
 

 

Sigurganga norrænu velferðarsamfélaganna 

NordMod2030 er verkefni sem Alþýðusamband Íslands á aðild að og unnin er af hópi fræðimanna frá 

öllum Norðurlöndunum fimm og stjórnað af norskri rannsóknarstofnun á svið samfélagsmála, Fafo. 

Um er að ræða rannsókn sem mikill fjöldi fræðimanna tekur þátt í og hefur að markmiði að greina 

helstu eiginleika Norræna samfélagsmódelsins, framtíðarmöguleika þess og þær áskoranir sem 

Norræna samfélagsmódelið stendur frammi fyrir, vegna þróunarinnar bæði á alþjóðavísu og á 

Norðurlöndunum til ársins 2030. Þannig á rannsóknin og niðurstöður hannar að gagnast 

stefnumótunaraðilum á Norðurlöndunum í starfi þeirra við að endurnýja Norræna módelið. 

Viðfangsefnum rannsóknarinnar og niðurstöðum hefur verið skipt í eftirtalda efnisþætti: 

Í fyrsta lagi, grundvallarrannsóknir er varða grunnstoðir Norræna módelsins, þróun norrænu 

samfélaganna og stöðu þeirra í alþjóðlegu samhengi. 

Í öðru lagi, rannsóknir um hvert og eitt Norðurlandanna þar sem dregin eru fram megineinkenni 

hvers þessara samfélaga í sögulegu ljósi og þær áskoranir sem þau standa frammi fyrir. Rannsóknin 

fyrir Ísland var unnin af Stefáni Ólafssyni og Katrínu Ólafsdóttur. 

Í þriðja lagi, eru eru rannsóknir um afmörkuð viðfangsefni, s.s. uppbyggingu velferðakerfisins, 

lýðræðið, innflytjendamál, loftslagsmál, hugmyndagrunn jafnaðarstefnunnar, vinnumarkaðs- og 

kjarasamningamódelið og fleira. 

Í fjórða lagi, eru síðan samandregnar niðurstöður og ályktanir í lokaskýrslu verkefnisins. 

Lokaskýrsla verkefnisins var kynnt á þingi SAMAK (Samstarfsvettvangs jafnaðarmannaflokka og 

verkalýðshreyfinga á Norðurlöndum) í Sørmarka í Noregi 11. og 12. nóvember sl. Í henni kemur fram 

að ekki megi síst rekja góðan árangur Norrænu velferðarsamfélaganna, til þess einstæða samstarfs 

sem þar ríkir milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda, en hvergi í heiminum hefur tekist að 

samtvinna með svo árangursríkum hætti, efnahagslega velmegun, jöfnuð og samfélagslegt traust. Af 

þessum sökum njóta Norrænu velferðarsamfélögin stöðugt meiri viðurkenningar og athygli í 

alþjóðlegri samfélagsumræðu. 

Fræðimennirnir komast að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir góðan árangur Norrænu 

velferðarsamfélaganna á undanförnum áratugum, sé ekkert í hendi með framhaldið. 

Alþjóðavæðingin, aukinn ójöfnuður, breyttar forsendur hagvaxtar og ógnarinnar sem stafar af 

loftslagbreytingum krefjast markvissra aðgerða á næstu árum ef ekki á illa að fara. Í þessum efnum 

benda fræðimennirnir á að mikilvægt sé að varðveita þær þrjár grunnstoðir sem Norrænu 

velferðarsamfélögin hafa byggt á, enda séu þær hver með annarri forsenda þess góða árangurs sem 



náðst hefur og líklegt að svo verði áfram. Veikist ein stoðin sé líklegt að eðli samfélaganna breytist og 

þau þróist á verri veg. Þessar þrjár meginstoðir eru: 

- Ábyrg efnahagsstjórnun sem styður við fjölbreytt atvinnulíf. 

- Skipulag á vinnumarkaði: Heildarkjarasamningar milli aðila á vinnumarkaði og sameiginleg 

kjarastefna ólíkra launþegahópa ásamt mikilli þátttöku í verkalýðsfélögunum. 

- Opinber velferðarþjónusta: Almenn velferðarréttindi, lágmarksafkoma allra tryggð, gjaldfrjáls 

þjónusta og menntun ásamt áherslu á símenntun og þjálfun fólks til að takast á við ný störf. 

Hægt er að nálgast allar skýrslur og rannsóknir sem unnar hafa verið í verkefninu á heimasíðu 

verkefnisins. Þá stendur til að þýða lokaskýrsluna á íslensku. 
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