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Arbejdsmarkedspolitik og institutionel
komplementaritet

■ Mads Peter Klindt

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA)

Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning.

Aalborg Universitet

Indledning

Gennem de sidste 4-5 år har dansk beskæftigelsespolitik tiltrukket sig

stor international opmærksomhed. Principperne bag den danske flexi-

curity-model er blevet ophøjet til EU-politik og selv amerikanske øko-

nomer, som f.eks. Joseph Stiglitz, har talt om modellen som et muligt

forbillede for den kommende demokratiske administration i USA.

Succeshistorien har primært to sider: For det første de nøgne fakta i

form af rekordlave ledighedstal og høj beskæftigelse. For det andet den

politisk-økonomiske analyse, der peger på den helt unikke kombination

af et liberalt arbejdsmarked, generøse overførselsindkomster og aktiv

arbejdsmarkedspolitik, som en af de væsentligste motorer bag den

næsten uhørt gunstige udvikling på det danske arbejdsmarked siden

midten af 1990’erne (Madsen, 2005; Jørgensen & Madsen, 2007).

I både akademiske og politiske cirkler i Europa fremstilles flexicurity-

modellen derfor ofte som et banebrydende eksempel på politisk inge-

niørkunst – en model der har formået at forene det bedste af to verde-

ner nemlig dynamikken fra den liberale markedsøkonomi og trygheden

fra den skandinaviske velfærdsmodel (OECD, 2004: s. 97-98; European

Commission, 2006). Imidlertid er der hverken tale om en banebrydende

model eller politisk ingeniørkunst. For at starte med sidstnævnte er den

danske flexicurity-model resultatet af mere end 100 års kompromisser

og politiske slagsmål, stedfundet på vidt forskellige kamparenaer og i

realiteten ofte vedrørende helt usammentænkte politikområder.

Modellen er altså ikke et produkt af nogen politisk masterplan, men

skitseret i et tilbageskuende holistisk perspektiv. Modellens kombinato-

rik, der bryder de gængse politologiske landeklassifikationer, er, som det

vil blive gennemgået i denne artikel, heller ikke uden fortilfælde.

Flexicurity-modellen er ikke uden fortilfælde. Kombinationen af høj jobomsætning og faciliteret mobilitet blev praktiseret i Sverige fra mid-

ten af 1950’ere og frem til først i 1970’erne. Sammenligningen af de to modeller giver nyt blod til flexicurity-debatten.

Sveriges økonomiske politik var fra sidst i 1950’erne og frem til først i

1970’erne baseret på en lignende kombination af høj jobomsætning og

understøttet jobmobilitet, den såkaldte Rehn-Meidner-model –

udtænkt og beskrevet af de to svenske LO-økonomier Gösta Rehn og

Rudolf Meidner og implementeret af det regerende socialdemokrati og

den svenske fagbevægelse i fællesskab. (Engstrand, 2007; Keune, 2008).

I Rehn-Meidner-modellen indgik endvidere både løndannelsen og

finanspolitikken som to eksplicitte komponenter, uden hvilke modellen

havde manglet sin omstillingsdrivende og konjunkturbalancerende

funktionalitet. Samme komponenter er dog ikke indeholdt i beskrivel-

sen af flexicurity-modellen, og derfor optræder modellerne umiddelbart

kun delvist overlappende.

Artiklens analyse vil imidlertid vise, at samspillet mellem de forskellige

politikker, der reelt blev implementeret i Sverige i 1960’erne, er stort

set identisk med det, der foregik i Danmark i 1990’erne, med den poin-

te i tillæg, at flexicurity-modellen som abstraktion over det danske

beskæftigelsessystem kun delvist indfanger den institutionelle komple-

mentaritet på det danske arbejdsmarked. Med begrebet institutionel

komplementaritet henvises der til den måde forskellige politiske insti-

tutioner understøtter hinandens praksis på, som f.eks. samspillet mel-

lem liberale hyr-fyr regler og aktive arbejdsmarkedspolitikker1  

(Hall & Soskice, 2001). En syntese af flexicurity-modellen og den Rehn-

Meiderske optik frembringer altså et mere holistisk billede af den insti-

tutionelle komplementaritet, som det danske beskæftigelsessystem i

1990’erne var baseret på; et billede der bl.a. understreger betydningen

af samspillet mellem finans- og arbejdsmarkedspolitikkens implemen-

teringsmåder.

Denne erkendelse rejser imidlertid en række spørgsmål til den aktuelle

flexicurity-debat, som artiklen dernæst vil tage op. Først diskuteres det,

om EU-kommissionens indlejring af flexicurity-modellen som et cen-

tralt element i den europæiske beskæftigelsesstrategi giver mening, i

betragtning af at Unionen fortsat promoverer en stærkt monetaristisk

økonomisk politik, hvor finanspolitikken er underordnet de pengepoliti-

ske ambitioner? For det andet diskuteres det, om det nye institutionelle

samspil mellem finans- og beskæftigelsespolitikken, som er opstået

under VK-regeringen, med rimelighed kan indfanges af en udvidet flexi-

curity-optik, eller om Danmark i virkeligheden er på vej i en helt anden

retning?

“Selektiv efterfrågepolitik, rörlikhet og kreativ kapital-

destruktion” – Det Rehn-Meidnerske paradigme

Den svenske Rehn-Meidner-model indbefattede fire i princippet side-

ordnede og kontinuerlige målsætninger for den økonomiske politik:

■ Fuld beskæftigelse
■ Lav inflation 
■ Høj vækst
■ Jævn indkomstfordeling

■ ■ ■

Note 1  De liberale hyr-fyr regler er med til at sikre danske virksomheders konkurrenceevne
og bidrager derved til den langsigtede beskæftigelsesudvikling på arbejdsmarkedet.
Omvendt er de også med at skubbe mange mennesker ud i ledighed. Der er med andre ord
en høj jobomsætning på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitikken understøtter
denne funktion ved at stabilisere de lediges indkomst, ved at opgradere deres kompetencer
og ved at hjælpe med omallokeringen af arbejdskraften.
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En implicit målsætning var således, at bevare svensk industris konkur-

renceevne til trods for lav ledighed – altså at bryde phillips-kurvens

opadgående forløb ved faldende arbejdsløshed. Men også at omgå

dalende vækstrater på trods af nærmest fuld beskæftigelse og fuld

kapacitetsudnyttelse.

Midlerne til at løse disse to klassiske økonomiske problemstillinger var

en kombination af finans-, løn- og arbejdsmarkedspolitiske instrumen-

ter. Anvendelsen af dette politikmix var dog, i modsætning til hvad man

umiddelbart skulle tro om en socialdemokratisk beskæftigelsesstrategi,

ikke baseret på keynesianske principper men på kritikken af disse, der

som bekendt foreskriver, at øget efterspørgsel leder til stigende forbrug,

lavere ledighed, pris- og løninflation. En ekspansiv finanspolitik vil altså

ifølge dette ræsonnement i det lange løb forringe konkurrenceevnen og

forværre den beskæftigelsesmæssige situation. Anvisningen var derfor,

at regeringen som udgangspunkt burde føre en stram finanspolitik

resulterende i et løbende budgetoverskud. Rent argumentatorisk var der

dog ikke tale om et sammenfald med de neo-klassiske økonomers

påstande om, at det er gabet mellem de dårligst kvalificerede arbejde-

res produktivitet og mindstelønnen, der tvinger virksomhederne til at

hæve priserne på deres produkter.2  I følge Rehn og Meidner var det

virksomhedernes forventninger om ekstra høje profitter, der var den

egentlige årsag til inflation. Ekspansive politikker kunne dog godt forføl-

ges, men kun i tilfælde af mere alvorlige arbejdsløshedsproblemer og

primært som selektiv efterspørgselspolitik, hvilket vil sige, at det var

statslige investeringer i f.eks. infrastruktur eller offentlige bygninger der

skulle skabe den øgede arbejdskraftefterspørgsel (Hedborg & Meidner,

1984 s. 94-97; Jensen, 1989 s. 284-290).

Det andet politiske instrument i modellen var solidarisk lønpolitik. Den

solidariske lønpolitik havde først og fremmest det formål at indfri

arbejderbevægelsens lighedsideologiske grundsynspunkter, og skulle

som sådan realiseres via partsforhandlingerne på arbejdsmarkedet –

ikke i den svenske rigsdag. Men derudover havde lønpolitikken den

komplementerende effekt, at sikre kontinuerlige strukturomlægninger

så svensk industri hele tiden var på forkant med den teknologiske

udvikling i verden. Solidarisk lønpolitik betød i abstrakt forstand lige løn

for lige arbejde, og ulige løn for ulige arbejde. Lønfastsættelsen ville

dermed føre til en sammenpresset lønstruktur med omdrejningspunkt

om medianvirksomheden, dvs. omkring de virksomheder med et gen-

nemsnitligt produktivitetsniveau. Konsekvensen heraf ville da blive, at

de lavproduktive virksomheder blev tvunget til at rationalisere, flytte ud

eller ultimativt – dreje nøglen om, imens de højproduktive virksomhe-

der kunne generere et større overskud end tilfældet havde været, hvis

løndannelsen skete på markedsvilkår. De højproduktive virksomheders

ekstraprofitter – övervinsterne – kunne så omsættes til investeringer og

dermed nye og bedre jobs som erstatning for de jobs, der gik tabt i de

lavproduktive industrier. Alternativt kunne ekstraprofitterne socialiseres

og bruges til offentlige investeringer eller opsparing. Metoden benæv-

nes også kreativ kapitaldestruktion med henvisning til den proces, der

nærmest paralleliserer den militære logik om, at “den fede må svede og

den svage må dø”. Via dens medvirken til kontinuerlige strukturomlæg-

ninger ville den solidariske lønpolitik løse det lavvækstproblem, der

opstår, når økonomien nærmer sig kapacitetsgrænsen og der opnås fuld

beskæftigelse (Hedborg & Meidner, 1984 s. 60-85; Jensen, 1989 s. 290-

312).

Problemet med en mindre lønspredning var imidlertid, at den lønmæs-

sige allokeringsfunktion, som der med strukturomlægningsprogrammet

teoretisk ville være endnu højere brug for end under normale markeds-

vilkår, blev udhulet. Lønnen skulle derfor substitueres af et instrument,

der kunne indfri modellens mobilitetspolitiske ambitioner, og det var

her arbejdsmarkedspolitikken kom til at spille en central rolle som kom-

plementerende element til den solidariske lønpolitik. Den aktive

arbejdsmarkedspolitik, der også fik tilnavnet “rörlikhetens evangelium”,

skulle sikre, at de svenske lønmodtagere kunne bevæge sig mellem for-

skellige brancher – altså at der var jobmobilitet på arbejdsmarkedet.

Først og fremmest fra de delarbejdsmarkeder med høj ledighed, til der

hvor der var mangel på arbejdskraft. Endvidere var det nødvendigt,

Sveriges størrelse taget i betragtning, at lønmodtagerne kunne flytte

sig geografisk. Hvis en fabrik lukkede i Umeå og en ny åbnede i Malmö,

skulle lønmodtagerne teoretisk set altså følge med. Indholdet i den

aktive arbejdsmarkedspolitik havde derfor i særlig grad et uddannelses-

politisk og geografisk fokus bl.a. i form af muligheden for uddannelses-

orlov, efteruddannelse og hjælp til flytning. Arbejdsløshedsforsikringen

indgik ligeledes som arbejdsmarkedspolitisk instrument. Det var let at

optjene ret til dagpenge, men omvendt hvilede denne på efterlevelse af

kravene om deltagelse i relevante uddannelsesmæssige aktiviteter,

rådighedsforpligtelse og ultimativt – at man flyttede bopæl til en ny

region med mangel på arbejdskraft (Hedborg & Meidner, 1984 s. 98-

136; Jensen, 1989 s. 312-343).

Et sidste og tværgående karakteristika, der spillede en afgørende rolle

for både finanspolitikkens såvel som arbejdsmarkedsmarkedspolitikkens

implementering, var den indsatsmæssige selektivitet. Denne blev i prak-

sis udmøntet som en differentieret indsats gennem regionale og lokale

vækst- og omstillingsstrategier, og betød f.eks. at arbejdsformidlingen

prioriterede at allokere arbejdskraft til de vækstbærende eksporterhverv

frem for de hensygnende skov- og landbrugserhverv (Hedborg &

Meidner, 1984 s. 94-97, 106-107).

■ ■ ■

Note 2  Ifølge neoklassisk teori skal den primære årsag til arbejdsløshed findes i manglende
lønfleksibilitet, f.eks. som følge af kollektivt fastsatte minimumslønninger, og de ledige vil
typisk være de arbejdere, hvis kompetencer/produktivitet ikke kan honorere mindstelønnen.
En ekspansiv penge- eller finanspolitik, der øger efterspørgslen efter virksomhedernes pro-
dukter, vil imidlertid tvinge virksomhederne til at ansætte de mindre kvalificerede arbejdere,
eftersom der ikke er anden arbejdskraft til rådighed. For at kompensere for de nyansatte
arbejderes manglende produktivitet, må virksomhederne imidlertid hæve prisen på deres
produkter. Deraf følger så en udhulning af arbejdernes realløn, og når det går op for dem, vil
de kræve lønstigninger, der igen vil bliver mødt at prisstigninger, og således vil inflationen
stige og stige (Friedman, 1968 s. 172).
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Bedømmelser af modellens funktionsmåde og resultater 

Samlet betragtet kan modellen karakteriseres som værende baseret på

et lavinflationsregime, hvor politisk intenderede push- og pull-effekter

skulle afløse markedets ufuldkomne evne til at allokere arbejdskraften

og sikre kontinuerlige strukturomlægninger. Først i det tilfælde, hvor

der opstod mere grundlæggende arbejdsløshedsproblemer, skulle

finanspolitikken (selektiv efterspørgselspolitik) bruges til at stimulere

beskæftigelsen.

Retrospektive analyser har dog antydet, at der var visse diskrepanser

mellem de politiske intentioner nedfældet af Gösta Rehn og Rudolf

Meidner og den egentligt implementerede politik. Det er f.eks. påvist, at

den intenderede kausalitet imellem den solidariske lønpolitik og den

aktive arbejdsmarkedspolitik var den omvendte, af hvad der i virkelighe-

den fandt sted. Forventeligt skulle den solidariske lønpolitik generere

moderniserende strukturforandringer og dermed forstærke behovet for

overførslen af arbejdskraft fra de vigende til de vækstbærende dele af

industrien. I virkeligheden gik den arbejdsmarkedspolitiske satsning dog

forud for udrulningen af lønpolitikken og havde langt mere omsiggri-

bende effekter. Løndannelsen fulgte i store dele af 1960’erne den

moderate bärkraftslinje, der tog hensyn til betalingsevnen i eksporter-

hvervene, snarere end den abstrakte utjämningslinje, og i den forstand

skal man være varsom med at konkludere på effektueringen af den soli-

dariske lønpolitiks moderniseringsimperativer (Jensen, 1990 s. 141-

178).

Det er dog anerkendt, at Rehn-Meidner modellens push- og pull-

effekter havde en positiv afsmitning på den svenske økonomi op gen-

nem 1960’erne og 1970’erne. Godt nok lå Sveriges samlede vækstrate i

perioden 1960 – 1973 lavere end OECD-gennemsnittet, men tallene

dækker over en række forhold: For det første lå Sveriges BNP i udgangs-

punktet højere end gennemsnittet, hvilket blandt andet skyldtes

Sveriges udenforstående rolle i 2. verdenskrig. For det andet blev en

stor del af den samlede vækst kanaliseret over i en stærkt ekspande-

rende offentlig sektor. Ses alene på væksten i den svenske eksportindu-

stri lå denne på mellem 7 og 8 procent hvilket var meget højt i et kom-

parativt perspektiv. Mere imponerende var dog Rehn-Meidner-model-

lens evne til over en hel generation at fastholde ledigheden på et mini-

malt niveau. I perioden 1960-66 lå ledigheden på i gennemsnit 1,7 pro-

cent. I perioden 1967-73 steg den en anelse til gennemsnitligt 2,2 pro-

cent, imens den i 1980 lå på ca. 2 procent. Sammenlignet med resten

af OECD-området, og særligt de øvrige Europæiske småstater, undgik

Sverige således de massive arbejdsløshedsproblemer, der fulgte af den

første oliekrise i 1973. Også inflationen lå i perioden 1960-80 på et

lavere niveau i Sverige end i resten af Europa (OECD, 1983; Hedborg &

Meidner, 1984 s. 137 – 144; Lundberg, 1985 s. 16 – 23).

En af de implicitte forudsætninger for den svenske model var, at virk-

somhederne havde frihed til at hyre og fyre medarbejdere. Som kom-

pensation havde lønmodtagerne til gengæld ret til generøse overfør-

selsindkomster og blev via de aktive arbejdsmarkedspolitikker hjul-

pet/motiveret til at finde nyt arbejde. Og heraf altså den direkte paral-

lel til Flexicurity. Akkurat som eksponenterne gør det i dag med danske

flexicurity-model, fremhævedes dengang i Sverige også princippet om

beskæftigelsessikkerhed frem for jobsikkerhed. Virksomhederne skal

være konkurrencedygtige og må derfor være fleksible, men en forud-

sætning, for at lønmodtagerne kan honorere fleksibiliteten og virksom-

hedernes omskiftelige kompetencebehov, er social sikkerhed og investe-

ringer i efteruddannelse. Et svensk udtryk fra dengang, som også går

igen i den hjemlige debat om Flexicurity, og som indkapsler ovenståen-

de ræsonnements iboende logik, er ”vingernes tryghed”, der på en bog-

stavelig måde også illustrerer forskellen på den nordiske high-way capi-

talism som alternativ til den Anglo-saksiske low-way capitalism, hvor

lønmodtagerne uassisteret må bære byrderne under industrielle omstil-

lingsfaser (Jørgensen, 2007a).

Er flexicurity således en moderne udgave af den 

Rehn-Meidnerske model?

Både nej og ja. Som berørt i indledningen er flexicurity-modellen, altså

den rent akademiske fremstilling af det danske arbejdsmarkedssystem,

en retrospektiv forskningsmæssig kortlægning af visse særlige institu-

tioner på det danske arbejdsmarked og samspillet i mellem dem. Den

svenske model, derimod, blev udformet som en politisk strategi med

klare handlingsforskrifter, som den svenske regering i større eller mindre

omfang fulgte over en 15-20årig periode. Den svenske model omfatte-

de desuden både finans- og lønpolitikken – begge elementer, der ikke

er gengivet i flexicurity-modellen.

En pointe er imidlertid, at både finans- og lønpolitikken, der op gennem

1990’erne blev ført i Danmark, de facto mindede om den kurs, der blev

ført i Sverige i 1960’erne. Skiftende regeringer førte frem til 2003 hvad

man kan kalde en kontracyklisk finanspolitik, i den forstand at politik-

ken blev lempet under høj eller stigende arbejdsløshed og strammet

under højkonjunkturen, og særligt Nyrup-regeringerne førte en politik i

tråd med den svenske selektive efterspørgselspolitik. Det første eksem-

pel er den startpakke, som blev lanceret ved regeringsovertagelsen i

1993. Denne bestod på den ene side af en skattelettelse, der på kort

sigt skulle øge det private forbrug, men herudover af en række offentli-

ge infrastrukturinvesteringer (f.eks. Øresundsbroen), IT- og energisats-

ninger, der skabte øget arbejdskraftefterspørgsel. Senere kom en række

løft i de offentlige kerneydelser samt flere midler til strategisk forsk-

ning. Da økonomien i 1998 var i et noget højere gear indførtes til gen-

gæld den pinsepakke, der via skærpelsen af ejendomsværdibeskatnin-

gen lagde en dæmper på det private forbrug (Lykketoft, 2006 s. 22-24).

Ser vi på løndannelsen i Danmark fortælles historien typisk sådan, at

der i 1980’erne skete en decentralisering med henblik på en mere mar-

kedskonform løndannelse og således en tilbagerulning af den solidariske

model, som også dansk LO forfulgte op gennem 1970’erne. Det, der i

virkeligheden skete, var dog, at Danmark slog ind på et spor helt ana-
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logt til den svenske bärkraftlinje på den måde, at lønfastsættelsen med

overgangen fra normal- til minimallønsystemet kom til at tage ud-

gangspunkt i de konkurrenceudsatte industrivirksomheders produktivi-

tet, dog fortsat med meget høje mindstelønninger gældende for hele

arbejdsmarkedet. Fra 1987 indførtes på DI-området desuden en lønsty-

ringsmekanisme, der sikrede den centrale organisation retten til at fast-

sætte maksimumlønstigningstakter for de lokale forhandlinger i indu-

strien (Ibsen og Stamhus, 1993 s. 15-33). Lønstyringen blev afskaffet i

1993, men på samme tidspunkt var arbejdsmarkedspensionerne

begyndt at fylde så meget, at der parallelt med decentraliseringen

skete en ny centralisering, der sikrede en ikke ubetydelig opsparing af

lønmodtagernes samlede fortjenester og dermed bidrog til at vende

årtiers betalingsbalanceunderskud. Et andet tema, der i lighed med

arbejdsmarkedspensionerne blev opprioriteret fra centralt hold på dette

tidspunkt, var efteruddannelse af ufaglærte specialarbejdere, med hen-

blik på at sikre disse gruppers fortsatte beskæftigelsesmuligheder på

trods af indførsel af nye teknologier og mere specialiserede arbejdspro-

cesser. I Danmark har situationen således været den, at lønstigningstak-

ten siden slutningen af 1980’erne har ligget på et moderat niveau, men

mindstelønnen har stadig været høj, investeringerne i efteruddannelse

massive, og resultatet er derfor en internationalt set meget lille løn-

spredning. Og dermed må man formode, at de danske lønsystemer, på

samme måde som de svenske, i stor stil har bidraget – og, i lyset af

globaliseringen og den stigende lønkonkurrence fra Østreuropa, Indien

og Kina, stadig bidrager – til at fremme udfasningen af lavtlønserhverv i

landet (Lykketoft, 2006 s. 11).

Den aktive arbejdsmarkedspolitik, der i Danmark fødtes med arbejdstil-

budsordningen af 1978 men reelt først fik sit gennembrud med Nyrup-

Institutionel komplementaritet i syntesen af flexicurity- og Rehn-Meidner-modellerne

Høj jobomsætning øger 
behovet for efteruddannelse
og omallokering af arbejds-
kraft

Virksomheder tøver ikke med at
omlægge produktionen og ansætte
højtuddannede specialister/øge
personalet

Højt lønniveau kræver høj produk-
tivitet og presser lavproduktive
virksomheder til at udflage =
”kreativ kapitaldestruktion”Generøse dagpenge og

ret til efteruddannelse
sikrer virksomhederne
frihed i forhold til at
afskedige medarbejdere

Høje lønninger giver 
stort skatteprovenu

Offentlige investeringer i
infrastruktur, IT og forsk-
ning m.m. forbedrer
erhvervslivets konkurrence
og skaber gode jobs

Uddannelse og ”ret og pligt” for-
hindrer at der opstår flaskehalse på
arbejdsmarkedet

Offentlige investeringer skaber nye
arbejdspladser i arbejdsløshedsram-
te regioner/erhverv

regeringens magtovertagelse i 1993, minder ligeså på afgørende punk-

ter om arbejdsmarkedspolitikken i den Rehn-Meidnerske periode. For

det første var der tale om en mobilitetspolitisk satsning, idet forskellige

uddannelses- og orlovsordninger havde det sigte, på samme tid, at

opkvalificere arbejdsstyrken og forøge antallet af jobåbninger på det

danske arbejdsmarked. For det andet introducerede reformerne et kurs-

skifte i retningen af en ret og pligt-tankegang på den måde, at udbeta-

lingen af indkomstoverførsler blev gjort afhængig af deltagelse i aktive-

ring. Dagpengeperioden blev nedsat og ydelsen for unge under 25 hal-

veret, således at incitamentet til at tage en uddannelse blev genetable-

ret. Endelig indførtes der efter svensk forbillede en selektiv implemen-

teringsmåde, der bestod i den betydningsfulde rolle parterne i de lokale

og regionale arbejdsmarkedsråd spillede i forhold til udformningen af

de lokale indsatser, dvs. i det konkrete arbejde med at matche den ledi-

ge arbejdskraft til de lokale virksomheders efterspørgsel (Larsen, 2005).

Opsummeret er det således min påstand, at den danske flexicurity-

model hverken kan ses isoleret fra løndannelsen eller de finanspolitiske

justeringer, der blev gennemført op gennem 1990’erne. Begge bidrog i

betydelig grad til modellens institutionelle komplementaritet. På

samme måde kan den Rehn-Meidnerske model dog heller ikke forstås

uden de liberale afskedigelsesvilkår, der gjaldt i Sverige frem til midten

af 1970’erne. En delkonklusion lyder derfor således, at den politik der

blev ført i Danmark i 1990’erne, bedst kan sammenfattes som en repe-

tition af den Rehn-Meidnerske model, som den i praksis blev udmøntet

i Sverige i 1960’erne. I figuren herunder, der er en syntese af modeller-

ne, antydes mere udspecificeret hvorledes de forskellige institutioner

understøttede hinandens funktionsmåder.

Aktiv arbejdsmarkedspolitik 
og satsning på efteruddannelse

Lav jobbeskyttelse 
og fleksible arbejdstidsregler

Høje lønninger og 
lav lønspredning

Kontracyklisk finanspolitik/
selektiv efterspørgselspolitik
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Flexicurity-debattens vildveje

I lyset af disse betragtninger vil jeg i det følgende påpege nogle klare

problemer, ved den måde flexicurity-modellen er blevet fremstillet på 

– både i hjemlig og Europæisk sammenhæng.

Angående sidstnævnte er der i løbet af 2007 og 2008 sket det, at

Europa-kommissionen har gjort modellen til en central del af den 

europæiske beskæftigelsesstrategi (European Commission, 2007).

Strategiens forskellige politikkomponenter er følgende blevet foreslået

revideret, så anbefalingerne til medlemslandene i fremtiden, mere klart

end i dag, skal sigte på en deregulering af de jobbeskyttelsesregler, der

er særligt fremherskende i en række syd- og centraleuropæiske lande.

På den anden side er anbefalingerne vedrørende arbejdsløshedsunder-

støttelse og aktive arbejdsmarkedspolitikker også foreslået ændret. De

gamle mantraer, om at ”arbejde skal kunne betale sig” og ”økonomiske

incitamenter”, bør, i følge Kommissionen, suppleres med en række for-

muleringer, der peger på fordelene ved tilstrækkeligt høje arbejdsløs-

hedsydelser og uddannelse frem for straksaktivering af ledige. Ligeså

bemærkelsesværdigt er det dog, at Kommissionen i et særligt appen-

diks til sin flexicurity-model redegør for en række pathways to flexicuri-

ty, der tager højde for det forhold, at de beskæftigelsesmæssige udfor-

dringer landene står overfor er meget varierende, og på den baggrund

betoner modellens politikkomponenter forskelligt. Dette tyder nemlig

på en større anerkendelse af, at det samlede mix af politikker som EU

promoverer, i højere grad bør være justeret i forhold landenes specifik-

ke økonomiske og beskæftigelsesmæssige forhold, frem for ensidig

overholdelse af uniforme kriterier.

Men som tilfældet er herhjemme, promoveres flexicurity-modellen i sig

selv som en jobskabelsesmodel. Det antages, at arbejdspladser vil

opstå, i takt med at virksomhederne får mere dispositionsfrihed i for-

hold til at hyre og fyre, fordi, som det formuleres, dette vil slække virk-

somhedernes ansættelsesreservationer under en højkonjunktur. Til gen-

gæld er der ikke skrevet et ord om, hvad der vil ske under en lavkon-

junktur. Men det må man jo så tænke sig til. Akkurat som i Danmark er

den europæiske debat om flexicurity altså afgrænset fra det finanspoli-

tiske aspekt. Og dette til trods for, at de beskæftigelsespolitiske guideli-

nes i de senere år netop er blevet integreret med de økonomiske guide-

lines. Disse sigter imidlertid stadig på, at holde landene på sporet af de

såkaldte konvergenskriterier, idet de som bekendt foreskriver, at de

offentlige budgetter skal holdes indenfor en grænse på minus 3 procent

af BNP, samt en række grænser for størrelsen af den offentlige gæld og

inflationstakten. På det økonomiske område er der således stadig tale

om, at EU promoverer et lavinflationsregime, hvor finanspolitikken er

underordnet de pengepolitiske ambitioner, desuagtet at man på samme

tid advokerer for en beskæftigelsesmodel, der er særlig afhængig af

samspillet mellem netop finans- og arbejdsmarkedspolitikken.

Endnu mere paradoksalt er det dog, at den periode, hvori Danmark er

blevet verdenskendt for sin flexicurity-model, faktisk har været kende-

tegnet ved en række reformer, der skridt for skridt er gået i en helt

anden retning end efter de Rehn-Meidnerske principper. Det mest

oplagte eksempel er naturligvis den omkalfatring af arbejdsmarkedspo-

litikken, der i bogstavelig forstand blev igangsat ved VK-regeringens

magtovertagelse i 2001, hvor man omdøbte området til beskæftigel-

sespolitik. De mere substantielle ændringer tog fart fra 2003, hvor sam-

mensætningen af de forskellige aktivpolitikker blev ændret.

Uddannelseselementet blev i den forbindelse nedtonet til fordel for

jobtræning eller jobs med løntilskud, men derudover, og mere afgøren-

de, indførtes en række såkaldte serviceprocedurer, der i realiteten har

haft det formål, at stresse ledige, øge aversionen mod overhovedet at

blive indrulleret i systemet og derved tilskynde til øget søgeadfærd.

Dette lyder måske en smule konspiratorisk, men rent faktisk er der tale

om, at regeringen har fulgt nogle ret konkrete policy-rekommandatio-

ner baseret på studier af netop trusselseffekten af aktiv arbejdsmar-

kedspolitik foretaget blandt andre af vismand Michael Rosholm (2004).

Det er således en ny og helt anderledes arbejdsetik, der er substansen

af den beskæftigelsesmæssige indsats i dag, en udvikling der senest er

blevet bekræftet med kravet om, at ledige dagpengemodtagere skal

søge mindst fire jobs om ugen for at opfylde rådighedskriteriet.

Ydermere er der for en række randgrupper, hvoraf indvandrere udgør et

betydeligt antal personer, indført forskellige økonomiske sanktioner, der

træder i kraft ved manglende efterlevelse af beskæftigelsespolitikkens

krav. Jeg tænker i den forbindelse først og fremmest på starthjælpen,

kontanthjælpsloftet og 450-timers reglen, men også på forringelsen af

de supplerende dagpenge, der er et direkte brud på den mobilitetspoli-

tiske filosofi, der er – eller rettere var – kernen i flexicurity-modellen.

Man kan have den opfattelse, at den nye strammerlinje i beskæftigelses-

politikken er uretfærdig. Mere problematisk er det dog, at det mobilitets-

politiske aspekt stort set er borteroderet, og at der således ikke længere er

noget progressivt institutionelt samspil mellem den økonomiske politik og

beskæftigelsespolitikken.Væk er nemlig også de selektive efterspørgsels-

politiske elementer og principperne for den kontracykliske finanspolitik. På

trods af højkonjunktur og fuld beskæftigelse har regeringen fortsat sit

skattestop, der længe har været en de facto skattelettelse for boligejerne,

samt indført lettelser i indkomstskatten for brede grupper på arbejdsmar-

kedet. Det fremgår da også af vismandsrapportens konjunkturvurdering, at

væksten og den ekstraordinært lave ledighed gennem de sidste 3-4 år

først og fremmest har været drevet af høje boligformuer og en fortsat

ekspansiv finanspolitik. Det er i tråd hermed også påpeget, at det er det

private forbrug snarere end eksporten, der har drevet væksten, og kombi-

neret med stigende import har dette ført til et stort fald i overskuddet på

betalingsbalancen (DØR, 2008). Den afbalancerede institutionelle komple-

mentaritet mellem arbejdsmarkeds- og finanspolitikken er altså blevet

afløst af en uprioriteret vækststrategi, der kun spiller sammen med

beskæftigelsespolitikken efter laveste fællesnævner: Alle skal i job pronto

desuagtet arbejdets karakter og personens kvalifikationer i øvrigt.
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Konklusion

Artiklen her har sammenlignet den Rehn-Meiderske model, der lagde

grunden for Sveriges økonomiske og beskæftigelsesmæssige succes i

1960’erne, med den danske flexicurity-model, der både i dansk og

europæisk sammenhæng på samme måde antages at være hovedårsa-

gen til Danmarks succesfulde økonomiske udvikling siden midten af

1990’erne. Sammenligningen har vist, at de reelt gennemførte politik-

ker i de to lande faktisk var endnu mere identiske, end beskrivelserne af

de to modeller umiddelbart har antydet. I begge lande var arbejdsmar-

kedernes dynamik således betinget af en høj jobomsætning drevet af

stærke produktivitetskrav, høje mindstelønninger og liberale afskedigel-

sesvilkår. Disse komponenter var imidlertid flankeret af selektive finans-

og arbejdsmarkedspolitiske instrumenter, med de formål, at stabilisere

økonomien, påvirke investeringsadfærden og understøtte arbejdsstyr-

kens faglige mobilitet i opadgående retning. Flexicurity-modellen

beskriver dog ikke hverken den finans- eller lønpolitiske dimension af

dette policy-mix, hvilket fejlagtigt har ført til, at den danske succes

alene er blevet opfattet som baseret på liberale afskedigelsesregler,

generøse arbejdsløshedsdagpenge og aktiv arbejdsmarkedspolitik.

I europæisk sammenhæng promoveres flexicurity således som en job-

skabelsesmodel desuagtet det faktum, at Unionen på samme tid søger

at fremme en ensidig monetaristisk politik, hvor finanspolitikken er

underlagt de pengepolitiske – og ikke de beskæftigelsespolitiske –

ambitioner. En farlig cocktail – mildest talt! I Danmark er flexicurity-

modellen også et centralt tema, og modellen er oratorisk blevet omfav-

net af både regeringen og den socialdemokratiske opposition. Imidlertid

vidner de senere års reformer af arbejdsmarkedspolitikken om, at rege-

ringen langt fra forfølger de principper, der var bærende under opturen i

1990’erne, og som flexicurity-modellen reelt bestod af.

Arbejdsmarkedspolitik er blevet til beskæftigelsespolitik, og de mobili-

tetspolitiske ambitioner afløst til fordel for en arbejdsmoralistisk linje.

Det kontracykliske princip og den selektive finanspolitiske indsatsmåde

er på samme måde blevet forladt til fordel for en ensidig ekspansiv for-

brugspolitik. Hvilken model, der er den bedste, skal jeg ikke gøre mig til

dommer over, men at påstanden, om at regeringen viderefører flexicuri-

ty-modellens principper, er en sandhed med modifikationer.

■ ■ ■
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