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UTSKOTTSFÖRSLAG 

 

 

Utskottsförslag 

om språkförståelsens betydelse för mobilite-

ten på den gemensamma nordiska arbets-

marknaden 

1. Utskottets förslag 

 Näringsutskottet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ge de nationella arbetsmarknadsmyndigheterna i uppdrag att 

undersöka i vilken grad bristande språkkunskaper i danska, norska 

eller svenska, påverkar arbetssökandes benägenhet att söka ett 

ledigt arbete i ett annat nordiskt land 

 

att klarlägga nationella offentliga arbetsgivares språkkrav på per-

soner som söker arbete hos sådana arbetsgivare och som använ-

der ett annat nordiskt språk än myndighetslandets språk 

 

att  kvantifiera den samhällsekonomiska kostnaden för arbets-

sökandes obenägenhet att söka arbete i ett annat nordiskt land 

p.g.a. bristande upplevd eller reell språkförståelse, samt för ar-

betssökande som blir nekade arbete i det offentliga till följd av 

dennes oförmåga att uttrycka sig i tal och skrift på det aktuella 

landets språk   

 

att om behov förefinnes föreligga, ingå en nordisk överenskom-

melse som innebär att offentliga arbetsgivare i de delar av Norden 

där skandinaviska är samhällsbärande, ska acceptera danska, 

norska och svenska såsom varande likvärdiga inhemska språk, i 

samband med rekrytering av personal, och att detta bör framgå 

vid utannonseringen av tjänster 
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2. Bakgrund 

Mobiliteten i Norden, och problem kopplade till i synnerhet ungdomsar-

betslösheten, står högt på dagordningen i de nordiska länderna. Samtidigt 

vet vi att kunskapen i nordiska språk minskar i hela Norden, och att 

språkförståelsen sannolikt påverkar mobiliteten och möjligheten att få ar-

bete. 

 

Den nordiska språkförståelse har länge betraktats som en rent kulturell 

och ”mjuk” fråga. Det är dock att ge språket en alltför obetydlig roll, inte 

minst på en gemensam arbetsmarknad som den nordiska eller europeiska. 

Om det är så att människor som står utanför arbetsmarknaden, eller som 

kunde göra större nytta någon annan stans på arbetsmarknaden, avstår 

från att söka arbete i ett annat nordiskt land, eller inte ges möjligheten att 

arbeta där p.g.a. språkkrav eller bristande (objektivt eller subjektivt upp-

levt) språkkunskaper, så är det ett samhällsproblem. 

 

Idag gränsar tättbefolkade områden i Norden mot varandra. Ofta är kon-

junktursvängningarna i länderna ur takt och många arbetslösa i ett land 

skulle kunna flytta eller pendla till ett ledigt arbete i ett angränsande land. 

Frågan är, hur många tror sig inte kunna arbeta i ett annat nordiskt land 

p.g.a. bristande språkförståelse/kunskaper? Finns det även systematiska 

språkkrav i länderna, som gör att även personer som inte tror sig ha svårt 

med språkförståelse, nekas jobb i ett annat nordiskt land p.g.a. t.ex. en 

bristande förmåga att skriva detta lands språk felfritt? Hade nyutexamine-

rade akademiker lättare och fortare kunnat komma in på arbetsmark-

naden, om ländernas offentliga arbetsgivare inte krävde en förmåga att 

kunna uttrycka sig på modersmålsnivå på det aktuella landets språk? Här 

finns det anledning att snegla på de Anglosaxisk-språkiga länderna, som 

ofta har en mer tolerant inställning till olika former av talad och skriven 

engelska. Kunde fler arbetslösa (ungdomar) komma in på arbetsmark-

naden om de nationella språkkraven gjordes mer öppna? 

 

Vilket är det samhällsekonomiska priset för ”icke-arbete” p.g.a. språkkrav 

eller språkfärdigheter i Norden idag? Kan detta undersökas, och kan vi ut-

veckla redskap för att få bukt med vissa av dessa begränsningar? 

3. Remissbehandling 

Utskottsförslaget har utarbetats efter samtal med Nordiska Språkkoordi-

nationen, samt efter konsultationer med NMRs. 

4. Utskottets synpunkter 

Det är sannolikt vanligt att nationella myndigheter tackar nej till arbetssö-

kande (från andra nordiska länder), om dessa inte redan från början kan 

uttrycka sig, särskilt i skrift, på myndighetens inhemska språk. Det finns 

samtidigt exempel på att nationella myndigheter har haft en regeltillämp-

ning där alla former av skandinaviska har fått en likvärdig behandling. Ex-

empelvis klassificerar svenska Skolverket såväl danska och norska, som 

isländska och färöiska som ”svenska”, när de gör bedömningen av 

huruvida en elev som vill gå på gymnasieskola i Sverige uppfyller kraven 

på tillräckliga svenskakunskaper. På samma sätt klassificerar norska re-

gistermyndigheten Brönnöysundsregistret danska och svenska såsom va-

rande ”norska”. Om offentliga myndigheter och andra offentliga arbetsgi-

vare skulle kunna betrakta och behandla all skandinaviska såsom varande 

det egna landets inhemska språk, skulle en nyutexaminerad svensk stu-

dent kunna söka arbete i t.ex. Danmark eller Norge utan att behöva ris-

kera att få sin ansökan avvisad med hänvisning till bristande språkfärdig-

heter i danska. Många nordbor med ursprung i andra delar av världen, 

möter också hårda språkkrav som försvårar deras inträde på arbetsmark-

naden. Hur stort detta problem i realiteten är är oklart, varför det behöver 
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undersökas vilka formella språkkrav nationella myndigheter/offentliga ar-

betsgivare har rätt att ställa på en arbetssökande. 

 

Visar det sig att problemet är större än vad som är önskvärt, bör en nor-

disk överenskommelse ingås, som slår fast att alla offentliga arbetsgivare 

i de delar av Norden där ett skandinaviskt språk är samhällsbärande, skall 

likabehandla alla former av skandinaviska och betrakta dessa som det 

egna landets inhemska språk i samband med rekrytering av personal.  

 

Det kan vara svårt att kvantifiera hur många arbetssökande som avstår 

från att söka ett arbete i ett annat nordiskt land, p.g.a. fruktan för att inte 

förstå eller kunna göra sig förstådd. Ett sätt kunde vara att ge de offent-

liga arbetsmarknadsmyndigheterna (arbetsförmedlingarna) i uppdrag att 

undersöka hur många arbetssökande som ställer sig avvisande eller tvek-

samma till att söka ett ledigt arbete i ett annat nordiskt land p.g.a. en 

rädsla för att inte förstå eller kunna göra sig förstådd på det aktuella lan-

dets språk. Eventuellt skulle en sådan undersökning begränsas till de geo-

grafiska områden i Norden som gränsar direkt till varandra, t.ex. 

Öresundsregionen och gränsområdena mellan Norge och Sverige, där 

pendlingen är som störst. 

 

Visar det sig att problemet är större än befarat, finns det skäl att försöka 

mäta den samhällsekonomiska kostnaden för denna barriär på den ge-

mensamma nordiska arbetsmarknaden. 

 

Rent generellt är det naturligtvis också så att ju bättre språkliga kvalifikat-

ioner en arbetssökande har, desto lättare att nyttja hela Nordens arbets-

marknad. Detta har visat sig flertalet gånger,- nu senast i samband med 

finanskrisen på Island, där de som hade de språkliga förutsättningarna att 

flytta till något annat nordiskt land för att arbeta, kunde göra det, medan 

de som inte hade de språkliga förutsättningarna riskerade att få stanna 

hemma i arbetslöshet. Ofta har frågan om språkkunskaper, kopplat till ar-

betsmarknaden, handlat om personer med finska eller isländska som mo-

dersmål. I detta förslag utvidgas perspektivet också till att omfatta ar-

betssökande med skandinaviska språk som modersmål, inte minst de 

unga, nyutexaminerade som inte sällan har svårt att få sitt första riktiga 

jobb. 

5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Näringsutskottet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ge de nationella arbetsmarknadsmyndigheterna i uppdrag att 

undersöka i vilken grad bristande språkkunskaper i danska, norska 

eller svenska, påverkar arbetssökandes benägenhet att söka ett 

ledigt arbete i ett annat nordiskt land 

 

att klarlägga nationella offentliga arbetsgivares språkkrav på per-

soner som söker arbete hos sådana arbetsgivare och som använ-

der ett annat nordiskt språk än myndighetslandets språk 

 

att kvantifiera den samhällsekonomiska kostnaden för arbets-

sökandes obenägenhet att söka arbete i ett annat nordiskt land 

p.g.a. bristande upplevd eller reell språkförståelse, samt för ar-

betssökande som blir nekade arbete i det offentliga till följd av 

dennes oförmåga att uttrycka sig i tal och skrift på det aktuella 

landets språk 

 

att om behov förefinnes föreligga, ingå en nordisk överenskom-

melse som innebär att offentliga arbetsgivare i de delar av Norden 

där skandinaviska är samhällsbärande, ska acceptera danska, 
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norska och svenska såsom varande likvärdiga inhemska språk, i 

samband med rekrytering av personal, och att detta bör framgå 

vid utannonseringen av tjänster 

 

 

Tammerfors, 23 september 2014 

Anders Karlsson (S) 

Arto Pirttilahti (cent) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) formann 

Eero Suutari (saml) 

Finn Thranum (V) 

 

 

Gunvor Eldegard (A) 

Ove Bernt Trellevik (H) 

Per Olaf Lundteigen (Sp) 

Ruth Mari Grung (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

 

 

 

 

 

Reservation 

”Nordisk Frihed er imod forslaget, idet vi opfatter forslagets grundlæggen-

de intention som værende at ophæve de nationale sprogs særlige status i 

de enkelte nordiske lande og at ligestille fremmedsprog med det nationale 

sprog. Nordisk Frihed deler ikke denne intention”. 

 

Tammerfors, 23 september 2014 

Mikkel Dencker (DF)  

 


