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Den skandinaviske modellen er ikke en politikk, men en rekke politiske og institusjonelle 
ordninger som passer sammen, og som gjensidig forsterker hverandres virkemåte. 
 
Det er ikke lenge siden vi kunne lese i internasjonal presse at den skandinaviske modellen 
bygget på de samme feilene som Sovjetunionen, men i en form som innebar at det tok litt 
lengre tid før selvdestruksjonen satte inn. Nå er det nye toner. Den skandinaviske modellen er 
på moten internasjonalt. Dagens Næringsliv 1.-2. oktober og Mandag Morgen 3. oktober 
melder om en stor entusiasme for samfunnsmodellen i Europa. Norden blir betraktet som en 
global vinnerregion – en innovasjonsmaskin basert på likhet, tillit og inkludering.  
EU ser mot Norden blant annet fordi nordiske bedrifter evner å kombinere fleksibilitet med 
trygghet. Europeiske ledere spør om den nordiske modellen kan berge Europa gjennom 
globaliseringen. Suksesshistoriene i Norden blir nøye fulgt i Frankrike og Tyskland, melder 
Herald Tribune 17. september, fordi de viser at, "ja, du kan få det alt sammen – generøs 
arbeidsløshetstrygd, billige barnehager, gratis utdanning og helsetjenester – og en sunn 
økonomi med gode offentlige finanser att på til."  
 
Også utviklingsland ser mot Norden. Med presidentene Lula da Silva i Brasil og Hugo 
Chavez i Venezuela i spissen, snakker politiske ledere i Latin-Amerika mye om skandinaviske 
reformer. Sør-Afrika, Botswana og ikke minst Kina er andre eksempler. Årets utgave av 
"World Development Report" fra Verdensbanken følger trenden. Små inntektsforskjeller gir 
høy økonomisk vekst og en positiv utvikling, heter det, og rapporten utpeker de skandinaviske 
landene som forbilder for utviklingsland.  
 
Nå er det ikke lenge siden Verdensbanken listet opp nødvendige betingelser for en positiv 
utvikling som de nordiske landene aldri har innfridd.  
 
Likevel har Danmark, Sverige Norge og Finland i gjennomsnitt hatt like høy økonomisk vekst 
som USA og lavere arbeidsløshet. I perioder med økende ulikhet og tiltagende sosiale kløfter i 
USA og England, har de nordiske landene maktet å kombinere små inntektsforskjeller med en 
god makroøkonomisk utvikling. Fortsatt har de nordiske landene de minste lønnsforskjellene 
og de mest generøse velferdsstatsordningene i verden.  
 
Så det er kanskje grunn til å være imponert.  
 
Problemet er imidlertid at de som er mest imponert synes å ville ha resultatene, men ikke de 
nødvendige virkemidlene. Sosiale og økonomiske forhold kommer i pakker. Den 
skandinaviske modellen er ikke en politikk, men en rekke politiske og institusjonelle 
ordninger som passer sammen, og som gjensidig forsterker hverandres virkemåte. En kan ikke 
så lett velge ut en liten del uten å ta resten med på kjøpet. Dessuten har pakkene viktige 
støttespillere som må være med.  
 
Arbeidsgiverne har for eksempel spilt en viktig rolle for den skandinaviske 
samfunnsutviklingen. Den implisitte koalisjonen som har støttet lønnssammenpressing i 50 år 
har innbefattet arbeidsgiverne. En lærdom som andre land kan trekke, er at de ikke skal ta 
utgangspunkt i hva arbeidsgiverne sier, når de skal lære av Skandinavia. I stedet bør de basere 



seg på hva arbeidsgiverne faktisk gjør. NHOs arbeidsgiverpolitiske program fastslår for 
eksempel at en overordnet målsetning er størst mulig lokal avtalefrihet og at "differensiert 
lønn og «individualisering» både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden må gjenspeiles i 
avtalene".  
 
Dette er en oppskrift for økte inntektsforskjeller som ville stride mot det som Norden nå roses 
så sterkt for. I praksis har NHO imidlertid ikke fulgt programmet sitt. Som kjent stiller 
arbeidsgiverne lojalt opp ved de sentrale lønnsforhandlingene som grovt sett gir lik lønn for 
likt arbeid og små lønnsforskjeller mellom yrker.  
 
Velferdsstatsordningene er et annet eksempel. Skandinavia har relativt universelle 
støtteordninger som tilfaller alle, ikke bare de dårligst stilte. Dette innebærer høyere skatter 
enn vi ville hatt dersom ordningene var mer målrettet mot lavinntektsgrupper. En 
gjennomgåelse av arkivene dokumenterer ganske klart at de svenske arbeidsgiverne arbeidet 
aktivt for å innføre de relativt dyre velferdsstatsordningene på 1950-tallet. Grunnen var trolig 
at de billigere målrettede støtteordninger kunne medføre at arbeidskraftstilbudet ble redusert, 
noe arbeidsgiverne ville tape på.  
 
For å forstå den skandinaviske utviklingen bør en ikke bare se etter hvordan små 
lønnsforskjeller på tross av arbeidsgivernes motvilje kan ha skapt en god økonomisk 
utvikling. Påvirkningen kan også i noen grad ha gått den andre veien. Mye av 
argumentasjonen for de såkalte solidariske lønnsforhandlingene som ble institusjonalisert på 
slutten av 1950 tallet, dreide seg for eksempel i høy grad om makroøkonomisk effektivitet og 
i mindre grad om likhet som et mål i seg selv. Lønninger som lett justerte seg til lokale 
forhold, ga høy lønn i gode bedrifter og lav lønn i mindre gode bedrifter. Systemet virket som 
om en skattla de gode jobbene i moderne virksomheter og subsidierte de dårlige jobbene i 
lavproduktive virksomheter. Ved å presse sammen lønnsforskjellene ble det lønnsomt med 
flere gode jobber og færre dårlige.  
 
Til en viss grad kan en si at Skandinavia fikk en lønnsfordeling med små forskjeller som et 
viktig biprodukt av økt samfunnsøkonomisk effektivitet – og ikke bare omvendt. Dersom 
dette er riktig, er det ikke så vanskelig å forstå hvorfor den skandinaviske modellen oppnådde 
så stor støtte fra arbeidsgiverne, selv om de kanskje ikke var tilhengere av små 
inntektsforskjeller i seg selv. 


	Modell på moten

