller 
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de sociala målsättningarna. I det sammanhanget framstår dock de nordis-
ka länderna som klassens ljus. Detta gäller såväl de socialpolitiska mål-
sättningarna, bland annat fattigdomsbekämpningen, som de ekonomiska 
målen om tillväxt och sysselsättning (Aiginger och Gangl 2005, Shapir 
2005). Det förstärker relevansen av det nordiska välfärdsforskningspro-
grammet i allmänhet, men också de specifika frågeställningar som ställts 
(Palme 2001, 2006). Det handlar i grunden om vad den nordiska model-
len är, vad den har för konsekvenser och om det går att använda de nor-
diska lösningarna i andra länder. 

På så sätt ges externa kriterier för en evaluering av Velferdsforsk-
ningsprogrammet i tillägg till de, om än delvis överlappande, målsätt-
ningar som redan från början formulerades internt av det Nordiska Minis-
terrådet och som sedan preciserats av Velferdsforskningsprogrammets 
styrelse. 

Mitt uppdrag för det här kapitlet har varit att göra en samlad värdering 
och analys av projektens bidrag till forskningen om välfärdspolitiken i de 
nordiska länderna i ett europeiskt perspektiv. Programkommittén har mer 
specifikt också önskat att min rapport Den Nordiska modellen och mo-
derniseringen av socialpolitiken i Europa som Nordiska ministerrådet 
publicerat (Palme 2000), skall tjäna som utgångspunkt för granskningen. 
Underlaget för mina bedömningar i det här kapitlet har varit programpla-
nen, de sammandrag och publikationer från de olika projekten som till-
ställts mig, och relevant nyare forskningslitteratur på området. 

Min framställning kommer att disponeras enligt det följande: För det 
första kommer jag att lyfta fram de utmaningar som jag ser för den nor-
diska välfärdsstatsmodellen med utgångspunkt från både min tidigare 
rapport till Ministerrådet och senare forskning kring den nordiska model-
len som är av relevans. För det andra diskuterar jag de allmänna förutsätt-
ningarna för och inriktningen av programmet. För det tredje följer en 
granskning av de nio projekt som fick programmets stöd. För det fjärde 
sker en genomgång av de forskningsöversikter som gjorts på programrå-
dets uppdrag. Det leder för det femte fram till kapitlets slutsatser om styr-
kor och svagheter i Velferdsforskningsprogrammets upplägg och genom-
förande. Avslutningsvis diskuteras, för det sjätte, alternativa typer av 
projekt och stödformer vilket i sin tur leder fram till en del allmänna re-
sonemang om prioriteringar för nordisk välfärdsforskning utifrån de pro-
blem och möjligheter jag ser för den nordiska modellen. 
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4.2 Den nordiska modellens utmaningar och 
välfärdsforskningen 

De utmaningar som de nordiska länderna står inför är av såväl strukturell 
som institutionell natur. De handlar om förhållanden inom länderna men 
också om vad som händer i vår omvärld. Vilka utmaningar är då viktigast 
att beakta i förhållande till den nordiska välfärdsstatsmodellen? I min 
rapport till det Nordiska ministerrådet (Palme 2000) framhöll jag; (i) 
arbetslöshet och marginalisering i spåren av makroekonomiska kriser, (ii) 
de åldrande befolkningarnas behov av omsorg, (iii) ändamålsenligheten i 
socialpolitikens utformning, (iv) situationen för unga och invandrare, och 
(v) att socialpolitiken också bör ses i relation till medborgarnas säkerhet 
och demokratiska deltagande. 

De nordiska länderna gick in i det innevarande århundradet efter ett 
årtionde präglat av kris för den nordiska välfärdsstatsmodellen. Många 
ekonomiska indikatorer pekar nu i en mer gynnsam riktning, men de so-
ciala trygghetssystemen utmanas samtidigt av en rad olika faktorer. Ar-
betslöshet är fortsatt hög i ett historiskt perspektiv och den ackompanjeras 
av social marginalisering, inte minst är problemen stora när det gäller 
invandrargrupper. Människor lämnar också arbetslivet tidigt samtidigt 
som det har blivit allt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmark-
naden. Att befolkningarna åldras innebär en press på att öka de offentliga 
utgifterna för både transfereringarna och de sociala omsorgerna. Den låga 
fertiliteten är inte bara problematisk i termer av att upprätthålla en rimlig 
balans mellan försörjare och försörjda, det är också en indikation på att 
samhället misslyckats med att stödja barnfamiljerna. Dessutom har skils-
mässorna och ensamföräldraskapen ökat. 

Förändringar på den internationella arenan sätter restriktioner för de 
enskilda nationalstaternas handlingsfrihet men kan också öppna nya möj-
ligheter. Globaliseringen av världsekonomin uppfattas vanligen som ett 
hot mot de nationellt uppbyggda sociala trygghetssystemen. Det är emel-
lertid oklart varför välfärdsstatsprojektet i sig skulle vara omöjligt att 
driva i nationalstater med öppna ekonomier. Den gamla visdomen var ju 
tvärtom att det var just de öppna ekonomierna som utvecklat de mest 
avancerade välfärdsstaterna, i praktiken som ett alternativ till det social 
skydd som tullmurar och importrestriktioner erbjöd den inhemska syssel-
sättningen i andra typer av ekonomier. Icke desto mindre är det en viktig 
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utmaning att utforma reformstrategier som gör det möjligt att förena åta-
ganden när det gäller människors sociala trygghet med en exponering för 
en globaliserad ekonomi. Det finns områden där globaliseringen av värld-
sekonomin, enligt min uppfattning, sätter gränser för de enskilda länder-
nas handlingsfrihet. Avkastningen på kapital måste vara på en konkur-
rensmässig nivå annars flyttar kapitalet till mer luckrativa regioner. Men 
även om vinstnivån i sig knappast kan styras i enskilda länder borde det 
finnas stor flexibilitet när det gäller avvägningen mellan den sociala och 
den direkta lönen, d.v.s. mellan det som löntagaren kan använda för egen 
konsumtion och det som används för att finansiera offentlig konsumtion 
och transfereringar.  

Socialpolitiska reformer i Norden har historiskt sett varit reaktioner på 
förändrade ekonomiska och sociala strukturer, likaväl som på politisk 
mobilisering. Om de nordiska länderna inte reagerar på de nya utmaning-
arna äventyras viktiga landvinningar, inte minst när det gäller att bekäm-
pa fattigdom, minska sociala skillnader och öka kvinnors handlingsfrihet. 
De viktiga faserna i utvecklingen har haft klara inslag av politiskt lärande 
och spridning av idéer över nationsgränserna. I min rapport till Nordiska 
ministerrådet argumenterade jag för att det behövs är en reformstrategi 
som tar de ekonomiska realiteterna på allvar utan att späda ut det social-
politiska och moraliska innehållet i den nordiska välfärdsstatsmodellen. 
Min uppfattning är att om man vill bli framgångsrik med en sådan strategi 
för ett moderniseringsprojekt av det sociala trygghetssystemet, borde den 
ta sin utgångspunkt i att förbättra (i) incitamenten, (ii) människors utbild-
nings resurser, (iii) den sociala servicen, och (iv) möjligheter till syssel-
sättning. Strategin borde också syfta till att etablera en bättre balans mel-
lan rättigheter och skyldigheter. Den socialpolitiska kärnan i denna stra-
tegi är att upprätthålla och ibland återställa den universella karaktären och 
bidrag och omsorg, liksom av inkomstrelateringen i socialförsäkringen. 

När det gäller att utforma en bra incitamentsstrukturen handlar det om 
att undvika fattigdomsfällor och minska så kallade marginaleffekterna 
minskas. Det är fråga om att utforma systemen så att det betalar sig mer 
att arbeta samtidigt som de sociala rättigheterna säkerställs. När det gäller 
människors resurser förefaller fruktbart att diskutera dessa både i termer 
av kunnande och social service. Den klassiska strategin när det gäller den 
första typen av resurser är att satsa på utbildning och yrkesträning – vad 
som kommit att kallas livslångt lärande, liksom olika typer av aktiv ar-
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betsmarknadspolitik. Även om utbildningsnivån i arbetskraften är hög, 
och man lyckas med att undvika fattigdomsfällor och stora marginaleffek-
ter, är detta till liten tröst så länge som människor förnekas möjligheten 
att utöva sina färdigheter. Det fundamentala problemet i tider av hög 
arbetslöshet är att det finns för få jobb att söka. Det betyder att en fram-
gångsrik socialpolitisk modernisering måste gå hand i hand med en fram-
gångsrik makroekonomisk politik. Offentliga utgifter kan dessutom bidra 
till god tillväxt och minskad ojämlikhet genom att samtidigt påverka för-
delningen av två typer av resurser som individer förfogar över, nämligen 
hälsa och utbildning, i en gynnsam riktning. 

Det finns uppenbarligen stora utmaningar med att upprätthålla den här 
nordiska modellen när behoven ökar med åldrande befolkningar och när 
det finns starka restriktioner på finansieringssidan, även om den empiris-
ka forskningen tyder på att vi borde bekymra oss mindre om skattenivå-
erna i sig och mer om utformningen av skattesystemets olika delar (At-
kinson 1999). Lösningen på det dilemma som åldrande befolkningar in-
nebär handlar om att hitta strategier för att öka antalet skattebetalare 
(Palme et al 1998).  

Centralt för moderniseringsprojektet borde här vara att familjepoliti-
ken skall utformas så att det gör det möjligt att förena familj- och arbets-
liv, också för tvåförsörjarfamiljer. Social politik som syftar till att jäm-
ställa möjligheterna för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Frånvaron 
av tillräckligt bra social service, som barnomsorg och äldreomsorg, utgör 
effektiva barriärer för kvinnor att delta på arbetsmarknaden men också i 
det övriga samhällslivet Social service i den här formen kan alltså med 
fördel ses som en investering som på ett dynamiskt sätt ger möjlighet för 
människor inte bara att delta på olika arenor utan också att bli skattebeta-
lare. 

Äldreomsorgen är ett område där betydande skillnader håller på att 
växa fram mellan de nordiska länderna. Det faktum att de här länderna 
har tillämpat olika strategier under senare år ger intressant möjligheter att 
lära av varandras erfarenheter. Det skulle kunna hjälpa oss att besvara 
följande frågor: Vilken social service skall vara offentlig? Hur skall de 
finansieras på längre sikt? Vilka gränser finns det före att använda bru-
karavgifter? Vad finns det för problem med privat produktion av offent-
ligt finansierad omsorg? För att kunna besvara dessa frågor borde vi ock-
så veta mer om den omsorg som organiseras utanför den offentliga sek-
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torns hägn, för trots den stora expansionen av offentlig omsorg, utförs den 
största delen av omsorgsarbetet av familjemedlemmar. Men vi kan också 
finna exempel på hur offentliga förmåner är väldigt viktiga för att göra 
privat omsorg möjlig över huvud taget. Annars är ett problem med priva-
tiseringar i allmänhet att idéerna när det gäller vad den kan åstadkomma 
ofta är vaga. Det är också uppenbart att skälen bakom privatiseringar 
skiftar. En del är motiverade av rent ideologiska skäl medan andra införts 
bara för att minska kostnaderna. Ett gemensamt problem är dock att det 
finn så svaga instrument för kvalitetskontroll. Det är inte ett argument 
mot privatisering i sig utan pekar snarare på vikten av att bibehålla ett 
offentligt ansvarstagande också för den privat tillhandahållna sociala 
servicen. Under alla omständigheter framstår det som en viktig utmaning 
att öka kunskaperna på detta område, allt i syfte att få en välfungerande 
mix av offentliga och privata välfärdsinstitutioner. 

I framtiden räcker det sannolikt inte att trygga systemen på det natio-
nella planet. De nordiska länderna var framgångsrika på att utnyttja den 
nordiska arenan under uppbyggnadsskedet av de sociala trygghetssyste-
men, när de gäller att både att utbyta erfarenheter och att skydda dem som 
flyttade mellan länderna. En del av den nya internationella kontexten 
utgörs av den ekonomiska och politiska integrationen inom EU. Om den 
grundläggande egenskapen i en socialpolitisk moderniseringsprocess 
handlar om att anpassa systemen till samhällsförändring borde detta höra 
till bilden. EU-kommissionen har identifierat tre nyckelområden i sin syn 
på vad moderniseringen borde handla om; den ändrade karaktären på 
arbete, åldrande befolkningar och den nya ”genusbalansen”. Kommissio-
nen pläderar också för att socialpolitiken måste ses som en produktiv 
faktor, att den måste göras sysselsättningsbefrämjande och att den måste 
göras finansiellt stabil för att kunna möta växande behov i takt med att 
befolkningarna åldras. Allt detta passar väldigt väl med den nordiska 
modellens egenskaper. 

Min uppfattning är att det finns flera skäl till varför finansieringsfrå-
gan är så viktig för välfärdsstatens framtid. Ett skäl är de ökade behov 
som är så uppenbara i samhällen med åldrande befolkningar och som 
utövar ett allt starkare tryck mot de offentliga finanserna och de olika 
finansieringskällorna. Ett annat skäl är att kritiken mot välfärdsstaten ofta 
grundar sig på påståenden om brist på kostnadskontroll och urholkade 
incitament till arbete. Finansieringsfrågan är intimt förknippad med frå-
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gan om hur den migrerande arbetskraften i den Europeiska Unionen skall 
skyddas. I takt med rörligheten på marknaderna för både arbete och kapi-
tal blir mer rörliga innebär det också att de blir svårare att kontrollera. I 
det här sammanhanget har visionen om ett ”Medborgarnas Europa” for-
mulerats; att de sociala rättigheterna är något som borde gälla både arbe-
tare och medborgare. Utan att förneka att samordningen av sociala rättig-
heter i många avseenden varit framgångsrika, kan man konstatera att det 
råder enighet om att systemet lider av besvärliga problem när det gäller 
hål i skyddsnäten, orättvisor och ”moral hazards”. Hur kan de nordiska 
länderna bidra till den här typen av moderniseringsdiskussion? En nor-
diskt inspirerad strategi skulle kunna innehålla en klar boskillnad mellan 
social försäkring och social service, ett nej till härledda rättigheter, och en 
seriös diskussion av hur inkomstrelateringen och dess finansiering kan 
upprättas. 

Utmaningarna för den nordiska välfärdsstatsmodellen kan och bör sät-
tas i kontexten av demokrati och säkerhet. Demokratin hotas i så måtto 
om inte alla människor får möjlighet att delta fullt ut som medborgare och 
medlemmar i samhället. Om demokratin är hotad innebär det att den poli-
tiska säkerheten står på osäker grund. I den parlamentariska demokratin 
uttrycks skilda och även motstridiga intressen på olika sätt men bakom 
dessa skillnader måste det finnas gemensamma värden kring vad som 
konstituerar demokratiska samhällen. Här är frågan om deltagande kri-
tisk, och från T H Marshall (1950) och framåt har denna fråga varit kopp-
lad till det sociala medborgarskapet. Detta gör moderniseringen av de 
sociala trygghetssystemen till ett i grunden demokratiskt problem. Man 
kan vidare argumentera för att välfärdsstaten bör vara ett civilisationspro-
jekt, att staten skall omfördela resurser så att också den fattigaste perso-
nen kan åtnjuta den grad av civilisation som annars bara skulle vara de 
rikas privilegium och att detta inte minst gäller att delta i beslut. 

Den nordiska modellen finns inte som en gemensam plan för de olika 
länderna. Den nordiska modellen har uppstått som en konsekvens av att 
de nordiska länderna haft likartade strukturella och politiska förutsätt-
ningar, men också därför att det under några formativa årtionden skedde 
ett utvecklat samarbete och utbyte av idéer mellan länderna på det väl-
färdsstatliga området. När det gäller den samtida och framtida utveck-
lingen kan man konstatera att det finns skillnader i socialpolitikens ut-
formning som kan komma att förstärkas eller försvagas, återigen beroen-
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de av ekonomiska och politiska förhållanden. Det innebär att frågan står 
öppen om de institutionella likheterna i utformningen av de nordiska 
länderna socialpolitik, som ändå kan konstateras ur ett vidare komparativt 
perspektiv, kommer att bestå eller bli en historik parentes. 

I den mån forskningen kan spela en roll torde detta främst handla om 
att ta fram kunskap så att de val som träffas i de olika länderna i största 
möjliga mån sker på upplysningens grund. Det utesluter dock inte att det 
alltid måste finnas värderingsgrundade element som vägledning för beslu-
ten. Värderingar brukar tydligast komma till uttryck i målformuleringarna 
och forskningens roll blir därför i första hand att granska de medel som 
används eller föreslås. Det utesluter dock inte att det finns värderingsfrå-
gor att beakta också när det gäller de välfärdspolitiska medlen. Det kom-
mer att finnas anledning till att återkomma till detta nedan. 

En annan naturlig utgångspunkt för mig, när det gäller att diskutera 
forskningsinriktning och forskningsresultat från Velferdsforskningspro-
grammet, är det arbete som jag var involverad i som ordförande i den 
svenska Kommittén Välfärdsbokslut som under åren 1999–2001 tog fram 
en rad faktaunderlag kring välfärdens och välfärdsinstitutionernas utveck-
ling under det för Sverige krisartade 1990-talet (SOU 2001:79, Palme et 
al 2003). Detta gällde svenska förhållanden men en del slutsatser torde 
vara relevanta också för de övriga nordiska länderna (Uusitalo 2000). En 
viktig slutsats i det arbetet var att såväl välfärdsstatistiken som levnadsni-
våundersökningarna hade betydande brister när det gäller välfärdsstatsin-
stitutionernas individkoppling. Det saknas helt enkelt utförlig information 
om individernas möte med välfärdsstaten. Vidare identifierades de kanske 
viktigaste kunskapsluckorna i bokslutsarbetet i förhållande till välfärds-
tjänsternas organisationsförändringar. Det gällde såväl konsekvenserna av 
ökade brukaravgifter som decentraliseringstendenserna på flera centrala 
områden. De största problem torde ändå vara kopplade till de förändring-
ar som kan rubriceras som marknadsorienterade. Det gäller både de rent 
organisatoriska förändringar som brukar rubriceras som new public ma-
nagement och privatiseringar av utförandet av själva tjänsterna. 

Ett område som framstod som mycket centralt också för utsatta män-
niskors välfärd, nämligen grunden för makropolitiska överväganden. 
Kommittén gjorde den bedömningen att det här bland annat är kopplat till 
bristen på enkel och tydlig återrapportering av välfärdsindikatorer till den 
allmänna debatten. Tillståndet i landet borde inte bara rapportera i termer 
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av inflation, BNP och budgetunderskott. Det faktum att all rapportering 
av välfärdsindikatorer sker med en väsentlig fördröjning jämfört med vad 
som är fallet med den ekonomiska statistiken gör inte problemen mindre 
med att få genomslag för den här typen av faktaunderlag i såväl debatt 
som beslutsfattande. 

Det finns måhända en slags obalans i komparativ välfärdsstatsforsk-
ning i det faktum att så mycket av forskningen handlat om socialförsäk-
ringar, bidrag och andra kontanta förmåner, och att mindre uppmärksam-
het ägnats åt välfärdstjänsterna. Det är också ett faktum att en stor del av 
forskningen om effekterna av välfärdsstaten handlat om att använda sig 
av olika inkomstmått, inte minst fattigdomsindikatorer. Orsakerna till 
detta kan hittas på olika håll. En viktig faktor har varit den bättre tillgång-
en på jämförbara data när det gäller inkomster och kontanta förmåner. En 
annan förklaring har hävdats var att det finns en slags genus-bias i forsk-
ningen på så sätt att det främst är männens villkor som beaktas och detta 
faktum leder fram till fokus på socialförsäkringarna och pensionerna. 

Oavsett orsakerna till detta kan man konstatera att det finns en livaktig 
forskning i Norden kring välfärdsstat och inkomstfördelning, som också i 
allmänhet inkluderar bredare jämförelser i länderhänseende. Det är också 
tydligt att det finns ökat intresse för och förbättrade kunskaper kring sam-
spelet mellan välfärdstjänster, arbetsmarknadsdeltagande och fattigdom i 
dessa studier. Det pågår också ett att antal projekt utanför Velferdsforsk-
ningsprogrammet som syftar till mer systematiska jämförelser på väl-
färdstjänsteområdet.24 De är lovvärda inte minst därför att de söker ut-
veckla mer strikta jämförelser än som tidigare funnits. 

Det finns studier av synen socialt medborgarskap och lokalt självstyre 
som förtjänar att uppmärksammas i den nordiska kontexten (t.ex. Kroll 
2005). Det faktum att de kommunalpolitiska företrädarna i det närmaste 
verkar sakna förståelse för att medborgarna har bestämda sociala rättighe-
ter avslöjar ett grundläggande spänningsförhållande i den nordiska mo-
dellen. Det faktum att den demografiska utvecklingen tenderar att förstär-
ka de regionala skillnaderna förstärker detta. Det pågår dessutom utred-
ningar och diskussioner om den regionala indelningen i flera av de nor-
diska länderna. Det välfärdspolitiska elementet i denna diskussionen för-
tjänar att få en bättre belysning.  

                                                 
24 Ett exempel är det så kallade Rescaling-projektet som har nordiska initiativtagare men 

som leds av European Centre for European Welfare Policy and Research i Wien. 
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Det finns anledning för mig att göra några reflektioner kring senare 
forskning kring den nordiska modellen utifrån en antologi som Olli Kan-
gas och jag redigerat (Kangas och Palme 2005). Boken är ett större pro-
jekt som drivits av United Nations Research Institutet on Social Deve-
lopment (UNRISD) kring hur man olika regioner kombineras ekonomisk 
utveckling och social inkludering i demokratiska samhällen. Intresset för 
de nordiska länderna utvecklingsstrategier har stimulerats av de fram-
gångar man haft med att hållbart bekämpa fattigdom och utanförskap. Det 
historiska perspektiv som vi försökte lägga är väsentligt för att bedöma 
exportvärdet, dels för att det visar att på betydelsen av samspelet mellan 
staten och det civila samhällets organisationer också för den idiga utveck-
lingen, dels för att de nordiska länderna tog de första stegen mot universa-
lism med förhållandevis låga BNP-nivåer.  

Ett av de mest tänkvärda bidragen i antologin är Gösta Esping-
Andersens studie av sociala bakgrundsfaktorers betydelse för kunskapsre-
sultaten bland ungdomar, och hur de förändras över tiden. Det faktum att 
vi i de två nordiska länder som ingår i hans analyser (Danmark och Nor-
ge) kan se en nedgång i effekten av fädernas socioekonomiska tillhörighet 
på kunskapsprestationer bland ungdomar blad de yngsta kohorterna, tol-
kas av Esping-Andersen som effekt av det faktum att daghem och försko-
la varit kraftig för dessa men inte andra länder. Och att vara på daghem 
har en stimulerande för barn, inte minst med den här svag social bak-
grund. 

Här finns det uppenbara kopplingar till den studie som Institutet för 
Framtidsstudier gjorde 2004 på uppdrag av EU-kommissionen kring vad 
som skulle kunna rubriceras som ”en hållbar politik för åldrande samhäl-
len”. Den uppmärksammade de påfrestningar som åldrande befolkningar 
utgör för de europeiska länderna. De analyser som gjordes visade bety-
delsen av humankapitalinvesteringar för att förklara de skillnader i till-
växttakter som kunnat observeras mellan länderna under de senaste årti-
ondena. Den pekade också på samspelet mellan socialpolitik och human-
kapitalbildningen, inte minst när det gäller kvinnors situation.  

Det finns i det här sammanhanget anledning att uppmärksamma det 
sätt som EU försöker bedriva socialpolitik på, trots att socialpolitiken är 
medlemsländernas nationella angelägenheter. Strategin har rubricerat som 
”Den öppna samrodningsmetoden” (Open Method of Coordination, eller 
OMC, på engelska). Den bygger på att medlemsländerna kommit överens 
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om ett antal mål för olika politikområden och om olika indikatorer för att 
följa måluppfyllelsen. Sen är det upp till medlemsländerna att använda de 
medel som man tycker är bäst lämpade. Det förefaller som att denna pro-
cess i sig och de fakta som samlas in som en del av den i högre utsträck-
ning skulle kunna utnyttjas för systematiska empiriska studier, där resul-
taten i högsta grad skulle vara policyrelevanta. 

Hälsoförhållandenas betydelse för tillväxt är något som i allmänhet 
kopplas till förhållanden i utvecklingsländerna, men det finns också 
forskning som tyder på att hälsoförhållandenas betydelse också i vår del 
av världen. Det finns i det här sammanhanget skäl att uppmärksamma den 
typ av ohälsorisker som är förknippade med den typ av tjänsteproduktion 
som blivit allt viktigare i våra typer av ekonomier. Det gäller såväl offent-
lig som privat tjänsteproduktion. I statistiken dyker det upp nya mönster; 
de psykiatriska diagnoserna blir allt vanligare och detta är inget specifikt 
nordiskt problem (Marin, Prinz och Quessier 2004, Palme 2004). I sin 
karaktäristik över arbetsskadeförsäkringens utveckling under 1900-talet i 
västvärlden har Kangas (2003) karaktäriserat detta som en rörelse ”From 
broken arms to broken minds”. Hur undviker vi invalidisering av olika 
typ? 

Ett sätt att sammanfatta senare tids forskning på området är att det in-
vesteringsperspektiv på välfärdsstaten som varit borta några årtionden nu 
har fått nytt fäste i ljuset av de åldrande befolkningarna (Institutet för 
Framtidsstudier 2004, Esping Andersen 2005). Detta perspektiv är kanske 
tydligast när det gäller ”kunskapsdelen” av humankapitalbildningen och 
när det gäller barnafödandet, men hälsoförhållanden är numera också på 
agendan. 

I den internationella debatten bland såväl forskare som politiker ställs 
den berättigade frågan om det är möjligt att lära sig av andra av andra 
länders institutionella förhållande. I grunden har jag svårt att se varför 
man inte skulle kunna lära sig av framgångsrik socialpolitik när man tror 
sig kunna överföra framgångsrik ekonomisk politik, eller mer avancerad 
teknologi för den skull? Det är dock önskvärt med ett starkt kritiskt ele-
ment i välfärdsforskningen. Det gäller inte minst att granska såväl avsed-
da som oavsedda effekter av politiken. Goda intentioner och politiska 
åtaganden är inte tillräckligt för att göra reformarbetet framgångsrikt, 
designen av de existerande programmen måste utvärderas kritiskt. Det 
måste också stå fritt att granska och kritisera målformuleringarna för 
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politiken. Det finns en rad policyrelevanta kunskapsfrågor också när det 
gäller målen. För forskningen är det dock väsentligt att göra skillnad mel-
lan kunskaps- och värderingsfrågor.  

4.3 Veferdsforskningsprogrammets inriktning 

I programmet finns en beskrivning av de teman man vill ha belysta. Des-
sutom kontextualiseras programmet framförallt utifrån de utmaningar 
som den nordiska modellen står inför. Sett i relation till de utmaningar 
som skisserats ovan kan jag konstatera att programmet på det hela taget 
fångar upp dessa mycket väl och dessutom gör ett antal preciseringar som 
är välmotiverade. Samtidigt har det flutit en del vatten under broarna 
sedan programmets skrevs ihop och jag kommer att få anledning att åter-
komma till de frågor som detta väcker för välfärdsforskningens framtida 
inriktning. 

Det finns dock flera skäl att varna för en alltför strikt utvärdering av 
programmet utifrån dess egna formuleringar. Min uppfattning är att en 
programutlysning av det här slaget inte skall resultera i att alla de fråge-
ställningar som skisseras faktiskt belyses av de projekt som ges stöd inom 
ramen för programmet. Det är rimligare att se utlysningen som ett smör-
gåsbord av angelägna forskningsuppgifter. Om det däremot skulle vara så 
att man verkligen vill ha alla de frågeställningar belysta som man beskri-
ver så måste utlysningen göras på ett annat sätt, vilket diskuteras nedan. 
Då måste man göra preciserade flera ”calls for tender” av den typ som 
t.ex. EU-kommissionen gör och skriva forskningskontrakten strikt utifrån 
dessa utlysningar. Det kräver också att man förbereder utlysningarna på 
ett annat sätt. Det kräver bland annat en mer omfattande politisk bered-
ning. En nackdel blir att man inte lämnar lika stort utrymme för innovati-
va studier och teoretiskt nydanande ansatser. 

Programmets forskningsplan inriktades på fem välfärdspolitiska tema-
områden; arbetsmarknad, social- och hälsoförhållanden, marginalisering 
och utslagning, konsumentens villkor och strategier i ett välfärdsperspek-
tiv, samt jämställdhet och genus. I efterhand kan man vid en sammanta-
gen värdering av projekten konstatera att dessa mål-dimensioner i prakti-
ken fått olika vikt.  
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Även om inte klassisk arbetsmarknadsforskning är väl företrädd i de 
projekt som fått stöd av programmet så finns arbetsmarknadsförhållanden 
analyserade i en rad av projekten, det gäller såväl i förhållande till fattig-
dom och försörjning som till genusrelaterade frågor. Min uppfattning är 
att det är just när det gäller kopplingen mellan andra politikområden och 
arbetsmarknaden som flera enskilda projekt, och därmed programmet 
som helhet, har sin särskilda styrka. Programmet har lyckats initiera både 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande studier.  

När det gäller social- och hälsoförhållanden är det inte lika lätt att se 
var den sammantagna styrkan i programmet ligger. För det första kan 
man konstatera att hälsoförhållanden fått en på det hela taget sparsam 
belysning. När det gäller sociala förhållanden i allmänhet framstår det 
som att dessa i programmet får sin tydligaste belysning indirekt via studi-
er av dels marginalisering och utslagning, dels jämställdhet och genus. 
Detta är egentligen naturligt om man har ett socialpolitiskt perspektiv på 
välfärd som implicerar att fokus sätts på ofärd, d.v.s. på dåliga förhållan-
den angelägna att åtgärda med socialpolitiska medel. 

Marginalisering och utslagning framstår som både en stor samtidsfrå-
ga och ett framtid hot, vilka inom ramen för programmet fått flera intres-
santa belysningar. Det perspektiv som ges genom studierna av utsatta 
människors konsumtionsförhållanden är nytt och har blivit föremål för en 
ambitiös rapportering. Fokus ligger här på konsekvenserna av att ha en 
marginaliserad position i samhället gränsande till utslagning. Ett annat 
perspektiv får vi i det projekt som tar sin utgångspunkt i begreppen med-
borgarskap och aktivering. Där ligger fokus som antyds av nyckelbegrep-
pen snarare på vägarna ut ur marginalisering. Det finns också en rad be-
röringspunkter med marginaliseringsfrågan både i de studier som upp-
märksammar förhållanden i den nordiska periferin och situationen för 
ensamstående mödrar (på arbetsmarkanden och i relation till socialbi-
dragssystemet). Inkomstfördelningsstudierna med betoning på fattig-
domsanalyser kan också räknas till det här området. Sammantaget leder 
detta till bedömningen att temaområdet fått en god belysning i program-
met. 

Ett sätt att ge nytt perspektiv på välfärdspolitiken är att se till att kon-
sumenten ställning belyses olika sätt. Som ovan nämnts lämnas ett vä-
sentligt bidrag i relation till marginaliseringsfrågan. Konsumtionen är det 
nav som skall belysa situationen för människor med små resurser i de 
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nordiska länderna i förhållande till såväl välfärdsstat och marknad som 
andra sociala sammanhang av mer mikrokaraktär. En annan typ av be-
lysning får vi i den översiktsstudier av som gjorts i förhållande till 
kundvalsmodeller i välfärdstjänstesektorn. I det senare fallet är det soci-
alpolitiska perspektivet tydligare i utgångspunkterna, samtidigt som 
väldigt få studier överhuvudtaget gjorts på området. Programmet har 
alltså lyckats med att föra in konsumentperspektivet på den nordiska 
välfärdsforskningens mentala karta. Min bedömning är att det kommer 
att finnas kvar där. Min förhoppning är att det skall ses som en del av 
och integreras med ett medborgarskaps- och välfärdsperspektiv med 
tydlig socialpolitisk relevans. 

Jämställdhets- och genusperspektiven skall enligt programmet finnas 
med i samtliga studier. Det gör de också. På det hela taget skulle jag 
vilja hävda att genusaspekterna är beaktade i påfallande stor utsträck-
ning i de enskilda projekten. Därtill tar flera av projekten sin primära 
utgångspunkt i genusfrågan, med stor medvetenhet om jämställdhets-
aspekterna förknippade med detta. Utgångspunkterna har dock varit 
påfallande olika i de här projekten vilket bidragit till att programmet sin 
fått sin kanske största betydelse för nordisk välfärdsforskning just inom 
detta temaområde.  

Det jag saknar när det gäller temana är en genomgående och tydligare 
formulering av ett välfärdsbegrepp för projekten att förhålla sig till. Här 
finns en stark nordisk välfärdsforsningstradition i de så kallade levnads-
nivåundersökningarna att knyta an till. Mot bakgrund av denna traditions 
styrka också i internationell välfärdsforskning borde detta egentligen vara 
självklart. Samtidigt är det självklart att levnadsnivåbegreppet är i behov 
att utvecklas och moderniseras. Detta diskuteras på annan plats i detta 
kapitel. Dessutom borde det lika självklart vara öppet för forskare att 
fundamentalt ifrågasätta ansatsen. Men då är rimligtvis kravet att både 
formulera en alternativ ansats och motivera varför den är att föredra i 
förhållande till det välfärdsbegrepp som ändå måste anses väletablerat i 
den nordiska välfärdsforskningen. En särskild förhoppning är att konsu-
mentperspektivet skulle kunna integreras med det resursbaserade väl-
färdsbegreppet i framtiden. Det gäller i minst lika stor utsträckning ge-
nusperspektivet. Också i detta avseende skulle studierna i programmet ha 
vunnit på att förhålla sig till ett explicit välfärdsbegrepp. Att ett välfärds-
begrepp som skall vara genusrelevant måste ta fasta på såväl resursför-
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delning som handlingsutrymmen är viktigt att understryka (Orloff 1993, 
Korpi 2001). Vad jag också saknat är att forskarna skulle ha strävat efter 
större precision när det gäller de institutionella förhållandena. Det senare 
gäller såväl de välfärdsstatliga institutionerna som förhållanden i skatte-
politiken, på arbetsmarknaden etc. I studiet av genusfrågorna har med-
borgarskapsperspektivet varit fruktbart. 

Bakom den tematisering som gjorts i programmet finns ett antal un-
derliggande frågeställningar. De har handlat om att öka kunskaperna om 
den nordiska modellen i ett komparativt perspektiv när det gäller dess 
uthållighet, relativa framgångar, modernisering och exportvärde. De 
komparationerna som efterfrågats har i förta hand gällt de nordiska län-
derna men också omfattat ett europeiskt perspektiv.  

Om vi börjar med det jämförande perspektivet så ger en genomgång 
av projektens bemanning och allmänna inriktning vid handen att projek-
ten har en god eller till och med mycket god nordisk täckning. Det är helt 
enkelt svårt att nå längre med allmänna utlysningar och den typ av krite-
rier som använts. Det skall också understrykas att den norska överrepre-
sentation som programkommittén själva identifierat när det gäller led-
ningen av projekten, inte förefaller ha fått några påtagligt negativa konse-
kvenser när det gäller den nordiska spridningen på dem som medverkat i 
projekten. Mot bakgrund av den starka norska dominansen också när det 
gäller antalet ansökningar finns det inte något anmärkningsvärt i själva 
urvalsprocessen. Däremot finns det skäl att ställa sig frågande till hur de 
olika nationella forskningsråden varit behjälpliga med att sprida informa-
tion om programmet under utlysningsskedet. Frågan om hur man kan få 
till en god geografisk spridning av ansökningarna borde tas bättre i beak-
tande inför kommande utlysningar.  

Den europeiska dimensionen är inte särskilt väl företrädd i form av 
systematiska komparationer. Den finns visserligen med väldigt tydligt i 
Hatland-projektet och viss mån i andra projekt, t.ex. kring både fertilitet 
och familjepolitik. Det finns också jämförande element i de fallstudier 
som gjort inom ramen för flera projekt. På så sätt finns den indirekt med i 
medborgarskapsprojketen. Uppenbarligen är det något programkommit-
tén försökt kompensera med en av sina forskningsöversikter. Det är dock 
ett av de få projekt där ännu ingen slutredovisning föreligger. 

Uthållighetsdimension är förhållandevis sparsamt belyst och då i för-
sta hand indirekt. Såvitt jag kan bedöma har frågeställningen helt enkelt 
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inte varit styrande för något av projekten. Det är visserligen så att de stu-
dier som är kopplade till fertilitet, direkt (Skrede) och indirekt via famil-
jepolitiken (Hatland) har konsekvenser för uthållighetsfrågan. Det gäller 
också de kopplingar till arbetsmarknaden som finns med i ett antal av 
projekten (alltifrån Hvinden till Berglund). Det får dock ses som en brist 
att dessa frågor kommer i andra hand när de identifierats som så centrala 
för välfärdspolitiken. Att finansieringsfrågorna studeras i andra program 
inom det Nordiska ministerrådet är välkommet. Frågan är om det är till-
räckligt, givet den betydelse som frågan har i debatten? Det finns ju också 
en viss snedvridning i välfärdsforskningen historiskt sett som handlar om 
att man i första hand studerat välfärdspolitikens avsedda konsekvenser 
och endast i mindre utsträckning uppmärksammat oavsedda effekter vars 
relevans för uthållighetsfrågan synes vara av avgörande betydelse.  

Även om modellens relativa framgångar kanske inte varit primärt i 
något av projekten så finns det en hel del resultat i projekten som är rele-
vanta. I det här sammanhanget bör Hatland-projektet framhållas. Här 
finns en bred komparation som inbegriper såväl nordiska som andra eu-
ropeiska länder, och som dessutom utvecklar precisa institutionella data. 
Här skapas således en grund för den typ av bedömningar som program-
met syftat till. Flera studier i Skredes projekt är också uppenbart relevanta 
och detsamma gäller också Hvindens projekt. En svaghet i flera projekt är 
dock att det saknas strikta komparationer, inte minst när det gäller precis 
institutionell information som är en förutsättning för en rimlig prövning 
av modellens eventuella konsekvenser. Här kan jag också konstatera att 
ett antal projekt innehåller intranordiska komparationer men saknar euro-
peiska eller andra explicita referenser som skulle göra det möjligt att dra 
slutsatser om den nordiska modellens relativa framgångar. 

I den mån som man kan relatera de projekt som fått stöd av program-
met till de behov av modernisering av socialpolitiken som aviserats på 
europeisk nivå, främst i förhållande till åldrande befolkningar, förnyelsen 
av arbetslivet och behovet av en ny genusbalans så framstår flera studier 
som relevanta även om de inte tar upp moderniseringsproblematiken i ett 
direkt europeiskt perspektiv. Det måste ses som en brist mot bakgrund av 
den inriktning som programmet haft mot europafrågorna. 

Det finns skäl att hävda modellens exportvärde både i förhållande till 
en europeisk kontext (Palme 2006) och till ett utvecklingssammanhang 
(Kangas och Palme 2005; Mkandawire 2005). I Velferdsforskningspro-
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grammet är exportvärdet formulerat i förhållande till den europeiska are-
nan. Jag skulle vilja hävda att dess exportvärde i detta avseende endast 
kan bedömas på ett rimligt sätt på grundval av komparativa studier som 
inkluderar andra länder än de nordiska och deras institutionella förhållan-
den. När det gäller relevansen för utvecklingsländerna är det fruktbart att 
stärka den långsiktigt historiska dimensionen av komparationerna. 

Det finns resultat i flera av projekten som är relevanta för att granska 
exportvärdet av modellen i ett europeiskt sammanhang. Framförallt gäller 
detta på familjepolitikens område och dess koppling till arbetsmarknaden. 
Detta framgår också av det europeiska översiktsprojektet (Kvist). 

Det ställs ett antal ytterligare frågor i programmet som bör kommente-
ras. Frågan om det finns en nordisk modell framstår i en mening som i det 
närmaste retorisk. Formuleringen är sedan länge i behov av uppdatering. 
Att det finns skillnader torde vara klarlagt av en rad studier, inte minst de 
som finansierats av det nordiska ministerrådet (Kautto et al 1999, Kautto 
et al 2001, Palme 2000). Frågan skulle kunna ha ställts i mer preciserande 
ordalag. Den europeiska relevans som finns in underrubriken borde nog 
ha formulerats i konvergens/divergens termer. Jag tycker att man kan 
hävda att övriga aspekter, om den nordiska modellen som alternativ i 
Europa, fångas upp av den övergripande fråga som gäller exportvärdet.  

Frågan om vilka utmaningar i förhållande till demografi och ekonomi 
som den nordiska modellen står inför är av ett sådant central värde att 
åtminstone jag gärna sett den mer utförligt behandlat av i något av projek-
ten. Nu finns den, återigen i huvudsak indirekt, belyst av studier kring 
familjepolitik, fertilitet och arbetsmarknad, men de blir inte föremål för 
den direkta analys som deras betydelse egentligen motiverar. Undantaget 
är Skredes projekt (se nedan). 

Om den nordiska modellen är ett problem eller en tillgång i förhållan-
de till ländernas konkurrenskraft är uppenbarligen relevant för den nor-
diska högskattemodellens framtid, men den är förhållandevis lite belyst i 
forskningen. Nu rymmer själva frågeställningen ett antal problem som 
söker sina preciseringar. Att företag kan vara konkurrenskraftiga eller inte 
är närmast självklart. Men i vilka avseenden kan länder sägas vara kon-
kurrenskraftiga tarvar egentligen tydliga preciseringar. Det gäller själv-
klart också när europeiska politiska ledare säger sig vilja skapa ett kon-
kurrenskraftigt Europa. Det går dock inte att hävda att den allmänna frå-
gan om modellens konkurrenskraft fått någon egentligen granskning i de 



172 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

projekt som finansierat inom programmet. Här har det dock skett en viss 
arbetsfördelning inom det Nordiska ministerrådet och programkommittén 
hänvisar till andra studier inom rådet.  

Frågan om välfärdspolitiken överleva också utan stark lokal förank-
ring rymmer flera tolkningar. En tolkning skulle vara att det gäller håll-
barheten i den kommunalt förankrade välfärdsstaten och därmed varie-
rande välfärdspolitiken i förhållande till den samtidigt starka retoriska 
betoningen på socialt medborgarskap på den nationella nivån. En annan 
tolkning vore att se frågan i relation till perifera områdens överlevnads-
möjligheter i tillväxthänseende. Båda tolkningarna är högst relevanta ur 
ett välfärdsperspektiv. Särskilt om man ställer dem i förhållande till de 
demografiska prognoser som ligger inskrivna i den regionala fördelning-
en av befolkningen med avseende på dess åldersstruktur. Området är dock 
så kontroversiellt att det uppenbarligen är svårt att t.o.m. ställa precisa 
kunskapsfrågor som verkligen skulle innebära att regionalpolitiken skulle 
kunna föras på upplysningens grund.  

Programmets målsättning att bidra till utvecklingen av komparationer 
är enligt min mening mycket lovvärd, men den är också mycket krävande. 
Jag skulle önskat att ambitionen fått större genomslag i programmets 
projekt. Komparationer kan utvecklas på olika sätt. Användning av strikta 
kvantitativa komparationer inte är det samma som att komparationerna 
verkligen utvecklats. Komparationerna kan vara olika mogna i olika di-
mensioner. En hög grad av jämförbarhet av mikrodata behöver inte bety-
da att de tillåter komparationer av institutionella förhållanden. Vissa väl-
färdsområden har också varit väldigt lite studerade i tidigare forskning. 
Det gäller inte minst Västnorden. Vi kan också konstatera att välfärds-
tjänstesektorn är mindre studerade än transfereringssystemen. Hatland 
projektet må vara välutvecklad i många avseenden men den bygger vidare 
på en metodologisk ansats som i huvuddragen redan är utarbetad av Jona-
than Bradshaw.  

Prioriteringen från Velferdforskningsprogrammets sida har ju varit att 
stödja vidareutvecklingen snarare än uppbyggnaden a nya databaser. Det 
är en rimlig utgångspunkt givet att såväl medlen som tiden varit begrän-
sade. Nu kan man ändå konstatera att Hatland-projektet byggt upp en 
databas med i första hand institutionell information. Raum-projektet har 
lagt stor vikt att bygga upp mikro-databaser för olika länder. Gunnarsson-
projketet innehåller en komparativ studie av legala system som naturligt 
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nog får en annan karaktär. Det är dock uppenbart att ju större ambitioner-
na varit att genomföra verkliga komparationer, snarare än att lägga olika 
fallstudier bredvid varandra, desto intressantare blir resultaten. Det borde 
ge vägledning för hur forskning ska stödjas i framtiden. 

Visserligen kan det konstateras att sociologi är det enskilda ämne som 
är starkast företrädd bland Velferdsforskningsprogrammets projekt, men 
spridningen över andra discipliner är förhållandevis god. Det faktum att 
programmet krävt att projekten skall gripa över fler än ett policyområde 
har i sig också varit främjande för ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.  

4.4 Forskningsprojekten 

Velferdsforskningsprogrammet initierades alltså av Nordiska Ministerrå-
det för att stimulera forskning ett antal teman; arbetsmarknadsfrågor, 
hälsa och sociala frågor, marginalisering och utslagning, konsumentfrågor 
och nordisk välfärd i ett genusperspektiv. Ambitionen var att projekten 
skulle vara komparativa och inkludera minst tre Nordiska länder, de skul-
le vara temaövergripande och dessutom innehålla en europeisk dimen-
sion. Det går att argumentera för att de enskilda projekten visserligen 
primärt tar sin utgångspunkt i något av temana men alla kombinerar det 
med ytterligare teman. I övrigt uppfyller projekten också i princip de krav 
som ställts men med olika framgång. Programstyrelsen täckte in en del av 
de frågor som inte täcks in av grundprojekten genom att bjuda in forskare 
att göra översikter av forskningen kring ett antal speciellt utvalda teman. 
Som ett komplement till de 9 forskningsprojekten har alltså Velferds-
forskningsprogrammet finansierat 6 forskningsöversikter. Sammanlagt 
har ca 1/6 av medlen lagts på dessa översikter och resten gått till projek-
ten. Översikterna diskuteras alltså i ett separat avsnitt nedan. 

Projekten representerar forskningsfält av olika mognad. Deras institu-
tionella anknytning är också olika tydlig. Rapportering skiljer sig av dessa 
och andra skäl. För enkelhetens skull kan man gruppera forskningsprojek-
ten utifrån deras huvudskaliga inriktning. Ett par-tre projekt handlar pri-
märt om familj och arbete, tre eller möjligen fyra av projekten har genus-
frågan som utgångspunkt, och två eller tre projekt har fokus på medbor-
garskap och marginalisering. 
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Projektet Welfare policy and employment in the context of family 
change har letts av Axel Hatland, forskningsleder vid Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) och är i flera avseen-
den det mest utpräglat komparativa projektet i hela programmet. Det fick 
också ett förhållandevis stort ekonomisk stöd, även om det är uppenbart 
att projektet kunnat dra nytta av forskningsfinansiering från en rad olika 
håll. Utan tvekan har dock finansieringen via Velferdsforskningepro-
grammet varit avgörande för projektets genomförande. I komparativt 
avseende har det byggt på ett samarbete med Jonathan Bradshaw vid det 
brittiska York-universitetet. Detta har haft flera fördelar. En fördel är att 
det därmed blivit en del av ett större europeiskt komparativt projekt där 
data samlats in för ett större antal europeiska länder. Det har också kunnat 
bygga vidare på en metodologi som Bradshaw utvecklat under de senaste 
årtiondena (t.ex. Bradshaw och Finch 2002). Projektet har också inklude-
rat en rad mycket kompetenta nordiska forskare. De mycket omfattande 
resultaten har dels redovisats i form av ett antal deskriptiva länderstudier 
där såväl politiska förändringar som demografiska och typfallsberäkning-
ar på familjepolitikens generositet genomförts enligt en förutbestämd 
mall, dels i form av en antologi med analytiska kapitel som är under pub-
licering på ett internationellt förlag. 

De deskriptiva studierna inklusive kodningarna av familjepolitikens 
utformning och generositet finns utlagda på projektets websida. Det är en 
stor tillgång för såväl andra forskare som intresserade studenter. Den bok 
som är under publicering (Bradshaw och Hatland 2006) innehåller ett 
stort antal komparativa studier som kunnat dra nytta av de data som sam-
lats in, men som i ärlighetens namn också utnyttjat andra datakällor. En 
del av studierna är väl inte att betraktas som hypotesprövande utan an-
vänder kategoriseringar av den institutionella informationen för att indi-
rekt tolka skillnader i olika välfärdsrelaterade utfall. Dessa studier får 
närmast explorativ karaktär. Det finns dock exempel på skarpare tester av 
institutionella och andra faktorers betydelse. Ett exempel är Bradshaws 
och Ritakallios (2006) fattigdomsstudie. 

Det är alltså ett i de flesta avseenden imponerande arbete om genere-
rats inom ramen för detta projekt. För den som vill går det alltid att hitta 
svagheter. Det deskriptiva syftet har sålunda dominerat över det analytis-
ka. Avsaknaden av precisa frågeställningar när det gäller konsekvenserna 
av de institutionella skillnaderna har enligt min mening lett till ett antal 
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inte helt självklara operationalisering av de institutionella variablerna. Det 
skall dock sägas att datamaterialet inte är låst vid dessa val utan det är 
möjligt att justera variablerna om man så skulle önska.  

Det andra projektet som jag skulle vilja föra till kategorin ”familj och 
arbete” har letts av forskningschef Kari Skrede, Statistisk sentralbyrå i 
Oslo, under rubriken Familje politik, fertilitetstrender och familjeföränd-
ringar i de Nordiska länderna: Hur hållbar är den nordiska familjepoliti-
ken? Tematiskt ligger projektet egentligen väldigt nära Hatland-projektet. 
Tyngdpunkten har dock här legat på empiriska analyser av mikrodata. Det 
är också en del av ett större nordiskt och internationellt forskningssamar-
bete. Det faktum att det inte funnit något sammanhållande bokprojekt och 
att de nordiska ministerrådspengarna bara utgör en mindre del av finansi-
eringen av den forskning som här rapporterats, gör det inte helt enkelt att 
utvärdera stödets effekter. Det finansiella stödet har heller inte varit lika 
omfattande. Det kan dock konstateras att en rad högt kvalificerade veten-
skapliga analyser inte bara genomförts utan också publicerats av de fors-
kare som varit knutna till projektet. 

Och vad är svaret på frågan om hur hållbar familjepolitiken är? För 
det första visar de studier som redovisas för projektet att det går att identi-
fiera en rad policyeffekter när det gäller de nordiska ländernas familjepo-
litik. Och att dessa går i positiv riktning. Resultaten visar också att det 
finns anledning att beakta strukturella faktorer som exempelvis hög ar-
betslöshet. Intressant nog pekar resultaten på att effekterna av strukturella 
faktorer betingas av institutionernas utformning. Så tycks effekterna av 
den höga arbetslösheten under 1990-talskrisen vara mindre i Finland, 
sannolikt beroende på deras förhållandevis generösa vårdnadsbidrag. 
Analyserna pekar också på ett dilemma för de familjepolitiska ambitio-
nerna att befrämja såväl jämställdhet som barnafödande. Det visar sig 
nämligen att de par som tillämpar ”jämställdhet-light” är mest benägna att 
skaffa barn.  

Projektet Ojämlikhet i möjligheter och socio-economiska utfall från ett 
intergenerationellt perspektiv har letts av Oddbjørn Raaum, Forsknings-
chef vid Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, och kan sägas 
utgöra en ”egen kategori”, även om det ansluter till både familj och arbe-
te. Det avviker nämligen från de övriga projekten i ett par tydliga avseen-
den. Det har för det första letts och bemannats av nationalekonomer. Det 
har därmed också andra typer av naturliga publiceringsfora, med tonvikt 
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på ämnesmässiga facktidskrifter. De medverkande forskarna är synnerli-
gen väletablerade i disciplinen och upplägget på studierna är vetenskap-
ligt välmotiverade och egentligen starkt policyrelevanta. Den disciplinära 
inriktningen har också möjlighen bidragit till att man inte har förhållit sig 
explicit till huvudfåran i nordisk välfärdsforskning, heller inte när det 
gäller den välfärdsstatsinstitutionella anknytningen. Satsningen på tid-
skriftspubliceringar har fördröjt rapporteringen i projektet. Detta är natur-
ligt men gör det dock svårare att värdera resultatet av satsningen på just 
det här projektet. Hittills har dock institutionella faktorer bara utgjort 
tolkningsramar för resultaten och inte gjorts explicita i analyserna. Det 
som resultaten ger vid handen är dock att projektet skulle kunna berikas, 
inte bara av institutionellt inriktad utbildningsforskning, utan också av 
sociologisk mobilitetsforskning, utöver de institutioner som direkt kan 
förväntas påverka inkomsternas fördelning. Det faktum att man kunnat 
konstatera högre barriärer in i samhällets toppskikt i de nordiska länderna 
ställer också frågan om inte analyser av kreditmarknaders funktionssätt 
vore relevant att föra in i den komparativa analysen. Socialpolitiskt är 
dessa resultat mindre relevant om vi tycker att socialpolitik i första hand 
skall handla om att motverka ofärd, d.v.s. vad som händer med den vänst-
ra svansen av välfärdsfördelningen. Projektet aktualiserar också att det är 
viktigt att analysera intergenerationella förhållande i ett genusperspektiv, 
inte minst därför att resultaten skiljer sig tydligt när det gäller mäns och 
kvinnors intergenerationella rörlighet. 

Det som ur ett välfärdspolitiskt perspektiv framstår som angeläget för 
att förstå, är de samband som observeras i det här projektet, och varför 
sambanden skiljer sig mellan länderna. Det gäller framförallt kopplingen 
mellan uppväxtvillkor och utbildningspolitik, å ena sidan, och utbild-
ningsprestationer och utbildningsval, å andra sidan. Det framstår också 
som angeläget att studera de barriärer som tycks finnas till de allra högsta 
inkomsterna i de nordiska länderna. Andra projekt (se Bonke 2005) har 
uppmärksammat problem för låginkomsttagare när det gäller tillgången 
på kreditmöjligheter. Tillgången på kapital förefaller också spela roll för 
de skillnader i livschanser som vi kan konstatera när det gäller positioner 
högre upp i inkomstfördelningen. 

Både Hatland- och Skrede-projekten är explicit orienterade mot ge-
nus- och jämställdhetsfrågor men utgångspunkterna har snarast tagits i 
familjepolitik, barnafödande och kopplingen till arbetsmarkanden. Flera 
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av projekten i programmet är dock primärt genusrelaterade. Det gäller, 
såsom titeln antyder projektet Jämställdhet mellan könen som ett perspek-
tiv på välfärd: Var går gränserna för de politiska ambitionerna? som 
letts av professor Kari Melby, Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet. Projektet har dels inbegripit ett antal historiskt-komparativa studier 
som utforskat skillnaderna mellan de nordiska ländernas ”women friend-
liness”, dels ett antal studier som problematiserar genus- och jämställd-
hetsfrågorna i dag. De mer historiskt orienterade studier lämnar intressan-
ta bidrag till frågan om vad som är den nordiska modellen. 

När det gäller dagens genusrelationer är fokus satt på föräldraskapets 
betydelse för att strukturera könsskillnaderna. Det finns andra aspekter 
som är värda att ta upp. Ett viktigt spänningsfält har idag uppstått i spåren 
av den ökade invandringen och en del invandrarkulturers tydliga under-
ordning av kvinnorna, något som också tycks accepteras av de nordiska 
ländernas myndigheter och lagstiftning. Det finns också en del resultat i 
rapporteringen av intervjustudier av unga nordiska kvinnor som skulle 
kunna tyda på en kommande backlash när det gäller det offentligas infly-
tande på privatsfären, vilket skulle kunna tolkas i termer av minskad jäm-
ställdhet. Slutsatsen är att det inte finns någon självklar framtid av ökad 
jämställdhet heller i de nordiska länderna. 

Att genusperspektivet är primärt också i projektet Välfärd, maskulini-
tet and sociala innovationer som letts av Øystein G. Holter, forskare vid 
Arbeidsforskningsinstituttet AS, är heller ingen överraskning för den som 
läst projektets titel. Utgångspunkten tas dock här i faderskapet. Det är 
visserligen inte det första projekt som utforskare faderskap i moderna 
välfärdsstater men måste ändå rubriceras som ett pionjärarbete. Det är till 
karaktären explorativt och baserat på djupintervjuer med män i ett antal 
nordiska länder. Inriktningen och det metodologiska upplägget på de 
olika delstudierna skiljer sig men ett gemensamt fokus ligger på föräldra-
ledigheter. 

En grundläggande arbetshypotes är att de män som tar ett mer jäm-
ställt ansvar för föräldraskap behöver hitta nya strategier för att hantera i 
någon slags samklang med sina gamla maskulina roller. Det är uppenbart 
att perspektiv på män och föräldraskap kan bidra till att utveckla genus-
perspektivet på ett spännande sätt. Föräldraskap och föräldraledigheter är 
dessutom goda strategiska val eftersom de i allmänhet är förknippade 
med förskjutningar i jämställdheten också bland män och kvinnor i de 
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nordiska länderna. Det faktum att föräldraförsäkringen skiljer sig mellan 
de nordiska länderna har också givit projektet intressanta möjligheter att 
studera institutionell påverkan på individernas beteende också i detta 
avseende. Resultaten är tydliga och pekar på intressanta institutionella 
effekter men forskarna är uppenbarligen medvetna om att materialen är 
för små för långtgående slutsatser.  

Kvinnorna lämnar, männen stannar ….. frågor om genus, välfärd och 
arbetsmarknad i den nordiska periferin är ett projekt som letts av Forsk-
ningsleder Anna-Karin Berglund, Norut NIBR Finnmark. Det har inklu-
derat en rad andra välmeriterade nordiska forskare. Det bygger i stor ut-
sträckning på fallstudier från de länder som inkluderats och är inte kom-
parativt i en striktare mening. Även om det tar sin utgångspunkt i genus-
relaterade frågor har det en bredare ansats med tydligt fokus på arbets-
marknadsfrågor i ett regionalt perspektiv. Det fångar in den strukturför-
ändring som är kopplad till de ekonomiska näringarnas förändring, de-
mografin och välfärdsstatens försörjningssystem. Projektet utforskar 
människors handlingsstrategier i denna strukturförändring med starkt 
intresse för de genusrelaterade skillnaderna härvidlag. Dessa handlings-
strategier sätts också i perspektiv av vad tidigare strukturförändringar 
inneburit för den genusrelaterade arbetsfördelningen vad gäller både be-
talt och obetalt arbete. 

Projektet fångar aspekter på samhällsförändring som uppenbarligen 
innebär stora utmaningar för den nordiska modellens uthållighet. Det 
breda anslaget med allt från regionalpolitik till demografi samtidigt som 
de individuella intervjuperspektiven är tongivande ger ett slags underifrån 
perspektiv, gör det dock svårt att dra slutsatser som är direkt socialpoli-
tiskt relevanta. Kanske är detta också en viktig poäng. Vårt normala sätt 
att analysera policy följer stuprörsprincipen strikt efter varje programom-
råde och därför ser vi inte att människors vardagliga handlingsstrategier 
påverkas av ett helt knippe av offentliga åtgärder. Ställt i relation till de 
formidabla utmaningar som den nordiska periferin är ställda inför, givet 
den prognos som står inskriven i dagens befolkningsstruktur i kombina-
tion med de utflyttningstrender som kunnat konstateras, är periferin väl-
färdspolitiskt central. Här blir dock slutsatserna något vaga i projektet 
men det är heller inte mot detta som projektet syftat, dess karaktär har 
varit mer explorativ (Berglund, Johansson och Molina 2005). 
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Det utan jämförelse minsta forskningsprojektet i programmet är Nor-
diskt socialt medborgarskap som har letts av professor Åsa Gunnarsson 
på Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Det skulle kunna karaktä-
riseras som ett medborgarskaps- och marginaliseringsprojekt men hör 
egentligen lika väl hemma i genus- och jämställdhetskategorin. Den li-
cenciatssavhandling i juridik som författats av Lena Wennberg är något 
av huvudprodukten i projektet vid sidan av ett samförfattat kapitel (Gun-
narsson et al 2004) av projektmedarbetarna och den principiellt intressan-
ta sammanfattning som Gunnarsson står för. Diskussion bygger visserli-
gen i viktiga avseenden på Wennebergs empiriska granskning hur social-
bidragslagstiftningen behandlar ensamstående mödrar i termer av deras 
rättigheter och skyldigheter, men frågorna förankras såväl i ett genusper-
spektiv som i en europeisk diskurs. Det är ett gott exempel på ett projekt 
som berikats av ett tvärvetenskapligt perspektiv men det lämnar en del 
frågor obesvarade. 

Det förefaller egentligen som det skulle kunna finnas en intressant po-
tential för utbyte mellan det här projektet och den studie av fattigdom 
som görs av såväl Skevik (2006) som Bradshaw och Ritakallio (2006) i 
boken redigerad av Bradshaw och Hatland som refereras ovan. Gunnars-
son förhåller sig kritisk till nationalstaternas sätt att garantera ensamstå-
ende mödrar rättigheter. De som har särregler för ensamstående mödrar 
misslyckas i fattigdomsbekämpningen och de som inte har några särregler 
må lyckas bättre i just detta avseende, men misslyckas med att identifiera 
de omsorgsförpliktelser som är speciella för ensamstående mödrar. Frå-
gan är vad skulle motivera detta om fattigdomsbekämpningen ändå är 
god? Är detta inte en värderingsfråga där forskarna inte har mer att säga 
än medborgare i allmänhet? Och visserligen är de ensamstående fäderna 
en liten och förhållandevis resursstark grupp, men vad kan motivera att 
inte de också skulle ha särskilda rättigheter givet deras dubbla försörj-
nings- och omsorgsansvar? Under alla omständigheter är Wennbergs 
studie ett intressant alternativ som komparativ ansats genom sitt tydliga 
institutionella fokus och stringenta upplägg. 

Ett projekt som tagit medborgarskapsperspektivet på stort allvar är Ac-
tive citizenship and marginality in a European context. Det är ett av de 
större projekten i programmet och har letts av professor Björn Hvinden 
vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det reser ett antal 
viktiga frågeställningar av både teoretisk och socialpolitisk relevans kring 
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medborgarskapsbegreppet. Det framförs flera goda skäl till varför det 
tarvas ett nytänkande på området. Det stannar dock inte vid teoretiska 
spetsfundigheter utan ställer den konkreta utformningen av socialpolitiska 
program inför angelägna frågeställningar. Projektet har engagerat ett stort 
antal meriterade forskare från Norden men också från övriga Europa. Det 
rikhaltiga material och den mängd perspektiv som redovisas i projektets 
huvudrapportering, en antologi redigerad av Björn Hvinden och Håkan 
Johansson, kan möjligen ses som en svaghet i projektet. De enskilda fall-
studierna har inte en striktare komparativ ram. De blir därmed i första 
hand fallstudier. Visserligen finns komparationer, också av bredare euro-
peiskt slag men den empiriska systematiken går sällan bortom parvisa 
länderjämförelser. 

En styrka i projektet är att den lyckas med att fånga upp problem och 
spänningar med den genomgående tyngdpunkt som lagts på ”aktivering” 
på ett stort antal socialpolitiska programområden. Det rör sig både om 
program som riktar sig till marginella grupper och de system som omfat-
tar det stora folkflertalet. Därmed blir det ett av de absolut mest ambitiösa 
försöken att studera socialpolitisk modernisering som jag sett, vilket des-
sutom är något som Velferdsforskningsprogrammet efterlyst. Det är dess-
utom ett gott exempel på att ett tvärvetenskapligt förhållningssätt kan 
utveckla perspektiven. Studien aktualiserar också grundläggande demo-
kratiska spörsmål kring konsekvenserna av medborgarnas deltagande i 
beslutsprocesserna, också kring socialpolitikens praktiska tillämpningar. 

Projektet Konsumtion och utsatthet i de nordiska välfärdsstaterna har 
haft Jens Bonke från det danska Socialforskningsinstituttet (SFI) som 
projektkoordinator och kan ses som ett projekt med tyngdpunkten på 
medborgarskap och marginalisering. Projektet har alltså letts från Köpen-
hamn och tar upp en mycket intressant och relevant aspekt av ekonomisk 
fattigdom och utanförskap som tidigare inte utforskats särskilt intensivt, 
inte heller ur ett komparativt perspektiv. Det faktum att projektet så starkt 
tar utgångspunkt från teorier om konsumtion, snarare än från socialpolitik 
och välfärd, minskar delvis på relevansen av forskarna olika fynd ur ett 
socialpolitiskt perspektiv. Det ställer dock samtidigt besvärande frågor för 
den klassiska socialpolitiken. Är verkligen den gamla socialpolitiska 
åtgärdsarsenalen relevant när det utanförskap som utsatta människor idag 
står inför, som är betingat av tillgången på rimliga krediter och billig 
konsumtion också av dagligvaror?  



 Programkomitéens sluttrapport 181 

Projektet är väldokumenterat i den skrift som publicerats av Social-
forskningsinstituttet (Bonke 2005). Den är komparativ i den mening att 
den innehåller fallstudier av områden med likartad karaktär i de nordiska 
länderna. Det är också så att frågeställningarna varit utarbetade gemen-
samt. Upplägget i studierna kan dock karaktäriseras som explorativt i den 
meningen att de omfattar ett begränsat antal personer från specifika geo-
grafiska områden. Resultaten motiverar dock fortsatt forskning på områ-
det där förhoppningsvis olika ansatser kan prövas och resultaten giltighet 
generaliseras. Studien är också viktig därför att den ger en stark illustra-
tion av konsekvenserna av att leva i en socialt och ekonomiskt utsatt i 
situation i länder som är ekonomiskt bland de mest jämlika i västvärlden.  

4.5 Forskningsöversikterna 

Programkommittén fann det alltså motiverat att starta ett antal projekt i 
form av forskningsöversikter för att belysa ett antal områden i det ur-
sprungliga forskningsprogrammet som blivit dåligt belysta. Projekten har 
syftat till att identifiera kunskapsluckor och identifiera angelägna uppgif-
ter för framtida forskning. De ekonomiska resurserna har varit blygsam-
mare än för de flesta reguljära projekten. Satsningen har givit en riklig 
utdelning i publikationer och rapporter. 

En översikt som framstår som synnerligen välmotiverad ur ett väl-
färdsperspektiv är Innvandringens velferdspolititiske konsekvenser – 
kunnskapsstatus for nordisk velferdsforskning som letts av professor Gre-
te Brochmann, forskningsleder vid Institutet for Samfunnsforskning 
(ISF). Motiven till översikten står att finna i de uppenbara välfärdspro-
blem som stora invandrargrupper erfar i de Nordiska länderna. Dessutom 
kan vi av befolkningsmässiga skäl förvänta oss att det fortsatt kommer att 
finnas såväl ett migrationstryck mot våra länder som en efterfrågan på 
arbetskraft här. Intressant nog har migrations/integrationsforskningen och 
välfärds/välfärdsstatsforskningen levt i skilda världar. Detta trots, vilket 
Brochmann och Hagelund (2005) påpekar i sin rapport utgiven av Minis-
terrådet, att det finns ett starkt ömsesidigt intresse för det ”andra” per-
spektivet. Mot denna bakgrund framstår deras förslag om att stödja nät-
verksuppbyggnad som i högsta grad välmotiverad. Detsamma gäller för-
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slaget att stödja utpräglat komparativa satsningar på det här området trots 
att de är resurskrävande i både tid och pengar.  

Professor Marta Szebehely, Institutionen för socialt arbete på Stock-
holm universitet, har lett projektet Hälsa och välfärd – kunskapsöversikt 
över nordisk välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet, och den utan 
tvekan mest ambitiösa rapporteringen bland översiktprojekten lämnas i 
Äldreomsorsgsforskningen i Norden (Nordiska Ministerrådet 2005). Det 
är en omfattande kartläggning också därför att det är ett forskningsområ-
de som är etablerat och ett socialpolitiskt område som är moget. Kart-
läggningen har direkt också involverat ett stort och välrenomerat nätverk 
av omsorgsforskare. Den demografiska utvecklingen som ligger framför 
oss gör det inte mindre angeläget att öka kunskaperna på detta område. 
Det som framhålls i rapporten är den potential som ligger i ett fortsatt och 
fördjupat samarbete inom ramen för nordiska forskarnätverk. Det skulle 
tillåta att välfärdskonsekvenserna av de institutionella och resursmässiga 
skillnader som finns mellan de nordiska länderna skulle kunna utforskas. 
Dessutom kan de nordiska forskarna också dra nytta av de skillnader som 
finns mellan olika forskningstraditioner på området. 

Professor Per Gunnar Edebalk, Socialhögskolan vid Lunds universitet, 
har lett projektet Konsumentperspektiv på offentliga och privata mark-
nadsbaserade välfärdstjänster: Kundval på välfärdsmarknader, och till-
sammans med Marianne Svensson författat en av det Nordiska minister-
rådet publicerad rapport (Edebalk och Svensson 2005). Jämfört med Sze-
behelys äldreomsorgsrapport är denna rapport annorlunda till sin karaktär. 
Det är en naturlig konsekvens av att forskning kring kundvalsmodeller 
ännu är mycket begränsad. Som en slags kompensation för detta innehål-
ler rapporten ett utvecklat och välbalanserat resonemang om potentiella 
för- och nackdelar med den här typens av organisationsformer. Den ger 
också uppslag till hur frågan skulle kunna studeras för att öka kunskaper-
na till vägledning för den politiska debatten på ett område som i allmän-
het styrs av förhoppningar och fördomar. Information och kvalitetssäk-
ring framstår här som nyckelbegrepp. 

Aila-Leena Matthies, University of Applied Sciences Magdeburg-
Stendahl, har varit projektledare för Den tredje sektorn och ’governance’: 
utmaningarna för välfärdstjänsterna i de nordiska länderna. Den här 
forskningsöversikten är gjord på ett klassiskt och systematiskt sätt. Det 
har varit en kombination av bibliografisk inventering och konsultationer 
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med ett antal av de mest framstående nordiska forskarna på området. Den 
ger intressanta perspektiv också inifrån den tredje sektorn. Den tar upp ett 
viktigt tema som handlar om samspelet mellan stat och civilt samhälle, 
och pekar på frånvaron av de motsättningar som finns mellan dess sfärer i 
den nordiska kontexten. Det är dock uppenbart att välfärdskonsekvenser-
na av de olika former av offentligt privata mixer som finns i olika länder 
på det hela taget är outredda. Den fråga som finns i projektets engelska 
titel – ”A Model for Europe?” – får därför ännu anses som obesvarad.  

Lektor Eva Sundström från Sociologiska institutionen vid Umeå uni-
versitet, har lett projektet Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden, 
Färörna, Grönland och Island. Jag tycker egentligen att den skiljer sig 
från de övriga projekten i den här kategorin av översiktsstudier eftersom 
den strävat efter att åstadkomma en kartläggning, inte bara av forskning 
och litteratur på området, utan också av den faktiska utformningen och 
utbredningen av de existerande socialpolitiska institutionerna i det här 
geografiska området. Mot bakgrund av de få studier som finns så har hon 
lyckats påfallande väl med sitt uppdrag trots de förhållandevis små resur-
ser som funnit att tillgå. Det är måhända ett första steg, men ett steg som 
antyder att det kan vara fruktbart att försöka omfatta också dessa länder i 
de nordiska jämförelserna trots de språkbarriärer som uppenbarligen 
finns. 

Projektet Europeiska perspektiv på den nordiska välfärdsstaten har 
letts av Seniorforsker Jon Kvist vid Socialforskningsinstituttet i Köpen-
hamn. Projektet ger tydliga bidrag till frågan vad den nordiska modellen 
egentligen är på flera politikområden. Projektet ger också viss belysning 
åt det som varit på programkommitténs agenda, nämligen exportvärdet av 
den nordiska modellen. I sammanfattningen av projektet ger Kvist en rad 
goda exempel från familjepolitikens område. Det som i övrigt föreligger 
från projektet är en artikel i en referee-baserad internationell tidskrift 
(Kvist 2005). I pipeline ligger också en antologi med ett antal etablerade 
europeiska forskare. 

Dessa översiktsprojekt måste alltså på det hela taget betraktas som 
lyckade eller mycket lyckade utifrån de syften de haft. De synes både väl 
genomförda och väl dokumenterade. Dessa resultat till trots är det ändå 
rimligt att ställa frågan om det är väl använda resurser. Min arbetshypotes 
är skeptisk och grundar sig på att den elaka men enkla tanken som man 
som forskningsfinansiär ändå bör ha för ögonen: skulle inte forsknings-
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översikterna ändå göras i projekt som i skulle ha fått en klassisk forsk-
ningsinriktning. Bibliografiska sammanställningar genereras i bästa fall 
automatiskt i den reguljära forskningen. Att identifiera viktiga kunskaps-
luckor och nya forskningsfrågor är ju också naturliga produkter av forsk-
ningsprojekt. Nu när de ändå är genomförda torde ändå värdet av dem 
vara betydande. Man kan också se initiativet mot bakgrund av att tradi-
tionella forskningsprojekt alltför sällan dokumenterar kunskapsluckor på 
något särskilt systematiskt sätt. Istället finns det i allmänhet en stark fo-
kusering på de kunskaper som genererats i projekten och närmast en ovil-
ja att redovisa det som inte studerats.  

4.6 Slutsatser 

Det är av den här genomgången klart att Velferdsforskningeprogrammet 
under perioden 2002–2005 genererat en imponerande mängd studier och 
publikationer. I det följande skall jag försöka lyfta fram det som jag ser 
som programmets styrkor och svagheter innan jag går in på några avslu-
tande reflektioner kring prioriteringar och alternativ för framtida nordiska 
forskningsinsatser på välfärdsområdet. 

Det finns en rad framgångindikatorer i den rapportering som kommer 
från de olika projekt som fått stöd av programmet. För det första har rap-
porteringen av forskningsprojekten kommit imponerande långt vid in-
gången till 2006 mot bakgrund av att programperioden tog slut vid års-
skiftet. För det andra är det också en uppenbar styrka i de allra flesta pro-
jekten att de haft en tydlig produkt som mål för verksamheten, oftast i 
formen av en antologi. Det torde inte bara vara en fördel för den som 
skall utvärdera resultaten av programmet i sig, min erfarenhet är att det 
även är till fromma för forskningsprocessen att ha tydliga produkter att 
arbeta fram emot. Det tvingar fram nödvändiga avgränsningar och sporrar 
projektmedarbetarna till att redovisa tydliga resultat av studierna. Det går 
också att med fördel arbeta med tidplaner med inslag av yttre både kon-
troll och stimulans. 

Det kan för det tredje konstateras att forskningsprojekten ligger klart i 
linje med de grundteman vilka angavs i programmet. Socialt medborgar-
skap, genus, familj, och konsumentperspektivet är väl belysta i projekten. 
Projekten tar dessutom upp frågeställningar som är naturligt temaövergri-
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pande. Den europeiska dimensionen finns tydligt med i flera projekt även 
om de mellannordiska komparationerna är mer frekventa. Visserligen tar 
inget projekt egentligen inte sin primära utgångspunkt från arbetsmarkna-
den men det finns tydliga kopplingar till arbetslivet såväl i de projekt som 
utgår från genus- och familjerelaterade frågeställningar, som de som tar 
sin utgångspunkt mer i marginaliseringsfrågor. Det leder fram till den 
fjärde styrkan; de lyckosamma temaövergripande satsningarna. 

För det femte har projektgrupperna haft god nordisk täckning och fö-
refaller att ha fungerat som starka nätverksbyggare. I det avseendet finns 
det skäl att tro att programmet fått mer varaktiga och positiva effekter. 

För det sjätte har projekten genererat ny kunskap på viktiga områden. 
Jag har kommenterat detta i anslutning till projekten men ett par samman-
fattande kommentarer är på sin plats. Forskningen kring familj, arbete 
och socialpolitik har blivit omfattande på europeisk nivå men det finns ett 
antal nya resultat att rapportera från programmet. De genusrelaterade 
projekten har levererat ett antal ny perspektiv på jämställdhetsfrågan, 
också när det gäller fädernas roll. Genus och medborgarskap är intimt 
förknippade men medborgarskapsfrågan har fått ny belysning också i 
andra avseenden. 

För det sjunde har den breda genomgången av forskningsfältet identi-
fierat viktiga kunskapsluckor för framtida forskning att angripa. 

Svagheterna i programmet framstår såväl i förhållande till de målsätt-
ningar som ställts upp som hur projekten faktiskt genomförts och i förhål-
lande till de projekt som inte valdes. 

Ett grundläggande problem är att de medel som avsatts för program-
met varit så begränsade i förhållande till de stora frågor som rests i utlys-
ningen.  

En begreppslig svaghet ligger i att det saknas ett gemensamt välfärds-
begrepp till samtliga projekt att förhålla sig till. Detta är egentligen förvå-
nande eftersom det finns en stark och gemensam nordisk välfärdsforsk-
ningstradition i form av levnadsnivåundersökningarna. Att ha detta väl-
färdsbegrepp som gemensam utgångspunkt är inte liktydigt med att för-
hålla sig okritisk till det eller nöja sig med den nuvarande utformningen. 
Tvärtom finns det goda skäl att utveckla det. Det gäller i förhållande till 
både genus och etnicitetsaspekter. Det gäller inte minst det faktum att 
levnadsnivåundersökningarna innehåller så lite direkt information med 
direkt koppling till välfärdsstatliga system (jmf. SOU 2001:79). 
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Detta resonemang leder in på en annan svaghet som handlar om 
oklarhet när det gäller att specificera de institutionella faktorerna i väl-
färdsstatens olika program, eller andra typer av välfärdsinstitutioner för 
den delen. Här finns visserligen mycket relevant information i de olika 
projekten men det är påfallande många projekt som saknar systematiska 
försök att beskriva institutionella likheter och skillnader i socialpolitiken 
utformning. Bristen på klara välfärdsrelaterade utfallsmått i kombination 
med att institutionernas egenskaper inte analyserats kvantitativt innebär 
att det finns stora svårigheter att uttala sig om välfärdsstatens effekter, 
vare sig de är positiva eller negativa – avsedda eller oavsedda. Dessa 
synpunkter får inte tas som intäkt för att saknas viktiga bidrag kring väl-
färdsbegreppet och institutionella konceptualiseringar. Jag menar att det 
är tvärtom, men att den allmänna teoretiska och metodologiska pluralis-
men också har en baksida därför att den inte riktigt bidrar till kumulativa 
processer inom välfärdsforskningen. 

I förhållande till både de mycket vida problemställningar som formu-
lerats för programmet och de utmaningar som den nordiska modellen står 
inför, har alltså de medel som stått till förfogande för Velferdsforsk-
ningsprogrammet varit påtagligt begränsade. Detta är i det närmaste en 
självklarhet och modellens utmaningar är såväl omfattande som kom-
plexa. Velferdsforskningsprogrammet hade emellertid kunnat få en 
mycket mer avgränsad inriktning om man velat vara säkra på att få vissa 
avgränsade frågeställningar besvarade. Så har jag dock inte uppfattat 
programmets intentioner. Däri ligger kanske något av programmets både 
styrka och svaghet. 

4.7 Prioriteringar och alternativa strategier  

Mot bakgrund av den granskning som jag gjort för den föreliggande pub-
likationen, och tidigare forskningserfarenhet på området (t.ex. Palme 
2001, 2004, Palme et al 2003, Palme och Korpi 2003, Palme och Kangas 
2005), vill jag så här avslutningsvis drista mig till att göra några reflek-
tioner kring hur den nordiska välfärdsforskningen bör stödjas.  

Den nordiska nivån när det gäller forskningsfinansiering har bestämda 
fördelar. I förhållande till forskningssamarbeten på europeiska nivån 
framstår flera förhållanden som väsentliga att framhålla. För det första är 
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nivån naturligt komparativ men antalet länder är inte så stort vilket gör 
det lättare att administrera. För det andra, och detta är delvis en konse-
kvens av litenheten, så finns det en starkare tillit mellan forskningsfinan-
siärer och forskare vilket gör det mindre byråkratiskt att driva projekt. 
Därmed lämnas också större utrymme för själva forskningen. Det finns 
också klara fördelar rent språkligt och sannolikt lägre trösklar att komma 
över också kulturellt. I förhållande till de nationella forskningsråden så 
finns det fördelar med att det i de nordiska projekten finns inbyggt sam-
arbeten mellan flera nordiska länder. Det tvingar fram komparationer 
vilket är önskvärt. Ofta framstår de nordiska länderna som ”most similar 
cases” (Lijphart 1975) vilket ger utrymme för intressanta jämförelser 
därför att man kan identifiera kritiska skillnader. 

Hoten mot de offentligt finansierade nordiska välfärdsstaterna är up-
penbara. De gäller dock inte akut, och sannolikt heller inte på kort sikt. 
Faktum är att de nordiska länderna har överskott i sina statliga budgetar. 
Och de sociala utgifterna har tenderat att sjunka i förhållande till BNP 
(Adema och Ladaique 2005). På sikt är det dock uppenbart att såväl den 
demografiska utvecklingen som förändringar i vår omvärld hotar hållbar-
heten i finansieringen av de åtaganden som de nordiska länderna för när-
varande tar mot sina medborgare (Institutet för Framtidsstudier 2004, 
Palme 2004). Det går också att hävda att det i allmänhet är angeläget att 
fatta beslut som syftar till långsiktighet, och att det särskilt gäller de år då 
det blåser medvind både finansieringsmässigt och resultatmässigt. 

Ett perspektiv på hur alternativen skulle kunna sett ut är att gå tillbaks 
till programtexten och granska vilka områden som där lyfts fram, vilka 
som fått en mer blygsam placering och vilka som helt enkelt saknas. Det 
har redan konstateras att anlaget i utlysningen är påfallande brett. Utifrån 
mina utgångspunkter tar det också upp de centrala spörsmål som jag lyfte 
fram i min rapport till det Nordiska Ministerrådet (Palme 2000). Om man 
verkligen vill ha alla de frågeställningar belysta måste utlysningen göras 
på ett annat sätt. Då måste man göra preciserade flera ”calls for tender” 
av den typ som t.ex. EU-kommissionen gör och skriva forskningskontrak-
ten strikt utifrån dessa utlysningar. Det kräver också att man förbereder 
utlysningarna på ett annat sätt. Det kräver bland annat en mer omfattande 
politisk beredning. En nackdel blir att man inte lämnar lika stort utrymme 
för innovativa studier och teoretiskt nydanande ansatser. Men slutsatserna 
kan bli mer policyrelevanta. En viktig fråga i det här sammanhangen 
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gäller hur väl det välfärdspolitiska området täcks in av de satsningar som 
gjorts och görs från på nordisk nivå i så kallade ”networks of excellence”. 
Och hur policyrelevanta är dessa forskningssatsningar?  

En grundläggande utgångspunkt bör vara att stödja forskning som tar 
sin utgångspunkt i precisa beskrivningar av välfärdsinstitutioner. En an-
dra grundläggande utgångspunkt bör vara att studera konsekvenserna 
utifrån enskilda människors välfärd (Palme 2001). Den nordiska välfärds-
forskningen behöver dock förnyas efter 30 år. Min uppfattning är att det 
låter sig göras utan att de grundläggande antagandena behöver ifrågasät-
tas; att de skall behandla individernas objektiva välfärd och det skall 
handla om påverkbara förhållanden. Vi behöver dock öka kunskaperna 
om individens möte med välfärdsinstitutionerna. 

Välfärdstjänsterna har i ökande grad blivit föremål för systematiska 
jämförelser. Det är dags att utveckla ett konceptuellt ramverk för detta. 
Sjukvården är ett område som emellanåt faller utanför den välfärdspoli-
tiska forskningen som tenderat att antingen fokusera mer utpräglade ”om-
sorgs-områden”. Givet den stora och ökande betydelse som sjukvården 
kommer att få med åldrande befolkningar kan man tycka att det vore 
angeläget att stärka den institutionella analysen på det här området, också 
i ett nordiskt perspektiv. Ett område som förefaller kunna utvecklas i 
komparativ riktning rör åldrande och hälsa i allmänhet och relation till 
vårdbehov bland de äldre i synnerhet. Särskilt intressant vore att stödja 
studier där det finns explicita genus-, klass- och etnicitetsperspektiv.  

I den internationella forskningslitteraturen har sambandet mellan väl-
färdsstatsregimer och produktionsregimer kommit allt starkare i förgrun-
den. Detta är en väsentlig förutsättning för kunna förstå det som fastsla-
gits för programmet, d.v.s. hur uthållig socialpolitiken är. Med andra ord 
handlar det om att studera hur socialpolitiken kan vidmakthålla sin pro-
duktiva grund. Som ovan konstaterats har arbetsmarknadsfrågorna fått 
stor uppmärksamhet i det nu avslutade programmet. Arbetsmarknaden har 
också explicit kopplats till delar av socialpolitiken, framför allt på famil-
jepolitikens område. På sikt kan man med fördel integrera analyserna av 
produktions- och välfärdsstatsregimer. 

I det sammanhanget, och i perspektiv av den fortsatta expansionen av 
utbildningssystemet, framstår det som allt mer angeläget att studera ut-
bildningssystemet mer institutionellt och komparativt. Medan välfärds-
statssystemet i övrigt blivit föremål för en rad typologiseringar så saknas 
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liknande analysverktyg för utbildningsområdet. Det finns på europeisk 
nivå för närvarande försök att utveckla sådana. Det borde göras också på 
nordisk nivå. Vi behöver helt enkelt kunna skilja mellan olika utbild-
ningsregimer för att kunna se effekterna av olika institutionell utform-
ning. Det framstår som särskilt angeläget sett i relation till de stora län-
derskillnader vi kan se i elevers utbildningsprestationer, t.ex. i OECD:s så 
kallade PISA-studie (jmf. Esping Andersen 2005) 

Ett annat område där det skett betydande förändringar i befolknings-
sammansättningen också bland de nordiska befolkningarna rör invand-
ringen. Här framstår skillnaderna mellan de nordiska länderna som större 
än likheterna, också i ett vidare komparativt perspektiv. Den kartläggning 
av studierna kring konsekvenserna av invandring för välfärdsinstitutio-
nerna som initierats inom ramen för programmet var därför framsynt. Den 
visar också tydligt på att vi behöver integrera analysen av migrations- och 
välfärdsregimer. 

Studier som kan utveckla välfärdsbegreppet till att bli mer socialpoli-
tiskt relevant borde också uppmärksamma ungdomars välfärd hur ett 
livscykelperspektiv. Det mönster som vi kunnat se i Norden och övriga 
Europa kring de ökade svårigheterna för ungdomar att etablera sig vuxen-
livets olika arenor gäller såväl arbetsliv som bostadsmarknad och familje-
bildning. Det faktum att befolkningarnas åldersstruktur kommer att fort-
sätta att förskjutas i äldre riktning kan komma att innebära att frågor kring 
intergenerationell rättvisa kan komma att skärpas (Lindh, Malmberg och 
Palme 2005). Dessa farhågor har nu ventilerats ganska länge och inte 
minst i den amerikanska kontexten. Situationen i Norden är annorlunda i 
väsentliga avseenden. Det har sannolikt sin bakgrund i att socialpolitiken 
är mer balanserad mellan olika åldersgrupper medan den tydlig fått en 
”äldrebias” i USA. Förskjutningen när det gäller ofärdsproblemen till 
nackdel för de unga också i Norden motiverar dock fortsatt kunskapsin-
hämtning kring detta problemkomplex. 

Det finns ett antal frågeställningar som kan kopplas till vad som kan 
rubriceras som spänningar i den nordiska modellen. Ett exempel är up-
penbarligen spänningen mellan ett rättighetsbaserat socialt medborgar-
skap och det lokala självbestämmandet när det gäller välfärdsstatens prak-
tik. Eftersom dessa spänningar inte torde minska i framtiden framstår det 
som ett angeläget område att förbättra kunskaperna på. 
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Sammanfattningsvis behöver alltså den institutionella analysen uppda-
teras i en rad väsentliga avseenden. Det handlar om vara mer precis i den 
komparativa analysen av enskilda program men också att se samman-
hangen mellan olika politikområden.  

Det skulle kunna gå att kräva en ”fullständig” nordisk täckning i alla 
projekt med finansiering av Nordiska Ministerrådet, måhända inte i pri-
märforskningen men i alla fall i form av en rapportering utifrån sekundär 
forskning. Tanken att alla projekt som får nordiska forskningsfinansie-
ringen borde reserveras för att stödja all-nordiska projekt är lockande 
därför att det skulle öka den politiska relevansen av forskningen, och 
förhoppningsvis öka betalningsviljan. Det behöver inte nödvändigtvis 
betyda att alla länder kan eller behöver delta på samma nivå. Det torde 
helt enkelt inte vara meningsfullt, eller särskilt klokt arbetsekonomiskt 
sett. En del av analyserna i projekten behöver inte omfatta samtliga län-
der. Det skulle dock vara ett väsentligt inslag i att åter göra Norden en 
arena där gemensam kunskapsinhämtning kan utgöra grunden för lärande.  

De åldrande befolkningarna har de nordiska länderna gemensamt, 
även om det finns regionala variationer. Det åldrande samhällets institu-
tioner handlar inte bara om äldreomsorg, pensioner och sjukvård. Hu-
mankapitalbildningen och arbetsutbudet är lika centrala. Migration och 
barnafödande är inte oväsentliga att beakta. Genus, arbetsdelning och 
familjebildning blir i perspektivet av en balanserad befolkningsutveckling 
av centralt intresse. Här gjordes ett par satsningar i programmet, men 
egentligen på ett sätt som inte kopplar ihop olika frågeställningarna i den 
mån som skulle vara möjligt. Det är särskilt viktigt i förhållande till den 
nordiska modellens både sociala och finansiella hållbarhet. 

Det finns så här avslutningsvis också anledning att reflektera över hur 
kumulativa processer bäst kan åstadkommas. Alla projekt som lyckats 
med att få till verkligt vetenskapligt samarbete mellan forskare i olika 
länder har ju en stark kumulativ potential. Sedan finns det ofta en kon-
struerad motsättning mellan kvalitativt och kvantitativt inriktad forskning 
samtidigt som exemplen är få på värdefulla samspel. Hur kan vi stödja 
tankeutbytet mellan forskare verksamma inom dessa respektive traditio-
ner? Jag skulle åter vilja lyfta fram betydelsen av en gemensam teoretisk 
och begreppslig diskussion för nordiska välfärdsforskare som viktigt för 
att stödja kumulativa processer. Detsamma gäller arbetet med gemen-
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samma databaser. Men för att få igång en sådan diskurs krävs ett gemen-
samt forum, kanske i tidskriftsform. 

Att bygga upp databaser är både svårt och kostsamt. Det kräver lång-
siktighet från såväl forskare som forskningsfinansiärer. Det är dock ange-
läget för att inte forskningen skall stagnera som rena tankeexperiment. 
När det gäller statistik och institutionell data på välfärdsområdet finns 
sedan länge ett etablerat samarbete mellan de nordiska länderna inom 
NOSOSKO som resulterar i återkommande publiceringar (Social tryghed 
i de nordisk lande/Social Protection in the Nordic Countries). Dessa är av 
mycket hög kvalitet och har under åren utvecklats kvalitetsmässigt i en 
rad avseenden. Samtidigt bedrivs förhållandevis lite forskning på basis av 
dessa data. En möjlighet att forssätta utvecklingen av både forskningen 
och den här rapporteringen vore att göra det som del av ett nordiskt 
forskningssamarbete. 

Välfärdsforskningen har en stor potential att vägleda moderniseringen 
av socialpolitiken i såväl de nordiska länder som i Europa och vår övriga 
omvärld. För att den skall kunna utnyttjas bättre behöver vi arbeta vidare 
med att precisera det välfärdsbegrepp som inte minst den nordiska väl-
färdsforskningen varit väsentlig för att etablera. Det behöver utvecklas 
när det gäller kopplingen till de socialpolitiska institutionerna. Men dess 
relevans behöver också prövas i en öppen politisk debatt.  
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5. Programkomitéens vurderinger og 
prioriteringer 

5.1 Innledning 

I programplanen som ligger til grunn for det nordiske velferdsforsk-
ningsprogrammet, oppfordres programkomiteen til å ”formulera rekom-
mendationer för framtida politiska åtgärder”. 

Forslagene rettes primært til vår oppdragsgiver, Nordisk Ministerråd 
(NMR), som står fritt til å vurdere hvordan disse forslagene skal behand-
les videre. Det er viktig å understreke at komiteen ikke er et politisk or-
gan, og følgelig vil våre anbefalinger primært være tuftet på programmets 
faglige resultater og erfaringer. 

Viktige referanser for våre anbefalinger er de vurderinger som er om-
talt tidligere i sluttrapporten, særlig vises til Joakim Palmes bidrag og 
sammendragene fra prosjektene. 

Komiteen har valgt å drøfte utfordringer langs to akser: For det første 
hvilke behov for fortsatt nordisk velferdsforskning som kan registreres, 
og for det andre mulige politiske tiltak som kan iverksettes for å op-
prettholde en kvalitativ god nordisk velferdssektor. I tillegg har komitéen 
gjort en vurdering av programmet som helhet, basert på den forskningen 
som er gjennomført. 

5.2 Vurderinger av forskningen under 
Velferdsforskningsprogrammet 

I programplanen konstaterades att den nordiska välfärdsmodellen känne-
tecknas av en relativt stor tjänstesektor med en hög servicenivå, ett gene-
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röst bidragssystem baserat på generella system samt en relativt hög skat-
tenivå för att finansiera välfärden. Man menade vidare att den nordiska 
modellen blivit känd ute i världen för ett högt deltagande i arbetslivet, 
små inkomstskillnader samt en relativt hög jämställdhet. Också på andra 
indikatorer har, framhölls det, den nordiska modellen varit framgångrik i 
sin målsättning att stärka välfärden, exempelvis genom att de nordiska 
samhällena uppvisar låg barnadödlighet, hög medellivslängd, regional 
balans och politiskt deltagande. Det har dessutom funnits en konsensus 
kring dessa åtaganden. Man kan emellertid fråga sig hur tålig modellen är 
i förhållande till förändringar som pågår på nordisk, europeisk och på 
global nivå. Också andra förändringar i samhället nämndes, exempelvis 
den demografiska strukturen, svag ekonomi, överutnyttjande av syste-
men, mångkulturell värdegrund, samt modellens värde i ett vidare europe-
iskt sammanhang. Forskningens roll i detta sammanhang är viktig, inte 
minst när det gäller att bygga upp och underhålla databaser för att göra 
komparativa studier möjliga. 

Vi ska nedan värdera den kunskap som tagits fram i förhållande till 
välfärdsprogrammets programplan. Värderingen görs utifrån följande 
frågor: 

 
• Har projekten bidragit till en teoriutveckling kring den nordiska 

modellen?  
• Har projekten bidragit till en ökad jämförande kunskap om nordisk 

välfärdspolitik?  
• Har projekten bidragit till att upptäcka kunskapsluckor? 

5.2.1 Arbetsmarknadspolitik och socialpolitik 

Till den nordiska välfärdsmodellens kännetecken hör den starka knyt-
ningen mellan arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. Arbetslinjen har 
varit en rådande princip, liksom tanken på en produktiv socialpolitik, 
d.v.s. satsningar på socialpolitiska åtgärder ska fungera som injektioner 
på arbetsmarknaden. 

På ett allmänt plan var frågor kring sysselsättning och arbetsmarknad 
direkt eller indirekt inkluderade i alla studierna i programmet. Detta är en 
följd av att de nordiska länderna historiskt sett har betraktats som samhäl-
len där hårt arbete varit en förutsättning för framgång. De nordiska län-
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derna har haft små befolkningar samt svårtillgängliga naturtillgångar. 
Detta har gjort dem starkt beroende av arbetskraft. Som en konsekvens är 
förvärvsfrekvensen i Norden det högsta i Europa. De nordiska kvinnornas 
andel i arbetskraften var redan på 1960-talet på samma nivå som de andra 
(väst)europeiska länderna nådde först under 1990-talet. 

Den innovativa potentialen i de studier som bedrivits inom ramen för 
programmet återfinns i de resultat och slutsatser som rör arbetsfördel-
ningen i familjen. Förhandlingen mellan föräldrar kring fördelning av 
ansvar, med tanke på att de agerar både som familjemedlemmar och an-
ställda, kan uppvisa nya mönster. Speciellt gäller detta många yngre män 
som värderar familjeliv och arbetsmarknad lika. Flera studier i program-
met bekräftar att den könsbaserade maktstrukturen, med mannen som 
norm, inte är oföränderlig, utan kan omförhandlas och förnyas..  

I de arbetsmarknadsprojekt som gäller social service diskuteras för-
delningen mellan offentlig/privat, centrum/periferi, global/lokal, ur såväl 
begreppslig som metodologisk synvinkel. Sektorer som äldreomsorg i de 
nordiska länderna har granskats på nytt genom att befintliga data sam-
manställts. Några rapporter kan betraktas som milstolpar vilket innebär 
att omprövningar gjorts av begrepp som omsorg, kvinnoarbete och kvin-
noarbetsmarknad i början av 2000-talet i Norden. I detta ingår förändrade 
relationer mellan privata och offentliga organisationer samt tredje sek-
torns aktörer. En öppen fråga för arbetsmarknadsforskningen är hur om-
sorg i den nya blandningen av välfärdsaktörer kan fungera; hur och vem 
kan rekryteras till fältet? Också immigranters ställning som givare och 
mottagare av omsorg behöver ytterligare belysning i forskningen. Det 
finns få detaljerade komparativa analyser om deras ställning på arbets-
marknaden i de nordiska länderna, och ett ökat forskningsfokus på detta 
får ses som en viktigt strategisk fråga inför framtida satsningar. 

Den offentliga sektorn har visat sig fungera stabiliserande och som en 
utvecklande kraft. Den offentliga sektorn har också varit en arena där 
kvinnor kunnat stärka sin position tack var god utbildning. Offentlig väl-
färdsproduktion fungerar ofta som motor och det som skapar ”det goda 
livet” i glesbygden. 

Sammanfattningsvis kan sägas om rapporterna inriktade på arbete, ar-
betsmarknad och dess förändring omspänner projekt på ett kontinuum där 
både klassiska uppläggningar och innovativa öppningar finns med. Den 
metodologiska variationen är stor och (lokala) fallstudier har gett värde-
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fulla bidrag för att förstå mångfalden i de nordiska samhällena från väl-
färdspolitisk synvinkel. I redovisningar framkommer svårigheten att göra 
statistiska komparativa analyser. Frågan är om inte välfärdsstatistiken 
som sådan behöver uppdateras. Adekvata välfärdsindikatorer behöver 
utvecklas, inte minst ur teoretisk synvinkel. Programmets enskilda projekt 
medverkar till att göra komplexa samband mellan förvärvsarbete och 
vardagsliv synliga på ett innovativt sätt. Förvärvsarbete har kommit att 
betraktas som mer än enbart en ekonomisk faktor. Samspelet mellan ar-
betsmarknad och socialpolitik har skapat en struktur där arbetslivet också 
skapar en infrastruktur för andra delar av livet. Detta kan förklara varför 
arbetslöshet blir ett så stort problem i Norden, samt varför ett begrepp 
som socialt medborgarskap i diskussionen framstår som speciellt i de 
nordiska samhällena. 

5.2.2 Sociala och hälsomässiga förhållanden 

I förslaget till forskningsprogram fanns önskemål om forskningsprojekt 
relaterade till de problem som förändringar i befolkningssammansättning-
en förorsakar. Etableras nya risker för försämringar i hälsa och välstånd 
med en åldrande befolkning, nedgång i fertilitet, nedgång i sysselsättning 
samt förändringar i kulturell sammansättning som följer av ökad invand-
ring?  

Frågeställningar kring sociala och hälsomässiga förhållanden finns 
med mer eller mindre centralt i flera av projekten, samtidigt som man kan 
konstatera att många frågor återstår att utforska. Frågan kring den åldran-
de befolkningen studeras i något av projekten med avseende på omsor-
gens organisering och dess konsekvenser för personal och anhöriga. Frå-
gor kring de äldre vars behov nu definieras utifrån en socialpolitisk 
grundsyn från en tid då äldre fortfarande utgjorde en liten grupp i samhäl-
let till att nu ha blivit en stor del av befolkningen, saknas i projektkatalo-
gen. Det saknas systematiska studier, med klass, etnicitets-eller könsper-
spektiv, rörande det utbud av tjänster från såväl sjukvård som socialtjänst 
som den åldrande beforlkningen med all sannolikt kommer att kräva i 
framtiden.. 

Det konstateras att hemtjänsten minskat i omfattning och tjänsteutbud 
till personer över 65 år. Insatserna har ersatts av frivilligas och anhörigas 
arbete. Skillnaderna mellan de olika nordiska länderna när det gäller om-
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fattning och innehåll ökar. Från Sverige kommer rapporter om betydande 
omsorgsinsatser från familjemedlemmar; make/maka, döttrar/svärdöttrar. 
Konsekvenserna av och för förvärvsarbete, ekonomi och hälsa av att ock-
så ha ansvar för en anhörig är i stort sett outforskade. Personalens hälsa i 
en bantad äldreomsorgsorganisation borde bli föremål för fler uppfölj-
ningar och systematisk forskning.  

Fruktsamhetsmönstret i samtliga nordiska länder har förskjutits mot 
ett senare barnafödande. Välfärdspolitiska åtgärder för att stimulera frukt-
samheten har varit framgångsrika, men det finns problem relaterade till 
jämställdhet. Speciellt gäller detta när välutbildade kvinnor kommer i 
konkurrens med män. Det finns ett klart negativt samband mellan utbild-
ning och fruktsamhet. De välfärdspolitiska insatserna för att stimulera 
barnafödandet har framför allt haft den största effekten inom den köns-
segregerade och kvinnodominerade offentliga sektorn. Välfärdspolitiska 
satsningar gör sig alltså bäst på välfärdsservicens egen arbetsmarknad. 
Denna arbetsmarknad kännetecknas ofta av lågutbildad personal. Studien 
visar att det går att stimulera barnafödandet, men att det skulle behövas en 
anpassning av arbetsmarknaden om också jämställdheten skulle förbätt-
ras. Vi vet för lite om konsekvenserna av det aktuella fruktsamhetsmönst-
ret med avseende på olika familjemedlemmars hälsa. 

Sammanfattningsvis kan sägas att inget enskilt projekt i programmet 
har formulerat problemställningen med fokus på risker för hälsa och väl-
stånd vid förändringar i välfärden. Programmet ger upphov till frågor 
omkring befolkningsstrukturens effekter på: åldrandet och dess hälsomäs-
siga konsekvenser, förändringar i fertiliteten och dess hälsomässiga kon-
sekvenser för kvinnor och barn. I likhet med Palme efterlyser vi forskning 
där sjukvården inkluderas i den välfärdspolitiska analysen. 

5.2.3 Marginalisering och utstötning. 

I Välfärdsforskningsprogrammet framkom önskemål om att konsekven-
serna av arbetsmarknadens förändring skulle belysas genom olika projekt. 
Marginalisering som företeelse diskuteras i projekten om arbetsmarknads-
förändringar samt i studier relaterade till medborgarskapet i de nordiska 
länderna. 

Ett tema som tas upp i programmet är den differentiering i levnads-
mönster och villkor som kännetecknar det postindustriella samhället. Ett 



200 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

projekt som studerar välfärdsstatens marginaler är det som fokuserar på 
dess periferi, d.v.s. Finnmark, Troms, Norrbotten, Lappland, Island, Fär-
öarna och Grönland. Den universella (generella?) välfärden som tankesy-
stem sätts där på prov. Det mönster som man sett i mer urbana samman-
hang, att krav på sociala reformer som förts fram genom folkrörelsen sugs 
upp av välfärdsstatliga institutioner och omformuleras till inomstatliga 
mål, har tagit avsevärt mycket längre tid i dessa perifera delar. Folkliga 
rörelser är fortfarande aktiva i dialogen med centralmakten. I konkurrens 
med andra rörelser har kvinnorörelsen fått stå tillbaka för rörelser med ett 
annat politiskt fokus som klass och etnicitet. En vikande arbetsmarknad 
har också gjort den offentliga välfärden mer begränsad i dessa trakter. 
Civilsamhället bidrar i högre utsträckning med omsorg om barn och gam-
la då offentlig omsorg ofta saknas eller är bristfällig. 

Ytterligare ett tema som uppmärksammas är olika innebörder av det 
mångkulturella samhället. Nordisk välfärdspolitik har utvecklats i ett nära 
förhållande till arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft. I ett mång-
kulturellt samhälle, något som alltmer framstår som ett faktum i Norden 
om än mest tydligt i det svenska exemplet, sätts flera av välfärdsmodel-
lens grundtankar på prov. Den fulla sysselsättningen som mål, att alla 
vuxna oavsett familjesituation, är aktiva på arbetsmarknaden delas inte 
självklart av alla. Välfärdstjänster vars utgångspunkt varit att underlätta 
kombinationen yrkesarbete och familjeliv tolkas inte självklart på detta 
sätt av de nya medborgarna. Detta leder till olika dilemman där målet om 
integrering måste konkretiseras i politiska lösningar med balans mellan 
individens frihet och integrationen i den nya kulturen. Här står olika in-
tressen mot varandra. Förutom intressen från det kringliggande samhället 
kan också barns intressen stå mot föräldrars, mäns mot kvinnors, något 
som endast börjat problematiseras i forskningen. 

Forskningarna gör klart att den nordiska välfärdsmodellens universali-
tet kan ifrågasättas på fler punkter än tidigare. Utmaningarna i välfärds-
modellen ligger i att möta ett mer heterogent samhälle där välfärdens 
organisering kan verka i både förstärkande och försvagande riktning. 

5.2.4 Konsumenternas villkor och strategi i ett välfärdsperspektiv  

Konsumtionsforskningen har genomgått en stark utveckling under de 
senaste decennierna. Det har alltid funnits en omfattande empirisk forsk-
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ning om konsumenters beteende riktad mot marknadsförarnas informa-
tionsbehov med utgångspunkt i vetenskapliga discipliner som företags-
ekonomi och psykologi. I den ekonomiska vetenskapen har man i stort 
sett begränsat sig till beskrivningar av konsumtion som en statistisk före-
teelse på makronivå. Av nyare datum är det stigande intresset för kon-
sumtion som samhällsfenomen inom sociologi, socialantropologi och 
etnologi. Denna forskning har dock sällan haft välfärdsmässiga, socialpo-
litiska eller mer specifikt konsumentpolitiska utgångspunkter. Välfärds-
forskarna har, å andra sidan, sällan intresserat sig för – eller i varje fall 
inte forskat om – konsumtionens betydelse för människornas livsvillkor. 
Här har forskningen traditionellt, vad avser den mera materiella sidan av 
välfärden, handlat om inkomster och inkomstfördelning.  

Om man betraktar tillfredställelse av medborgarnas behov som det 
slutgiltiga målet för välfärdspolitiken är det uppenbart att inkomst är ett 
alltför endimensionellt mått på den uppnådda välfärden. Konsumtionens 
art och omfång påverkar behovstillfredställelse och vid sidan av inkoms-
ten påverkas konsumtionsmöjligheterna av en rad faktorer: boendeförhål-
landen, tillgång till marknader, kreditmöjligheter, konsumentkunskap, 
sociala nätverk. Likväl har forskningen om välfärd eller fattigdom inte 
sett konsumtionen som en betydelsefull dimension. Inom ramen för väl-
färdsprogrammet har konsumtionsvillkor och konsumtionsstrategier hos 
två olika typer av barnfamiljer, ekonomiskt utsatta respektive väletablera-
de med god ekonomi, studerats. Det visar sig inte finnas väsentliga skill-
nader i de utsattas villkor mellan de tre länderna. Resultaten pekar på att 
konsumtion är en ytterligare differentierings- och marginaliseringsmeka-
nism. Känsligheten för oförutsedda utgifter är mycket större i de utsatta 
familjerna.  

Befintlig kunskap om effekter av kundvalssystem i nordisk äldre- och 
handikappomsorg, sett i ett konsumentperspektiv, liksom erfarenheter 
från andra länder har analyserats. Kundval i omsorgen är, i den form det 
hittills har införts i Norden, ett system, där brukaren har minst två utföra-
re att välja emellan. Längst har utvecklingen gått i Danmark där ett natio-
nellt reglerat kundvalssystem infördes år 2003. De mångskiftande moti-
ven bakom införandet av kundval i de nordiska länderna formulerades 
som politiska mål om ökad valfrihet, önskan om att skapa kvalitetskon-
kurrens, vidareutveckling av servicetjänsterna, samt arbetsmarknadsmäs-
siga motiv. 
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På grund av att införandet av sådana system är i sin begynnelse och få 
vetenskapliga undersökningar av effekterna därför ännu föreligger, är det 
i programmet endast möjligt att redogöra för systemens uppbyggnad och 
att formulera en rad kritiska frågor, som såväl politiker och sociala myn-
digheter som forskare har behov att ställa. De nordiska kundvalssystemen 
innebär knappast att brukarinflytandet över tjänsternas innehåll stärks. 
Man kan konstatera att ekonomers sätt att definera och beskriva proble-
men inte räcker till. Studier med anspråk på att knyta ihop makroprespk-
tiven med mer detaljerad kunskap om vardagslivets ekonomiska val, hus-
hållet och nätverken kring individen och familjen, behöver inkluderas i 
välfärdsforskningen.  

5.2.5 Jämställdhet och könsperspektiv 

I förslaget till programplan ställdes en rad frågor relaterade till kön och 
jämställdhet. Jämställdhet ska inte ses som något specifikt som utvecklas 
självständigt utan i relation till vad som utspelas på olika samhällsare-
nor..Här spelar, menade man, sociala reformer en betydande roll. Sats-
ningar på utbildning, samt på tydlighet i arbetsmarknadens regelverk och 
strukturella uppbyggnad är självklara krav. Samhällets demografiska och 
kulturella sammansättning påverkar också vilka åtgärder som behövs för 
att målet om jämställdhet ska uppnås. Frågor om jämställdhet och kön 
återfinns följdaktligen i många av projekten utan att därför ha dessa frå-
geställningar som sina primära. 

I en makroperspektiv kan konstateras att i jämförelse med andra väl-
färdsmodeller i Europa, den nordiska, med hög statlig inblandning, uni-
versalism, valfrihet, yrkesdeltagande, rättvis fördelning och hög tjänste-
kvalitet också skiljer sig vad gäller kvinnors deltagande på arbetsmarkna-
den. Detta är inte helt oproblematiskt med tanke på att kvinnors arbetar i 
en könssegregerad offentlig sektor och till låg lön. Utbyggnaden av famil-
jepolitiska insatser har på en och samma gång bidragit till jämställdhet 
och cementering av könsskillnader på arbetsmarknaden, även om de regi-
onala skillnaderna är stora. Kvinnors yrkesarbete har fördelaktigt påver-
kat ekonomin och inte minst födelsetalen som är låga, dock inte så låga 
som i resten av Europa.  

En av de slutsatser som kan dras är att förändring av könsroller i fa-
miljen och i arbetslivet är en process som tar lång tid. En önskan att för-
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ändra rollerna i familjen, gentemot barn och partner, åtföljs också av 
strategier för att motverka förändring, vilket åtminstone på kort sikt för-
dröjt uttagande av pappaledigheten till fullo. Island lyfts fram som ett mer 
radikalt exempel än de övriga länderna, då man genom att besluta om en 
mer långtgående omfördelning av föräldraledighet har reducerat det per-
sonliga valet och därmed också den personliga våndan. 

Synen på den aktive medborgaren som den vars deltagande i samhället 
går via arbetsmarknaden utmanas av andra kulturella föreställningar om 
medborgarskapet. Om rättigheter och skyldigheter definieras i förhållande 
till deltagande i arbetslivet kan insatser som är ämnade att underlätta ett 
sådant deltagande utesluta personer som har en annan syn på familjen och 
på sin roll som familjemedlem. Det gäller framför allt kvinnor som priori-
terar sin familjeroll och som känner sig främmande inför arbetslivet. Hur 
ska man värdera välfärdspolitiska insatser som har som mål att öka jäm-
ställdheten, i betydelsen deltagande i arbetslivet, om kvinnor och män har 
andra livsroller som ideal?  

Frågor om jämställdhet på arbetsplatsen och i familjelivet ter sig, som 
ett resultat från ett av projekten, fjärran från de frågor som rör jämställd-
heten i de perifera delarna av Norden. Samtidigt som kvinnorna där tycks 
bli mer förankrade på arbetsmarknaden har männen allt större svårigheter 
att bli det. Att kvinnorna stärkt sin ställning på arbetsmarknaden har dock 
inte förändrat könsrollerna i det privata, snarare har den traditionella ar-
betsfördelningen i hemmet förstärkts. Männen tycks ha svårare att hantera 
sin könsidentitet än kvinnorna, som också kunnat dra nytta av välfärden 
som arbetsmarknad. Många kvinnoarbetsplatser inom barnomsorg, skola 
och äldreomsorg kan upprätthålla en viss stabilitet i periferin. Nya genus-
kontrakt skrivs i hela Norden. I dess perifera delar kan man dock se dessa 
kontrakt som mer ekonomiskt fördelaktiga för kvinnorna. Till detta har 
välfärdssektorn bidragit genom att erbjuda en arbetsmarknad som framför 
allt kvinnorna varit kapabla att ta till vara. 

Sammanfattningsvis kan sägas att perspektiven på jämställdhet och 
könsperspektiv har vidgats genom programmets projekt. De kvalitativa 
studier som genomförts har genomgående berikat vår kunskap om jäm-
ställdheten och dess olika uttryck i ett heterogent Norden. Flera av studi-
erna gör oss uppmärksamma på att i studier av könsaspekter på den nor-
diska välfärdsmodellen bör också frågor om identitet, klass och etnicitet 
inkluderas. 
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5.2.6 Sammanfattande värdering 

Det sammanfattande intrycket är att de projekt som finansierats genom 
programmet har bidragit till en teoriutveckling kring den nordiska model-
len. Ett resultat är att den nordiska modellen nu framstår som mera kom-
plex än tidigare forskning visat, både till innehåll och resultat. Flera 
aspekter bidrar till komplexiteten, varav demografin ska nämnas som en 
av de viktigare. En åldrande befolkning, låg fertilitet, öppna gränser med 
en ökad globalisering som följd ställer nya krav på välfärdssamhället, 
samtidigt som nya möjliga lösningar erbjuds. 

Likaledes har projekten bidragit till en ökad jämförande kunskap om 
den nordiska välfärdspolitiken. Också där har projekten vidgat perspekti-
ven, så att jämförelser också uppmärksammar skillnader inom länder, 
som exempelvis centrum och periferi. Att Västnorden inkluderats i pro-
jektkatalogen har också vidgat kunskapen om den nordiska modellen. 

Viktiga kunskapsluckor har upptäckts. Migrationens inflytande på so-
cialpolitiken behöver ytterligare belysning i forskning. Universalismen 
som grundidé för den nordiska modellen har enligt de studier som genom-
förts både förstärkts och försvagats. Ytterligare forskning behövs som 
ställer frågor om differentieringens konsekvenser för jämställdheten mel-
lan könen, rättvisa och utbyte mellan generationer, regional rättvisa och 
kulturell mångfald. Önskvärt är att utbytet mellan forskare som ser väl-
färdsstaten ur ett makroperskeptiv respektive ur ett mikroperspektiv radi-
kalt förbättras.En välfärdsarena som visat sig viktig att fortsättningsvis 
studera är utbildningen, något som också Palme påpekar i sin värdering 
av projektet. 

Programkommittén har hanterat dilemmat att socialpolitisk relevans 
inte alltid sammanfaller med de vetenskapliga kvalitetskrav kommittén 
inledningsvis förhöll sig till. Det tar lång tid att utveckla vetenskaplig 
spetskompetens, och forskarsamhället kan ibland framstå som konserva-
tivt i förhållande till de frågor som politiken vill se besvarade. Också det 
motsatta, att forskarsamhället framstår som avant-gardistiskt, är möjligt. 
Kommitten har i allt väsentligt värderat projekten utifrån vetenskapliga 
kvalitetsaspekter. Om frågeställningen bedömts enbart utifrån kriteriet 
socialpolitisk relevans skulle en annan projektkatalog kunnat bli resulta-
tet. Svaren på de tre ställda frågorna hade kunnat bli annorlunda. De höga 
vetenskapliga krav som ställts på projekten har förhoppningsvis gett en 
hög validitet i forskningsresultaten trots att vissa frågeställningar inte 
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getts utrymme för en forskningsinsats inom programmet. De kunskapsö-
versikter som initierats av programkommitten har i någon mån reducerat 
diskrepansen mellan det önskvärda och det möjliga. 

5.3 Behov for fortsatt nordisk velferdsforskning 

Som det er redegjort for i kapittel 2, har ikke forskningsprogrammet fullt 
ut innfridd alle mål og temera som programplanen la opp til. Dette kan 
skyldes mange faktorer, dels at planen i utgangspunktet var svært vid i 
tematikk, og dels at ressursene som lå til grunn for programmet, tilsa et 
begrenset antall prosjekter. Komiteen har underveis tatt initiativ til kunn-
skapsstatusprosjekter for å dekke opp noen av planens problemstillinger 
som ikke var tilfredsstillende dekket gjennom hovedprosjektene. Noen av 
kunnskapsstatusprosjektene har for øvrig en innretting som peker utover 
programplanen. Dette har vært bevisst avveining fra komiteens side. 

En nordisk samfunnsmodell 
Det er komiteens klare inntrykk at forskningsprogrammet har vist at det 
er gevinster å hente ved å utvide rammene for fellesnordisk velferdsforsk-
ning. Forskningsmiljøer som tidligere har hatt mer sporadisk samarbeid, 
er gjennom programmet knyttet nærmere sammen. Komiteen vil derfor 
generelt framheve betydningen av fortsatt internordisk forskningssamar-
beid og oppfordrer NMR til å vurdere tiltak som kan fremme dette. Et 
sentralt premiss for programmet var en antakelse om at det er meningsfylt 
å operere med begrepet ”den nordiske modellen”. Både dette forsknings-
programmet og tidligere forskning viser at det er likheter, men også klare 
ulikheter mht hvordan de nordiske landene har organisert og dimensjonert 
”velferdssektoren”. I mange av prosjektene framkommer ulikheter og 
variasjoner mellom de nordiske landene. Samtidig er det gjennom sam-
menligninger med land utenfor Norden at de nordiske fellestrekkene blir 
tydeligere, og det er med et slikt utgangspunkt at også tidligere forskning 
har presentert en ”modell-forståelse” på samfunnsnivå for grupper av 
europeisk land (anglo-saksisk, latinsk, kontinental – og nordisk).  

Komiteen vil derfor peke på at et viktig framtidig område for nordisk 
velferdsforskning bør være studier om hvorfor disse likhetene og ulikhe-
tene har utviklet seg, om den felles nordiske modellen synes å forvitre til 
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fordel for nasjonale modeller, og samspillet mellom nasjonale og interna-
sjonale endringsimpulser. En slik forskning må nødvendigvis ha en bred 
tverrfaglig tilnærming der både økonomiske, kulturelle og politiske fakto-
rer bør inngå. Et viktig poeng vil også være å drøfte nordiske løsninger i 
et globalt perspektiv, dvs om det skjer tilnærming mellom ulike modeller. 
Tidligere forskning som bl.a. Norden-Europa-programmet under NMR vil 
være et viktig grunnlag og en god referanseramme for forskningen. 

Samspill mellom politikkområder 
Programmet har gitt mange verdifulle bidrag til økt innsikt i samspillet 
mellom arbeidsliv og familieliv. I den grad det er riktig å definere en 
nordisk modell, gjeldet det særlig at den nordiske velferdspolitikken leg-
ger til rette for et fornuftig samspill mellom høy yrkesaktivitet og gode 
omsorgsordninger. Spørsmål omkring fertilitet og demografi reiser nå 
sentrale politiske utfordringer i europeiske og andre land, og de nordiske 
landene synes å ligge gunstigere an. Sammenligninger mellom land om 
hvordan samspillet mellom politikk-områder som arbeidsmarked, familie 
og omsorg, likestilling og utdanning påvirker fertilitetsratene vil gi viktig 
informasjon som kan påvirke politiske valg, men også for å belyse poli-
tiske målkonflikter. 
 

De demografiske endringene i alle nordiske land, først og fremst kjen-
netegnet ved en aldrende befolkning reiser flere problemstillinger som det 
bør forskes mer på. Omsorg for barn og gamle i samfunn i endring reiser 
spørsmål om forholdet mellom arbeidsmarked, helse, marginalisering, 
forbruk og likestilling. Likeledes utgjør sammenhengen mellom økonomi, 
arbeidsmarked og demografi et område for økt forskning, bl.a. knyttet til 
finansiering av framtidige pensjonsforpliktelser både i offentlig og privat 
sektor. 

Komiteen vil peke på at en fortsatt utvidelse av ordninger som stimu-
lerer til høy fertilitet og muligheter for omsorg for egne barn, har konse-
kvenser for arbeidsmarkedet. Fokus har i stor grad vært på å undersøke 
hvordan ulike ordninger kan påvirke at begge foreldre aktivt tar del i 
omsorgen, og erfaringene tyder på at dette i en viss grad er oppnådd, selv 
om mye gjenstår før man kan snakke om reell likestilling mellom kjønne-
ne når det gjelder deltakelse i omsorgsoppgaver. Vi vil anbefale at videre 
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forskning også omfatter konsekvenser for arbeidsmarkedet som følge av 
gode permisjonsordninger og romslige kontantoverføringer.  

I utformingen av familie- og omsorgspolitikken spiller sivilsamfunnet 
og frivillig innsats en viktig rolle mellom offentlig ansvar og markedsba-
serte ordninger. Viktige oppgaver på velferdsområdet utføres av frivilli-
ge/idelle aktører som er profesjonelle non-profit-organisasjoner, samtidig 
som øvrig frivillig innsats representerer en viktig kilde til sosial kapital. 
Kunnskap om frivillighetens rolle i velferdspolitikken er viktig for å få til 
en god balanse mellom offentlige og private ordninger. Komitéen anser at 
det er behov for økt forskning om frivillighetens rolle i velferdspolitik-
ken.  

Marginalisering i velferdssamfunnet 
Programmet har omfattet prosjekter som har synliggjort utsatte gruppers 
posisjon i samfunnet. Samtidig har det vært lite forskning rundt levekår, 
til tross for at dette tradisjonelt har vært en tung nordisk tradisjon. I alle 
de nordiske landene finnes det grupper som må betegnes som fattige eller 
utsatte i henhold til internasjonale standarder. Det pågår også mye nasjo-
nal forskning om fattigdom og årsaker til den. Det er også viktig med økt 
kunnskap om hvilke grupper som defineres som fattigew eller utsatte. 
Komiteen ser at det er lite inter-nordisk forskning om fattigdom og utsatt-
het. Det vil være interessant å avdekke om det i hovedsak er felles årsaker 
knyttet til fattigdomsproblemene eller om det finnes viktige ulikheter 
mellom de nordiske landene. Likeledes vil det være viktig å sette søkelys 
på strategier for å bekjempe fattigdom, om det synes å eksistere felles 
nordiske tilnærminger i så måte, for eksempel betydningen av særskilte 
tiltak i samspill med universelle ordninger. 

Et viktig spørsmål knyttet til levekårsproblemer er om sosiale ulikhe-
ter reproduseres og i hvilket omfang. Forskning viser at dette langt på vei 
er tilfelle. Komiteen vil foreslå at det bør initiere mer og bredere forsk-
ning rundt temaet, og at forskningen bør omfatte både et individ- og et 
institusjonsperspektiv, dvs om velferdstilbud i form av barnehage, skole, 
helsetjenester etc bidrar til å bryte ”onde sirkler”. Det er viktig å få klar-
gjort hvilke mekanismer som ligger bak reproduksjon og mobilitet. 

Forskningen under programmet har i liten grad omhandlet helserela-
terte problemstillinger. Annen nordisk forskning har vist at ulikheter i 
levekår samvarierer med helseindikatorer. Dette har ikke minst betydning 



208 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

i forbindelse med marginaliseringsprosesser. Dårlig helse kan være et 
resultat av samspillet mellom individuelle faktorer og samfunnsskapte 
forhold innenfor ulike politikkområder før problemene viser seg som 
dårlig helse. Forskningen bør belyse hvilke forhold som har størst betyd-
ning i et folkehelseperspektiv. 

Individualisering og fellesgoder 
Vi kan registrere en økt valgfrihet i velferdspolitikken og at dette innebæ-
rer utfordringer for institusjoners evne til å gi adekvate ytelser. Prinsipielt 
handler dette om at universelle velferdsordninger blir utfordret av nye 
tjenester som er individtilpasset og kan kjøpes i et marked. I tillegg ser vi 
at borgerne gis nye rettigheter som peker i samme retning. Komiteen vil 
peke på behov for forskning om konsekvensene av at universialismen 
svekkes når det gjelder kjønnslikestilling, rettferdig fordeling mellom 
generasjoner, regional rettferdighet og kulturelt mangfold. 

 (For)bruker og borger 
Et innovativt perspektiv i programplanen handler om forbrukernes (kon-
sumentenes) rolle og atferd som etterspørrere av velferdstjenester. Det er 
en stigende interesse for forbruk som samfunnsfenomen innen sosiologi, 
sosialantropologi og etnologi. Symbolske sider ved vestlig ”forbrukerkul-
tur” har blitt et populært studieobjekt. Denne forskningen har imidlertid 
sjelden hatt velferdsmessige, sosialpolitiske eller mer spesifikt forbruker-
politiske utgangspunkter. Velferdsforskerne har på den andre siden i liten 
grad interessert seg for eller forsket i forbrukets betydning for menneske-
nes livsvilkår. Komiteen er av den oppfatning at det er et behov for i stør-
re grad å trekke inn forbruk og forbruksspørsmål i den nordiske velferds-
forskningen. Det bør være en utfordring for videre velferdsforskning å 
legge til rette for flere tverrfaglige prosjekt om forbrukets rolle i velfer-
den. 

Innvandring og velferdspolitikk 
Programplanen drøfter i liten grad velferdspolitiske konsekvenser av økt 
innvandring. Komiteen initierte likevel et eget prosjekt rundt temaet, ut i 
fra en erkjennelse av betydningen som økt innvandring har på arbeids-
markeds- og sosialpolitikken. Komiteen vil understreke behovet for økt 
forskning rundt innvandringens betydning for etterspørsel etter velferds-



 Programkomitéens sluttrapport 209 

tjenester, produksjon av tjenester og ikke minst befolkningens holdninger 
til og utnyttelsen av tjenestene. Samtidig må de velferdspolitiske spørs-
målene knyttes til arbeidsmarkedet, sosiale, helsemessige og kulturelle 
perspektiver, sett i sammenheng med normer og verdier blant minoriteter 
og majoritetsbefolkningen. 

Sammenligninger mellom land 
Avslutningsvis vil komiteen framheve betydningen av fortsatt felles nor-
disk velferdsforskning. En viktig målsetting for programmet var å utvikle 
komparasjoner mellom nordiske land. Det kan reises spørsmål om i hvil-
ken grad vi har oppnådd denne målsettingen. Komiteen foreslår derfor at 
dette må være et sentralt perspektiv i videre velferdsforskning, ikke minst 
på områder som har fått mindre plass i dette forskningsprogrammet. Vi 
vil også understreke nytten av komparasjoner med land utenfor Norden, 
særlig øvrige europeiske land.. 

 ”Vestnorden”, og kanskje spesielt Færøyene og Grønland, har mange 
viktige forutsetninger, både historisk og politisk, som er annerledes enn 
på det nordiske ”fastlandet”. Gjennom programmet er det kommet fram 
kunnskap som ikke tidligere har vært samlet, og som belyser betydelige 
variasjoner og ”avvik” fra den nordiske modellen. Samtidig viser pro-
gramkomitéens initiativ at det er behov for å styrke det forskningsbaserte 
kunnskapsgrunnlaget for velferdspolitikken i disse områdene. Komitéen 
anser dette primært for å være et ansvar for de velferds- og forskningspo-
litiske myndighetene i Færøyene, Grønland og Danmark, samt Island. 

Komiteen vil også framheve at det mangfoldet som synes å prege de 
nordiske velferdsforskningsmiljøene utgjør en utmerket anledning til å 
studere velferdsspørsmål utifra vide og ulike problemstillinger. Komiteen 
har merket seg at NordForsk har blinket ut velferdsstatsforskning som et 
av sine prioriterte satsinger og synes dette er et positivt initiativ.  

5.3 Komiteens anbefalinger til politiske myndigheter 

Det finnes, tross ulikheter, viktige fellestrekk ved de nordiske velferds-
samfunnene. Alle de nordiske landene har vel utbygde velferdssystemer 
som i hovedsak er finansiert gjennom et høyt skattenivå og derigjennom 
omfattende offentlige overføringer. De er videre kjennetegnet ved for-
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holdsvis fleksible arbeidsmarkeder, åpne økonomier og høy yrkesdelta-
kelse fra begge kjønn, i tillegg til at de nordiske landene har sterke sosiale 
sikkerhetsnett. Et dyptgående samarbeid mellom fagbevegelsen og ar-
beidsgiverne har bidratt til relativt små lønnsforskjeller. Landene har også 
høy økonomisk vekst, samtidig som arbeidsledigheten i de fleste land er 
lav. Alt dette gjør at de nordiske landene stadig vekk plasserer seg i top-
pen av FNs barometer for livskvalitet. Det er derfor ikke underlig at man-
ge land ser til Norden for å hente inspirasjon til å bygge ut sine velferds-
samfunn. 

Komiteen vil peke på to hovedutfordringer for myndighetene i de nor-
diske land. For det første, hvilke behov for moderniseringer av velferds-
systemene som er nødvendige, og for det andre hvordan sikre vedlikehold 
og konsolidering av vel fungerende velferdsordninger. 

Forskningsprogrammet som er gjennomført, gir et begrenset kunn-
skapsgrunnlag for anbefalinger. Komiteen har derfor valgt å stille seg noe 
friere i sine anbefalinger enn hva en streng vurdering av programmets 
forskning skulle tilsi. Det er heller ikke vår oppgave å foreslå konkrete 
politiske tiltak, men heller drøfte utfordringer og alternative handlings-
valg. Vi vil i det følgende trekke fram noen slike utfordringer som vil 
kreve politisk handling. 

De nordiske velferdsordningene krever store økonomiske overføring-
er. Kostnadene til helse, sosialt utsatte, eldreomsorg, skole, barnehager 
har økt formidabelt i de siste 20–30 årene. Det er selvsagt en stor utford-
ring å sikre at det faktiske tjenestetilbudet er i samsvar med den økte 
økonomiske innsatsen. Fra flere hold reises det spørsmål om omfanget og 
kvaliteten på tjenestene står i samsvar med veksten i utgifter. Det kan 
være en fare for at en forholdsvis romslig økonomi kan innebære dårlige-
re produktivitet og mindre fokus på resultater. 

Komiteen vil anbefale at det settes økt fokus på kvalitet og effektivitet 
i velferdspolitikken, både for å sikre god ressursutnyttelse og for å gi 
legitimitet til å opprettholde høye offentlige utgifter. Dette vil være et 
viktig bidrag til å konsolidere den nordiske velferdsmodellen. 

Utstøting fra arbeidsmarkedet utgjør en stor utfordring når det gjelder 
å sikre arbeidstilbudet og å redusere kostnader. Det er et problem at så 
store deler av befolkningen i yrkesaktiv alder er økonomisk inaktive. 
Demografiske endringer som innebærer økt antall eldre, og dermed økte 
utgifter til pensjon og helse, forsterker behovet for å øke arbeidstilbudet. 
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Det er en stor velferdspolitisk utfordring å øke den yrkesaktive alderen og 
å hindre utstøting fra arbeidslivet. Komiteen mener at det bør settes økt 
fokus på faktorer som kan bidra til å holde folk i arbeid, ”inklusjon”. 
Erfaringen fra bl.a. Norge hvor partene i arbeidslivet har inngått en avtale 
om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er positive mht reduksjon i syke-
fravær, men har foreløpig ikke gitt vesentlige resultater når det gjelder å 
høyne sysselsettingen blant funksjonshemmede eller få folk til å stå leng-
er i arbeid. generelt vil vi også peke på betydningen av å analysere om 
endringer i arbeidslivet har ført med seg økt psykisk belastning for visse 
grupper som følge av utstøting, utbrenthet og dårlig helse.  

Flere av prosjektene som inngår i forskningsprogrammet omhandler 
ulike aspekter omkring forholdet mellom arbeids- og familieliv. Det er et 
gjennomgående trekk ved alle de nordiske landene at det i høy grad leg-
ges til rette for å kombinere et normalt familieliv med barneomsorg og 
yrkesdeltakelse. Romslige foreldrepermisjonsordninger gjør at man uten 
særlig risiko kan føde barn, i tillegg til et vel utbygget barnehagetilbud 
sikrer et kvalitativt godt omsorgstilbud og gjør at begge foreldre kan stå i 
arbeid (eller studere) etter fødselspermisjonsperioden. Fortsatt er det 
imidlertid slik at ansvaret for barn/familie viser klare kjønnsbaserte ulik-
heter. Selv om de nordiske landene gjennom ulike metoder søker å stimu-
lere far til å ta større del i omsorgsansvaret, synes det vanskelig gjennom 
frivillige ordninger å oppnå en mer balansert ansvarsdeling. Det er behov 
for mer kunnskap om årsaker til dette. 

Komitéen utfordrer myndighetene til å tenke utradisjonelt rundt om-
sorgsdeling og omsorgsansvar. Det bør vurderes om økte rettigheter pri-
mært skal skje gjennom utvidelse av ordninger, framfor en omfordeling 
av rettigheter innenfor eksisterende ordninger. 

Som påpekt tidligere, har forskningen i programmet i liten grad om-
handlet tradisjonell levekårsforskning, slik vi kjenner den fra de nordiske 
landene. Det er et faktum at i henhold til internasjonale definisjoner av 
fattigdom (eks. OECD) har alle de nordiske land større eller mindre grup-
per som faller inn under fattigdomsbegrepet eller defineres som utsatte 
grupper. Selv om det finnes ”rimelige” forklaringer på hvorfor mange er 
fattige, er det likevel et stort politisk tankekors at noen av de rikeste lan-
dene i verden ikke klarer å ”løse” fattigdoms-problemene. Komitéen er av 
den oppfatning at fattigdomsproblematikken må få økt oppmerksomhet, 
og at det er behov for en bred tilnærming som inkluderer mange ulike 
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sektorer, som utdanning, helse, rusomsorg, barnevern og sosial/arbeids-
marked. Både universelle ordninger og målgruppetiltak synes å være 
nødvendige, og det både er en politisk og faglig avveing hvordan balan-
sen mellom tiltak bør være. 

Resultatene fra prosjektet om forbrukernes vilkår og strategier, og den 
differensieringen og marginaliseringen av utsatte grupper som der blir 
dokumentert, gjør det etter komitéens mening viktig at forbrukerpolitikk i 
større grad sees på som en del av velferdspolitikken. Det er mulig gjen-
nom politiske tiltak å sikre bedre vilkår for utsatte forbrukere gjennom 
for eksempel rimelige kreditter, gjeldsordninger og økonomisk rådgiv-
ning. Ikke minst innenfor sosiale tjenester der det tilbys brukervalg 
(kundval), bør det innføres bedre beskyttelse av brukerne. 

Komiteen vil også peke på at en utvikling der synet på individene går 
fra borger til (for)bruker, kan innebære at det skapes nye former for lag-
deling i forhold til kredittmarkedet, boligmarkedet og daglighandel. 

Særlig på boligmarkedet er det en betydelig segregasjon basert på so-
sioøkonomisk status. 

Komiteen ser at det ligger betydelige utfordringer for utsatte grupper 
som følge av omlegging til mer markedsbaserte velferdstjenester, og at 
denne utfordringen krever økt politisk oppmerksomhet. 

Flere av disse spørsmålene aktualiserer betydningen av en politikk 
som prioriterer gode oppvekstforhold for barn og unge. Dette gjelder ikke 
minst barn med innvandrerbakgrunn. 

Endelig er det grunn til å debattere selve velferdsbegrepet – hva det 
inneholder av samfunns- og livsområder for den enkelte, og hvilke sam-
funnsinstitusjoner og politikkområder som inngår. Forskningsprogrammet 
er basert på en bred forståelse av velferd, bl.a. er forbrukerperspektivet 
framhevet. Samspillet mellom ”nye” velferdspolitiske spørsmål og de mer 
tradisjonelle som pensjonssystemer og andre overføringsordninger, helse-
tjenester, arbeidsmarked, familiepolitikk, minoriteter og marginaliserte 
grupper gir nye perspktiver og erfaringer. Dette illustrerer et viktig tema 
for både forskning og politikk – samspill og målkonflikter mellom disse 
politikkområdene. 
 
 
 
 



 

Vedlegg 1 

Programkomitéen 

Høsten 2000 oppnevnte Nordisk Ministerråd programkomitéen og obser-
vatører: 

Leder 

Harald Nybøen (Norge), oppnevnt av Ministerrådet 

Nestleder 

Stina Johanson (Sverige), valgt av komitéen 

Medlemmer: 

Island 
Gudbjørg Linda Rafnsdottir  
Berglind Asgeirsdottir (til august 2002) 
Ingibjørg Broddadottir (fra desember 2002) 

Danmark 
Folke Ôlander 
Carsten Blæsbjerg (til februar 2001) 
Christina S Ecklon (mai 2001–mai 2002) 
Jacob Pleisner (oktober 2002–februar 2004) 
Søren Thomsen (juli–november 2004) 
Carsten Skovgaard (fra desember 2004) 



214 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

Sverige 
Håkan Forsberg (til april 2002)  
Per-Erik Yngwe (oktober 2002–juni 2005) 
Lotta Liljelund (fra november 2005) 

Finland 
Riitta Martikaninen (Finland) 
Pirkko-Liisa Rauhala (Finland) 

Norge 
Sverre Try (til desember 2004) 
Marianne Røed (fra mars 2005) 

Observatører 

Tom Greiffenberg, Grønland 
Petra Joensen, Færøyene 
Tomas Lundberg, Åland (til januar 2004) 

Fra Nordisk Ministerråd 

Pia Milton (til mars 2002) 
Gudrun Ahlin (mars 2002–juni 2005) 
Kate Runeberg (fra mai 2001) 
Rebecka Wallin Kucer og Maria-Pia de Palo (fra mars 2006) 
 
 



 Programkomitéens sluttrapport 215 

Vedlegg 2 
Velferdsforskningsprogrammets 
prosjekter  

Forskningsprosjekter 

Prosjekttittel: Family policies, fertility trends and family changes in the 
Nordic countries: How sustainable is the Nordic model of family welfare?  
Skrede, Kari Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 

Prosjekttittel: Inequality of opportunity and socio-economic outcomes 
from an intergenerational perspective.  
Raaum, Oddbjørn Forskningssjef, Frischsenteret for samfunnsøkonomisk 
forskning 

Prosjekttittel: Active citizenship and marginality in a European context.  
Hvinden, Bjørn Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Prosjekttittel: Gender Equality as a Perspective on Welfare: The Limits of 
Political Ambition?  
Melby, Kari Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Prosjekttittel: Welfare policy and employment in the context of family 
change.  
Hatland, Aksel Forskningsleder, Norsk institutt for forskning om opp-
vekst, velferd og aldring (NOVA) 



216 Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram  

Prosjekttittel: Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare 
States.  
Bonke, Jens Prosjektkoordinator, Socialforskningsinstituttet 

Prosjekttittel: Women leave, men remain.....Issues of Gender, Welfare 
and Labour Markets in the Nordic Periphery.  
Berglund, Anna-Karin Forskningsleder, Norut NIBR Finnmark 

Prosjekttittel: The Nordic Social Citizenship.  
Gunnarsson, Åsa Professor, Umeå universitet, Dep. of Law 

Prosjekttittel: Welfare, masculinity and social innovation.  
Holter, Øystein G. Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet AS 

Kunnskapsstatusprosjekter 

Innvandringens velferdspolititiske konsekvenser – kunnskapsstatus for 
nordisk velferdsforskning .  
Brochmann, Grete Forskningsleder, Samfunnsforskning, Inst. for (ISF) 

Konsumentperspektiv på offentliga och privata marknadsbaserade 
välfärdstjänster: Kundval på välfärdsmarknader .  
Edebalk, Per Gunnar Professor, Socialhögskolan, Lunds universitet 

Hälsa och välfärd – kunskapsöversikt över nordisk välfärdsforskning 
inom äldreomsorgsområdet .  
Szebehely, Marta Professor, Stockholm universitet Institutionen för soci-
alt arbete 

Europæiske perspektiver på den nordiske velfærdsstad.  
Kvist, Jon Seniorforsker, Socialforskningsinstituttet 

Välfärdspolitiske förhållanden i Västnorden, Färörna, Grönland  
och Island .  
Sundström, Eva, Umeå universitet, Sociologiska institutionen 



 Programkomitéens sluttrapport 217 

Citizen´s intermediate organisastions and governance of the challenges of 
welfare services in the Nordic societies 
Matthies, Aila-Leena, University of Applied Sciences Magdeburg-
Stendahl 
 


	Forord
	Innhold
	1. Programplanens mål og strategi
	2. Virksomheten i programmet
	2.1 Igangsetting
	2.2 Måloppnåelse
	2.3 Nordisk kontakt
	2.4 Publisering
	2.5 Formidling
	2.6 Gjennomføring
	3. Sammendrag av forskningsresultater
	3.1 Prosjekt: Family policies, fertility trends and family changes in the Nordic countries: How sustainable is the Nordic model of familywelfare?
	3.2 Prosjekt: Inequality of opportunity and socio-economic outcomes from an intergenerational perspective
	3.3 Prosjekt: Active citizenship and marginality in a European context
	 3.4 Prosjekt: Gender Equality as a Perspective on Welfare: The Limits of Political Ambition?
	3.5 Prosjekt: Welfare policy and employment in the context of family change
	 3.6 Prosjekt: Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States
	3.7 Prosjekt: Women leave, men remain.....Issues of Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic Periphery
	3.8 Prosjekt: The Nordic Social Citizenship
	 3.9 Prosjekt: Welfare, masculinity and social innovation
	3.10 Prosjekt: Innvandringens velferdspolititiske konsekvenser – kunnskapsstatus for nordisk velferdsforskning
	 3.11 Prosjekt: Konsumentperspektiv på offentliga och privata marknadsbaserade välfärdstjänster: Kundval på välfärdsmarknader
	3.12 Prosjekt: Hälsa och välfärd – kunskapsöversikt över nordisk – välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet
	3.13 Prosjekt: Europæiske perspektiver på den nordiske velferdsstad
	3.14 Prosjekt: Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden, Färörna, Grönland och Island
	3.15 Prosjekt: Europæiske perspektiver på den nordiske velfærdsstat 
	3.16 Prosjekt: Citizen’s intermediate organisastions and governance of the challenges of welfare services in the Nordic societies
	4. Velferdsforskningsprogrammet i ljuset av den nordiska modellens utmaningar: Forskningen och socialpolitikens modernisering
	4.1 Innledning
	4.2 Den nordiska modellens utmaningar och välfärdsforskningen
	4.3 Veferdsforskningsprogrammets inriktning
	4.4 Forskningsprojekten
	4.5 Forskningsöversikterna
	4.6 Slutsatser
	4.7 Prioriteringar och alternativa strategier 
	5. Programkomitéens vurderinger og prioriteringer
	5.1 Innledning
	5.2 Vurderinger av forskningen under Velferdsforskningsprogrammet
	5.3 Behov for fortsatt nordisk velferdsforskning
	5.3 Komiteens anbefalinger til politiske myndigheter
	Vedlegg 1
	Programkomitéen
	Vedlegg 2 Velferdsforskningsprogrammets prosjekter 
	Forskningsprosjekter
	Kunnskapsstatusprosjekter

