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Från hösten 1932 till hösten 1976 satt socialdemokraterna prak
tiskt taget oavbrutet i regeringsställning - ensamma eller i koalition
med andra partier. Socialdemokratin är som bekant en politisk folk
rörelse, vilken har som långsiktigt mål att omdana samhället från ka
pitalism till socialism. Detta mål har i den konkreta utformningen
ständigt definierats om under det gångna halvseklet. Målet har sä
kerligen också tolkats helt olika av partiets ledning, dess aktiva med
lemmar, dess passiva väljare och dess intellektuella.

Likväl tror jag att man kan tala om några historiska tillfällen, då
den borgerliga delen av befolkningen och de borgerliga partierna haft
en stark känsla av att väsentliga drag i det bestående samhället varit
hotade. Jag menar inte att det nödvändigtvis, objektivt sett, före
legat ett hot mot,kapitalismen utan att motståndarna mot den so
ciala filosofi som mer eller mindre klart omfattas av arbetarrörel
sen, faktiskt upplevt ett sådant hot.

Man kan tvista om hur ofta värdegemenskapen i den svenska de
mokratin varit så ansträngd att hotet upplevts, subjektivt, men jag
tror att många bedömare delar uppfattningen att det förelegat åt
minstone vid fyra tillfällen under det gångna halvseklet.

J ag tänker i första hand på själva maktövertagandet 1932 med
den nya arbetslöshetspolitiken och de nya principerna för stats
budgeten i konjunkturpolitiken. Regering och opposition, SAP:s
partifolk och borgerligt sinnade människor torde i stor utsträckning
ha upplevt krispolitiken som en introduktion aven socialistisk plan
hushållning" och ett åsidosättande av marknadsekonomins naturliga
tendens till självläkedom under en konjunkturkris.

Det andra kristillfället för den svenska värdegemenskapen kom i
samband med Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Partiprogrammet
gav upphov till den väldiga propagandakampanj som av Per Albin
Hansson döptes till PHM-planhushållningsmotståndet.

Den tredje krisen var striden om ATP. Den gällde en allmän obli
gatorisk tjänstepensionering med uppbyggandet av stora kollektiva
fonder för att kompensera ett väntat bortfall av privat sparande.

Som det fjärde tillfället - det mest tveksamma att ta med efter
som striden kan sägas pågå, så att det perspektiv saknas som något
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årtionde av tillbakablick kan ge - har jag räknat förslaget från
Landsorganisationen om kollektiva löntagarfonder. Detta är fack
föreningsrörelsens förslag och SAP har inte tagit ställning. Men fack
föreningsrörelsen och SAP är så intimt sammanflätade formellt, or-

'ganisatoriskt, personellt, historiskt och i det allmänna medvetandet
att jag inte anser det vara fel att här behandla de båda grenarna av
arbetarrörelsen - som det brukar heta - som en enhet.

Det föreligger alltså minst fyra tillfällen då värdegemenskapen
tyckts hotad av arbetarrörelsen genom en - till synes - antikapita
11stisk politik. Striderna var vid dessa tillfällen förbittrade, debatten
häftig. >' -,.' . • _

I Sverige\ har nationalek'onomernai kraft av sin profession en 
stark ställning i samhällsdebatten jämfört med förhällandet i många
andra länder. De deltar mer i debatten än" i många 'andra länder och
de lyssnas till i större utsträckning och med större resp~kt.

Hur har nationalekonomerna - de som''Varit obundna. av engage
mang i partier och intresseorganisationer - agerat vid de fyra kriser
na? Frågorna har då varit centralt ekonomiska i den meningen att
de har gällt det ekonomiska systemet~ fortbestånd. Har national-

,ekonomerna hållit sig till en vetenskapligt grundad a"nal~s av förslag
och motförslag eller har de glidit in i den ena eller andra fållan som
partigänga're~eller språkrör för grupp- och klassintressen?

Ofta åberopas nationalekonomerna i den politiska debatten av
det ena eller andra lägret. Nationalekon.omernas ståndpunkter ka
raktäriseras. ofta som »vetenskapl~gt grundade», ,personen i fråga sä- 
ges vara »öbunden» eller »neutral» varige'nom hans ställningstag~nden

och uttalanden av någon anledning förmodas ha ett högre vär.d,~ äij
de som framförs ay de olika patt~rna i striden._

De begrepp man med fördel kan använda för att karaktärisera de
battinläggen' är »saklighet» och »opartiskhet». Jag tycker man har
rätt att kräva saklighet av nationalekonomerna"lika väl'sopl' av före
trädare för arbetarrörelsen. Det _finns däremot ingen anledning att
kräva opartiskhet. Nationalekonomer har rätt - även i v.etenskaplig
drapering - att vara partiska, att ta ställning för'eller emot i strids
frågorna, när ställningstagandet utgår från en saklig analys.

Kravet på saklighet, däremot, bör vara strängt. Argumentationen
. bör syfta till ökad och bättre kunskap om de sammanhang och före

teelser som står under debatt. Den. bör handla om ämnet, utan ätt
vara tendentiös, spekulativ och mångtydig.

Nationaiekonomerna har en doktrin - en uppfattning av samhäl
lets sätt att fungera -. som skiljer sig från arbetarrörelsens, eller i
varje fall betonar andra as,pekter och sammanhang. De båda doktri
nerna tar sig kon~ret uttryck i olika förslag till samhällspolitik. Vi

)
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'kommer i den följande redogörelsen att möta fragment av doktri
nerna och konkreta rekommendationer och förslag tilrsamhälJspoli~

tik härledda från dessa. '
Ett väsentligt drag i nationalekonomernas doktrin - den ~k·. neo

, klassiska ekonomiska teorin - är uppfattningen att enskilda hushåll
," och företag på olika marknader !~JlgeråJ_Q.cltjill.PJ:ls.sarsitt handlande

till priser, inkomster och vinster så att samhällets tillgängliga resur
,ser används effektivt och i full utsträckning samt att de växer ien
takt förenlig med medborgarnas värderingar. Inom ramen för detta

~:', ~synsätt, att mängden av alla individuella beslut leder till ekonomisk
effektivitet, finns' det plats för off-entlig ekonomisk politik, t.ex. för
inkomstutjämning och utjämning av konjunktursvängningar.
;'Arbetarrörels~s doktrin är mera oklar än nationalekonomernas

och det finns, föreställer jag mig, en större spridning i uppfattningen
av samhällets sätt att .fungera bland arbetarrörelsens folk än bland
nationalekonomerna.' J ag tror att en grundläggande egenskap hos
arbetarrörelsens doktrin är att samhällsutvecklingen drivs fram ...av,
konflikter mellan samhällsklasser, skapade av det ekonomiska syste
m~t. Arbetarrörelsen är en följd av industrialismen, som skapat ar
betarklassen. Denna klass har format ett politiskt redskap i Social
demokratiska Arbetarpartiet (SAP) och ett redskap för facklig eko
nomisk kamp i fackföreningsrörels~n.

Kanske kan man fånga något av arbetarrörelsens syn genom att
peka ·på' kollektivanslutningen av fackföreningar till SAP. För en
liberal -klassisk demokratiuppfattning är kollektivanslutningen en
styggelse. Arbetarrörelsen omfattar till stora delaren annorlunda,

_mindre formell syn: Arbetarklassen har sin styr~a i kollektivet -
.', solidaritet, sammanhållning, underordning av den" ind'l-viduelI'ä--vlJ.}an

för kollektiyets framgång. Det är utifrån ett sådant synsätt natur
ligt att arbetarkollektiv i den fackligt-ekonomiska kampen går in
och använder arbetarklassens politiska redskap. Det var ursprungli
gen så rÖ,relsens två grenar byggdes upp.

! ~Vi kommer att finna återsken av dessa två antydda doktriner i
»de fyr'a' striderna». JIuvudsakligen manifesteras qen ~ollektivistiska
och den individualistiska synen i ställningstaganden för och emot
intervention i det ekonomiska livet. Debatterna handlar dock
ytterst om för- och nackdelar med marknadsekonomiska system
och nler eller mindre avancerad planhushållning. Efter genomgång
av de fyra debatterna återkommer jag i slutet till den begreppsbild
ning som här har fr\amskymtat.

Min h~yudkälla, har varit de ledande nationalekonomernas eget
forum, nämligen debatterna i Nationalekonomiska föreningen i
Stock'holm. D.ärutöver har jag i någon utsträckning nyttjat tidnings-
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artiklar och andra skrifter som publicerats i de aktuella ämnena. Det
är inte fråga om någon fullständig undersökning utan, ett blygsamt
försök att karaktärisera de ledande nationalekonomernas argumen
tation och stållningstaganden vid de fyra angivna tillfällena. 2

Krispolitiken 1933
~ Striden om socialdemokratins regeringsprogram 1932 kom att kon

centreras omkring den nya arbetsiöshetspolitiken och om principer
na för statsbudgetens balansering. Men striden gällde' mycket 'mer
än dessa båda frågor. Såväl regeringsparti~ ,som den borgerliga
oppositionen såg framför sig en ny era av aktiv roll för staten i den
ekonomiskClJ politiken och en långsiktig uppbyggn~d av social- och
trygghetsreformer, ifall den nya regeringen sk~lle bli framgångsrik
och etablera ett stabilt regeringsinnehav. '

Den aktiva ekonomis.ka politiken, med en större .'roll för staten
i ,det ekonomiska livet" karaktäriserades som »planhushällning»

.. eller »tvängsh'ushållning» beroende på vilken sida som angav karak
täristiken. Den upplevdes som ett hot mot marknadsekonomins fria -
företagsamhet. ' ,

De socialpolitiska ambitionerna riskerade att medföra en_ bety
dande skattebelastning för de mer välsit}lerade i samhället och där
med försvaga. de välståndsbildande krafterna genom att hämma
sparsamhet, arbetslust och viljan till al!svar och -initiativ.

Socialde~okratin såg tillfället till ett definitivt politiskt.'genom~".
br-ott. Man hade in'om pa(tiet känslan av att vara1 början aven lång
era av politisk dominans, då de socialistiska' fdeerna skulle kunna
prägla samhällsutvecklingen. Borgerligheten hade haft sin tid.

Vid flera tillfällen diskuterades socialdemokratins politik i Na
tionalekonomiska föreningen, bl.a. i en debatt hösten 1932, i bud
getdebatten i januari 1933 och i april samma är, då Eli F. Heckscher
inledde -en debatt om arbetslöshetspolitiken.'

Låt mig inlednin~svis nämna något om hösJ.Q.~batten l2-~2, »Of
fentliga arbeten' i depressionstideD) med inlednin'g av Erik Lindahl.
Både Lindahl och Bertil Ohlin pläderade för den nya ekonomiska
politiken men de bemöttes av den äldre generationen nationaleko-
,nomer, professorerna Gösta Bagge och Eli F. Heckscher. De senares
invändningar gick ut på att den nya teorin vore oklar s~mt att de
bedömde risken överhängande, att utökningen av offentliga arbeten
idepressionstider aldrig

r

skulle kompenseras genom inskränkningar
under 'högkonjunkturer.. De offentliga arbetena skulle tjäna som för
täckt metod att utöka den offentliga sektorn, ansåg de.

Ernst _Wigforss var den främste idegiv~en inom SAP och han
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hade varit den starkaste drivkraften bakom partiets samling omkring
en konjunkturpolitik med »keynesiansk prägel». Wigforss var finans
minister ~Jden nya regeringen och han gjorde 'det inte lätt för sig 
s~tt mot bakgrund av den tidigare debatten i föreningen - när han i ,
den av politiska meningsmotståndare fullpackade lokalen presente-

, rade sin budget i januari 1933. Han började nämligen med att slå
fa~f två principer som väglett budgetarbetet. Den första var att vissa
av. statens utgifter är så nyttiga, att de under alla förhållanden borde

, g~ I före mycket som enskilda människor använder sina pengar till,
helt' oberoende av konjunkturkriser. Den andra principeri som väg
lett budgetarbetet var att samhället under en depression inte bör
~ölja »de' en~kilda företagens exempel genom att inskränka sina köp
av varor utan bör i stället utvidga dem».

Som bekant stod det en mycket häftig politisk strid om, budget
och arbetslö~etspolitiken1932/33 och den speciella konstruktion
som budgetförslaget 1933 gavs får väl ses som en politisk eftergift
från Wigforss och regeringens sida gentemot en oförstående oppo
sition' och en oförsonlig kritik. Regeringens budget bestod nämligen
av två enheter, en starkt beskuren »ordinarie budget» - en sparsam
he.tsbudget - och e,n extraordinär lånebudget. För den senare pre-

/ senterades en amorteringsplan, finansierad aven utökad arvsskatt,
nämligen den s.k. kvarlåtenskapsskatten på oskiftade arv.

Wigforss hade. här delvis följt de principer som skisserats av
Gunnar· Myrdal i en bilaga till statsverkspropositionen. Normen för
budget~ns balansering föreslogs där, bli förändrad från det hävdvun
na kravet på årliga balanseringar av - med vår nuvarande terminolo
gi - driftsbudgeten (dit alla icke-räntabla ,utgifter skulle föras), till
'en balansering över konjunkturcykeln. f

Den' enda rationella tolkningen av den gamla normen är att den
syftade till att hålla den statliga förmögenheten oförändrad över
ti<;len, något som också skulle bli fallet genom den myrdalska om
formuleringen.

Myrdals norm - att balansera statsbudgeten över konjunktur-
,cykeln ':- skulle väl snarast fordra en finansiering av amorteringspla
nen för de extraotdinära, lånefinansierade utgifterna, som varierar
positivt med konjunkturerna, exempelvis en inkomstskatt.' Kvar
låtenskapsskatten däremot utgår på förmögenheter, s.k. stockvariab
ler, vars variationer med konjunktursvängningarna är 'mindre än in
ko.msterpa, särskilt då taxeringsnonnerna inte snabbt anpassats till
tillgångarnas marknadsvärden. Wigforss kritiserades också på dessa
grunder av Heckscher.

Den upphetsad'e politiska stämning som rådde i Sverige hösten
och 'vintern-. 1932/33 märktes såtillvida, att Nationalekonomiska
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\ föreningens möteslokal var packad till sista ståplats. Arhetsgivare
föreningens. direktör Gustaf Söderlund, en av huvudtalarna i den
efterföljande debatten, lyckades inte ta sig in i salen förrän efter
Wigforss anförande, vilket Söderlund alltså fick avlyssna i h~llen

utanför. Debatten efter Wigforss inlägg inleddes o.ckså med ett an
förande vars ton och kvaiitet var sådant att talaren bestås den
största tjänst genom att i tysthet förbigås. Så. skedde också i de
efterföljande debattinläggen.

Utöver Wigforss deltog i debatterna - jag tar här upp både bud
getdebatten i januari och aprilmötet i föreningen - professorerna
Sven Brisman och Eli F ..Heckscher, båda vid Stockholms handels
högskola, Gustaf Söderlund i Arbetsgivareföreningen samt flera
högt uppsatta personer i näringsliv och statsförvaltning. (Wigforss
var inte närvarande vid debatten om arbetslöshetspolitiken i april.)

Huvudintrycket av debatterna i föreningel1~ .är att de var mycket
sakliga. Av de -häftiga politiska striderna märktes mt~~mycket, ut
över att flera talare manade till sans, besinmng och samförstånd. ,En
dast någon anspelning på Wigforss stora ihtelligens, som om den vo
re en nackdel för hans framskjutna ställning, reflekterade den per
sonliga ovilja med vilken Wigforss möttes bland många meningsmot
ståndare.

I diskussionerna utkristalliserades tydligt två olika uppfattningar
(om det ekonomiska systemets sätt att fungera och anpassa sig~- Den
ena omfattades endast av Wigforss, den andra av nationalekonomer-
na och näringslivets män. Alla var dock eniga om en lånefinansierad
utökning av den statliga 'verksamheten. Inte heller stod striden om
upplåningens omfattning. Hecksche.r framförde yid aprildebatten
uppfattningen att staten borde lån~ i Riksbanken för att bestrida
utgifterna hellre än att emittera långa statsobligationer eller korta
re skattkammarväxlar. Han 'menade att risken för en inflation, fram
driven av penningmängdsökningen, knappast fanns och att den mest
expansiva effekten skulle erhållas genom lån i -Riksbanken.I.StiJ~~e~~·,

stod alltså inte om statsbudgetens omfattning 'eller om dess' finan
siering utan o'm en, viktig principfråga i regeringsprogrammet för
arbetslöshetens bekämpande. Här föreligger enSkilhlad mot stånd
punkterna i föreningsdebatten hösten 1932.

Regeringen ville för de motkonjunkturella allmänna arbetena res
pektera de avtalsuppgörelser som gällde på arbetsmarknaden. Efter
att avtal hade träffats, ;om reglerade nominallönerna, hade starka
prisfall- inträffat på exportmarknaderna och inom Sverige. 'Ekono
merna och regeringens övriga kritiker ville därför att löneniv~n'V1d
d~ allmänna arbetena sk~l1e sänkas i förhållande till avtalslönerna.
Om detta inte skedde vid de offentliga arbetena skulle en förkon-
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junkturförbattringen nödvändig anpassning nedåt av lönenivåerna
på d'en 'Oppna marknaden försvåras och försenas. Krisen skulle, om
inte förvärras, onödigt förlängas.

Alla talar"e i debatterna, med undantag av Wigforss, krävde en
sänkn,in~. av iönenivåerna vid de alimänna arbetena. Det. stor~ sl~g
numret)-levererat av Brisman i budgetdebatten och uppföljt av
Hecksch~r. v..ar, att en normal arbetslöshetsprocent vid avtalsenliga'
löner för hela arbetskraften vid rådande priser skulle fordra en na
tionalprodukt som vida översteg produktionskapaciteten vid full

~ .sysselså'ttning. Ett annat argument var att medlen för arbetslöshe
tens b'ekämpande skulle räcka till många fler personer om staten vid
de' all~ä!1na arbetena gick' in för en till de nya lägre prisnivåerna
kompenserande sänkning av nominallönerna.

, Wigforss svarade på den s~nare pu~kten att det inte skulle bli
lättare föt arbetsgivaresidan att få ned lönenivåerna om många

I, . :fler skyddades från den rena nö.,~:en genom att arbetslöshetspoliti-
ken späddes ~t på flera arbetare. li~.~dsakligen invände han dock
att en rönep.~dpressning i~te var önskvärd,- därfö~ att en sådan
riskerade .att förvärra pessimismen och stagnationen i det ekono
miska livet genom att tvinga arbetarna att ytterligare inskränka sin
konsumtion. Avtalsenliga löner till de anställda vid de allmänna
arbetena, däremot, skulle ge indirekta stimulerande effekter på
näringslivet genom att de som fick sin försörjning förbättrad skulle
k~nna öka ,sin efterfrågan på varor och tjänster. Utöver efterfråge
ökningen från ,qet allmännas sida skulle komma sekundära, multipli
kativa effekter~

"Politiskt menad'e Wigforss att den sittande regeringen inte kunde
tänka sig att tvinga arbetarna till att »ingå nya avtal, släppa sina
gamla' ~viål [ör att på de villkor, som staten bestämmer, arbeta för
lägre lönen).' Avtalsfriheten skulle respekteras.,

.Man kan här tillspetsat tillfoga kommentaren att den man, som
av sina motstånd·are ,beskrevs som en plånhushållningsivrare, av sam
ma motståndare kritiserades för att han inte använde statens makt
för att tvinga fram prisrelationer på arbetsmarknaden .s~1p ~n-.!!?:er

friktionslös, frikonkurrense,konomi hypotetiskt skulle ha åstadkom-
mit. ,

. Nar det gällde Brismans räkneexempel, Som tycktes visa att löne
summan, vid 'avtalsenliga 'löner för alla i arbetskraften och vid rå
dande priser"vida skulle komma att överstiga vad ekonomin vid full
sysselsättning skulle kunna producera, framhöll Wigforss att den
som ville hålla fast,vjd rådande penninglöner och ville att folk skulle
få arbete tilt dessa -löner, han måste också vara beredd att godta de
prisstegringar .s~m kunde bli följden av den politiken i ett uppsving.
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Kunde inte produktiviteten stiga tillräckligt snabbt under upp
svinget finge man acceptera att reallönerna föll genom att priserna
steg.

Även utanför Nationalekonomiska föreningen debatterade natio
nalekonomerna livligt regeringens ekonomiska politik. Flitigaste
skribenter var ur den äldre generationen Gustav Cassel och ur den
yngre Bertil Ohlin.

C~~sel, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
intog,- vid sidan av Heckscher, en ledande ställning bl~nd national
ekonomerna i samhällsdebatten. Vid den aktuella tiden yar han utan
tvekan den internationellt mest kände svenska nationalekonomen.

1 vissa av sina artiklar drev Cassel en hårdare kritik än den som
ekonomerna frambragte i föreningen. Utöver att kräva lönesänk
ningar, betonade Cassel starkare att budgetens krav"på kapTtiirriärk
naden var sådana att det privata näringsliv,et -skulle 'trängas ut däri
från. Därigenom skulle konjunkturstimulansen från de offentliga
arbetena neutraliseras.

Cassels artiklar i dagsaktuella ämnen levererades ex cathedra. I-!..9s.
honom hystes ingen tvekan, det fanns inget att begrunda eller. ens
lyssna till hos motståndarna. 1 förordet till en av sina många böcker
skrev 'Cassel om ideemas ma~t till seger såsom starkare än röstse
delns: »Här går i alla fall skiljelinjen mellan vetenskap och parti
politik» .., . »1 den mån 'socialismen kommer till makten blir det ett
samhällsintresse av första ordningen att denna s,ocialism blir-så för
nuftig som möjligt och frigöres från den dogmatiska socialismens
mest primitiva vanföreställningar. Det arbete jag under ett långt liv
lagt ned på detta syfte har icke varit fÖrgäves. Med alla sina uppen
bara brister ser den svenska socialdemokratin av idag mycket klarare
på samhällsekonomins _grundfrågor "än dess föregångare gjorde vid
århundradets början.»" .

En man som publicerade böcker i samhällspolitiska frågor med
titlar som »Liv eller död», »Socialism eller framåtskridande» och vars
memoarer bär titeln »1 förnuftets .tjänst» för inte gärna en dialog.
Han deltog h~ller inte vid den tiden i föreninge'ns debatter. Det bör
tilläggas att Gustav Cassels vetenskapliga insatser under de två första
decennierna av 1900-talet var av hög kvalitet och han framstår fort
farande som en betydande nationalekonom.

Bertil -Ohlin skrev lnte mindre än ett 80-tal artiklar i Stockholms
tidningen urrder 1933 där han bedrev en för dagstidningsjournalistik
ovanligt teoretisk och avancerad argumentation för· den ny.a, expan
siva finanspolitiken av märket Wigforss-MyrdaL Ohlin var kanske
den främste (eoretikern

J

och vid sidan av Myrdal den mest originelle "'

\
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vetenskapsmannen bland de yngre ekonomerna i Sverige vid den
tiden - Dag Hammarskjöld, Alf Johansson, Gunnar Myrdal och
Erik Lindahl - inom vars krets utvecklades den teori som senare

> fått be,teckningen »Stockholmsskolan».
'När det gäller den centrala ekonomiska stridsfråga jag uppehållit

mi~~vi~ här - nationalekonomernas näst intill samfällda krav på lö
~ ,nesäpk{lingar vid de extraordinära offentliga arbetena - intog Ohlin
, en m~llanställning. Han argumenterade för olika åtgärder som skulle
l infl~tira prisnivån för att den vägen få till stånd en anpassning av
vinster- och kapitalersättning till rimliga nivåer vid rådande nominal

l 'löner'. Däremot stödde han inte regeringens ståndpunkt att kollek
.tivav~alen skulle respekteras även vid byggnadsarbeten. Om ordina
rie löner skulle betalas vid offentliga byggnadsarbeten - igångsatta
av sysselsättningsskäl - skulle arbetslösa fabriksarbetare få en bety

:, dan~e lönehöjning om .de anställdes vid' offentliga arbeten.. Det var
ju inte meningen att man skulle få höjd lön för att man blivit arbets
lös, menade Ohlin.

D~bptten om den »riya konjunkturpolitiken» illustrerar rätt väl de
båda M6ktrinerna, nationalekonomernas och arbetarrörelsens. Na
,tio~alekonomerna av den äldre skolan accepterade inte tanken att
det kunde' råda ett slags ekonomiskt jämviktstillstånd m~d ofrivillIg

'arbetslöshet. Lösningen angavs främst vara att undanröja trögheter
~i prisanpassningen på arbetsmarknaden.

, Arbetarrörelsen, företrädd' av Ernst Wigforss, hade kommit fram
till den 'teoretiska uppfattningen att ekonomin kunde ställa in sig på
en jämviktsnivå med massarbetslöshet. Man förordade intervention

. ,r från, statens sida ,för att bryta stagnationen. För arbetarrörelsen var
d~t- däremot otänkbart att begagna statsmakten för att ändra på de
resultat byggnadsarbetarna i facklig kamp hade uppnått genom av
tal med arbetsgivarna.

De yngre nationalekonomerna hade samma teoretiska syn på
makroekonomin' som arbetarrörelsen. När det gällde frågan om att
respektera ingångna avtal kan så mycket sägas att både Bertil Ohlin
~och Erik Lindahl ställde sig mycket tveksamma till att tvinga fram
ett upphävande av främst byggnadsarbetarnas avtal även om de inte
fullt ut ställde sig bakom regeringen.

Både praktiskt och intellektuellt· kom arbetarrörelsen att vinna
en fullständig seger. Dess sysselsättningspolitik stod efter ett de
cennium helt 'oomstridd, men då var arbetarrörelsen inriktad.på att
gå längr~ än att utjämna konjunkturerna.

, - j

,I
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Arbetarrörelsen~efterkrigsprogram - PHM
Tiden omedelbart efter 2:a världskriget var kanske den mest bittra .
och oförsonliga vad gäller de politiska m'otsättriingarna mel~an rege
ring och opposition och särskilt mellan arbetarrörelsen och närings
liv. En försvagad socialdemokrati, efter förlusten av Pe~ Albin, ·käm
pade med stora ekonomiska problem under' en period av stora och
oväntade omkastningar i den ekonomiska utvecklingen. Krigsårens
trista regleringssystem behövde återinföras för att klara de 'akuta

"balansproblemen på grund av misslyckanden och misstag i stabili
seringspolitiken. l ett sådant läge kan det inte ha varit lätt för.te
geringspartiet att uti(rån 'Arbetarrörelsens efterkrigsprogram argu
mentera för ökad statlig kontroll och inflytande' i det ekpnomiska
livet, för »planhushållning». Debatten om de långsiktiga målen kom
att föras i ljuset av krigshushållningens övergång i en krisekonomi.

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram är ~vårtolkat. Det måste sägas,
att både den samhällsutveckling vi faktiskt. haft under )efterkrigsti
den med en relativt liberal marknadshushållning, och en mer pla'ne
rad ekonomisk utveckling med starkare inslag av statligt ägande och
statlig kontroll av det ekonomiska livet, ungefär som i Frankrike,
kan rymmas inom de ganska allmänt formulerade intentioner och
metoder programmet uttrycker. Borgerligheten och näringslivet tol
kade d'ock programmet entydigt. Det gav upphov till den våldsam
ma politiska kampanj som Per Albin i en tidningsartikel döpte till
PHM - planhushållningsmotståndet. _

Låg mig inledningsvis kortfattat karaktärisera. efterkrigsprogram
met, om vilket striden stod. Det ~är Ernst Wigforss prägel och be
står av 27 punkter med motiveringar. Det antogs av 1944 års SAP-
kongress. .

Socialdemokratin hade vunnit stripen om den'aktiva'konjunktur
politiken praktisk och ideologiskt. Nu var tiden inne att höja am
bitionerna för den ekonomis.ka politiken. I inledningen till de 27
punkterna h~ter det: -»Den huvuduppgift som förestår är att sam
ordna den ekoriomiska verksamheten till en planmässig hushåll~ing

så att- arbetskraft och materiella tillgångar stadigt utnyttjas för en
effektiv produ.ktion. En sådan samordning bör ske under samhällets '
ledning och l med sådan inriktning, jltt enski1Q..a intressen underord
nas de. ll1ål, som samfällt eftersträvas. Till dessa mäl hör ätt varje

--"-saIDhåilsmectlen1' ·fåi--····mÖJllghet-tTif-'nyttigt arbete. Ingen arbetsför, .

man eller 'kviiln.a skall mot sin vilja behöva vara utan sysselsättning
längre tid än som erfordras för övergång från en verksamhet till en
annan samt för utbildning och omskolning.»

Det hela gällde till mycket stor del full sysselsättning i Imera am-'
bitiös grad än tidigare men också en rättvis fördelning och höJd~le~~

..... ~.- ...../_ ..- ...,.....;>o~~_' ........... .-;......~ __~, I. 1\.
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nadsstandard samt slut1igen mer demokrati i det ekonomiska livet.
Programmet var indelat efter dessa tr'e målgrupper.
, ·Jag skall framhålla några av de mest kontroversiella bland de 27

punkterna. Under avdelningen, full sysselsättning handlar· punkt 3
, 0J!1,' ~~ under statens samordnande ledning öka ,sysselsättningen.

Progic;lmmet krävde ett .statligt sat:narbetsorgan som skulle s.~ tiJl ..a..tt
k~pital~t användes så att »arbetskraft och materiella prod~!<tions

medenfullt utnyttjades) för nyttiga uppgifteD>.
" Punkt 17 återfinns i avdelningen om utjämning. Under denna
" punkt ~tälls kravet på »likvärdig levnadsstandard och utjämning av
,.'khissKilln,ader». Det heter att solidarisk lönepolitik, näringspolitik,

,: --s'ö~ci~lpolitik, undervisningspolitik och skattepolitik skall sättas in
, emot~den brist på jämlikhet som delade upp folket i skilda klasser.
, I den tredj~ avdelningen, den om effektivitet och demokrati i det
.ekonomiska livet återfinns de mest kontroversiella punkterna, ut
vi~gnif.lge~av 1930-talets politik. Punkt 18 handlar om samhällets
planering' av investeringsverksamheten. Där föreslås utbyggnad av
en '9m~~ttande statlig affärsbanksrörelse. Försäkringsväsendet skulle i

förstatligas för att vinna rationaliseringsvinster och ökad kontroll l

över kapitalmarknaden. ,
Investeringsve(ksamheten skulle led~s av ett offentligt samarbets

organ.: Punkt 18, ·tillsammans medl punkt 23, torde vara hela pro
grammets mest omstridda. På den senare punkten krävdes socialise
ringar på' om~åden, där enskild företagsamhet medför misshushåll
ning eller monopol. Företagsamheten sades i flera näringsgrenar vara

" uppsplittr~d på 'alltför många enheter för att vara effektiv. I andra,
åter, dominerades produktionen av ett företag eller aven samman
slutning av företag. I sådana fall borde »existerande företag över
.fqras i samhällets ago».

Märkligt nog förekom det ingen särskild debatt i föreningen om
Arbetarrörelsens efterkrigsprogram eller principiellt om planhus

, "hållning contra marknadshushållning. En sådan hade hållits i slutet
': av 1934 med Heckscher som inledare och deltagande av Ohlin, Myr
dal samt Karin Kock - alla tre kritiska mot Heckscher (se nedan).
Föreningen ordnade visserligen ett föredrag i ämnet me'd Hayek
1946. Detta trycktes inte i föreningens skriftserie och, liksom i övri-
ga fall då föredragen hölls på engelska, inte heller den efterföljande
diskussionen. " ~

Inte heller u tanför föreningen, i tidningsartiklar eller tidskrifter
deltog nationalekonomerna i någon större utsträckning i den- poli
tiska principdiskussionen om planhushållningen. När jag säger detta
innebär det att, Jag här icke rä~nar in Gösta Bagge, Bertil Ohlin och

~, \
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Gunnar Myrdal i kretsen av nationalekonomer. De Qåda förstnämn
da var vid denna tid partiledare, Myrdal satt i regeringen, och de
framträdde inte med anspråk att tala som vetenskapsmän.

Fortfarande var det Cassel och H~ckscher som med anspråk att
tala som ekonomer, tog till orda i det stora ämnet. Få ur den nya
generationen nationalekonomer från 1930-talets krets gick in i de
batten om denna centrala fråga i den ekonomiska vetenskapen, frå
gan om effektiviteten i samhällets resursutnyttjande.

Kanske var den nya generationen nationalekonomer, Sveriges
andra generation av internationellt kända ekonomer, mer teknokra
tisk eller alltför hämmad av lekfull intellektualism för att engagera'
sig i en' debatt, som av de stridande parterna uppfattades gälla en
ödesfråga. Det är t.ex. svårt att tänka sig Erik Lundber~ 'utifrån

. principiella överväganden, bin'da sig i en stor politisk stridsfråga på
samma sätt som H.eckscher gjorde, för att inte nämna Cassel.

Det föreligger alltså svårigheter att klargöra nationalekonomernas
ställningstaganden till Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Program
met diskuterades visserligen av nationalekonomer, eller åtminstone
de delar därav som höll på att utkristalliseras i praktisk politik, t.ex.
skattepolitiken. Men det var ofta fråga om en sammanflätning av
dagspolitiska problem med mera principiella överväganden.

Jag kommer att referera två ~ebatter i föreningen år 1947. Den
första, inledd av Eli F. Heckscher, handlade om 1946 ~års skattere
form. De~ andra inleddes av Erik Lundberg- och hade rubriken
»Inflationen och den ekonomiska politiken». Vid dessa två tillfållen
lyftes diskussionerna stundom till principiella överväganden av
efterkrigsprogrammet. '

Innan jag tar upp 1947 års debatter 'vill jag dock, för att ge per
spektiv på Heckscher, kortfattat bet9ra vad han sade, när förening
en i november 1934 debatterade plånhushållningen. Heckscher såg
i den aktiva konjun~t~rI?olitikens förlängning en ;>två-ngsnusliål1~ -

~jji~~>>. '.... ett förkvävan.de·...av ..~~r~nads.~J<9.~9.!h~.f(_9~h::: ..Q.~:r ~f~l:~:~f§j~.t~~g~ .
. samheten. , . .

Han hade bara hårda ord att säga. om de ekonomer, som var med
löpare i den !lya tidens anda under den fÖ,rskönande titeln »plan~

. hushållning». Antagligen' syftade' Heckscher på Myrdal och Ohlin i
'sin bittra kommentar om de ungas fall för det som var på modet. ~

Det hette: »Någon full ursäkt har jag visserlig'en svårt att finna för de;
vetenskapsmän ..so~ mIssbruka ordet planhushållning, men det kan ",-.
nu inte hjälpas~ I min framställning skall jag nu göra mitt allra bästa
att företaga en fullt objektiv analys av de faktiska sammanhangen

. 'utan nänsyn till riktningen av mina sympatier eller antipatier. Men
därtill m~ste efteråt anknytas en diskussion som oundgängligen



Nationalekonomerna och arbetarrorelsen 127

låter den subjektiva in,~tällningen komma till uttryck,' och jag kän~

ner ingen som helst önskan att dölja i vilken riktning mina sympa
tier ligga». -Det är ,intressant att notera att det-hos Heckscher inte
finns njLgQt av Cassels naiva förmätenhet i tron på-~~ v~~ti~~k~pJjgt

"-~~~tig 's(åndpunkt i värdefrågor.

.1W inledde Heckscher, som nämnts, föreningens d~~,~.!~ .9}~!.,~.~n
skatt~reform ·regeringen lagt fram. Denna innebar att inkomst- och

- ,fÖrmögenhetsskatterna separerades och att 'Inkomstskatten gjordes
.·...starkt. p(ogressiv;! __.f~~jJj~~yQ!E-g.~,D:._fQ!_J?.~rn, som vid progression
gynpar höga inkomsttagare, ersattes med skattefria allmänna barnbi

'. dta.g ..~ -Skattereformen har i efterhand konstater.~J~...D;1.eg.föra ..en icke
qväsentlig utjämning av inkomstfördelningen. Den var en av de mest
.påtagliga konkretiseringarna av efterkrigsprogrammet.
.' ,H,ec~scher ställde upp tre frågor för sitt föredrag: ~r en inkomst

och.förmögenhetsutjämning önskvärd? Befordrar regeringens förslag
en sådan....u tveckling, med minsta möjliga skadeverkningar? Är skade-
. '"
ver~ningarna - även om de är minimala - så stora att man borde
avstå från förslaget? J ag skall. h.är inte fullständigt redogöra för
He<;kschers föredrag utan nöja mig med att lyfta fram de delar som
belyser He-ckschers inställning till efterkrigsprogrammet.

Debatten i skattefrågan mellan Heckscher och Wigforss - .det var
åter Wigforss som försvarade regeringslinjen i föreningen - fick inte
den teoretiska prägel och stringens som budgetdebatten 1933.hade.
Heckscher anfade i stället' ett mycket brett perspektiv. Han pekade

. på~den ~!1.~rina inkomstutjämning som skulle ha inträffat under det
senåste seklet -ocn han drog' fram sovjetsamhället med dess stora in
komstskillnader mellan olika befolkningsgrupper, vilka skulle vara
mycket större än i Sverige.l-§..QYi~.tl.lnionelJ ~.~d~<>,.~.~.gJ?~<?,~,igg.JJJt:Q..t:
,!!Jn.g~.!l_.~.Y._.4efl,_~i!t~Is:~J;!~t~._.~.las.~~.P ...f~Jt<Jill_.föli.d .att, en ny, härskarklass
.~~~j.t fr(l.m. och Heckscher menade att »detta i själva verket är den
vanliga verkan aven något så när ordentligt genomförd inkomstut
jämning».

När man kommit så långt i Heckschers anförande tror läsaren 
och trodde antagligen lyssnarna - att han helt skulle avvisa den
skärpta u tjämnirigspolitiken. Men Heckschers anförande följde
inte de vanliga linjerna utan. är fullt av överraskande vändningar.
Heckscher menade~..att inkomstutjämning och förmögenhetsutjäm
ning har ett mycket högt värde och att de bör eftersträvas även om
det skulle medföra att en ny härskande klass växer fram: »Det finns
ingen anledning varför just den klass, s-om de sista århundradena har
suttit vid köttgrytorna eller åtnjutit de bästa ekonomiska villkoren,
alltid skulle sitta dän>.
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Heckscher avvisade 'också tanken a~t avstå från utjäinningspoliti
ken, därför att en utjämning så allvarligt kan skada de välstånds
bildande 'krafterna, och de breda lagren skulle få det gynnsammare
materiellt om den inte genomfördes. T .o.m. om denna tankegång
vore riktig funnes det fog för en inkomstutjämning ty »de breda
lagren känna inkomstfördelningens ojämnhet som en orättvisa i sig
själv, oavsett om den skulle ge dem, materiella fördelar, som de an
nars skulle gå miste om».

Heckscher började därefter tala om frihet för det personliga ini
tiativet, som en förutsattning för andlig frihet. Det skulle vara
omöjligt att lämna utrymme för tankefrihet och fri forskning utan
ett fritt näringsliv, besjälat av det fria initiativet och behär~kat av
enskilda företagare,.

I slutskedet övergick ·Heckscher till en mer teknisk kritik av rege
ringsförslagets samhällsverkningar. De samhällsekonomiska verk
ningarna var för dåligt undersökta, menade Heckscher, och han
kommer återigen med en drastisk vändning: »Förrän man gjort det
(utredningar om verkningarna), vet man ju överhuvud taget ingen
ting om hur det samhälle kommer att se ut, som går ut ur en be
skattning redan av den nuvarande typen, men framför allt, av den
typ som här är föreslaget.» ... »Den ifrågavarande -beskattninge.n
passar faktiskt mycket bra för en låt mig säga förmänskligad sovjet
hushållning - om man vill bereda möjligheter för en allmän sociali
sering pa.ett oblodigt och naturligtvis mycket mera humant sätt'än
som tillämpades vid genomförandet av- den ryska hushållningen». A
priori skulle det, fortsatte Heckscher, inte finnas något att invända
mot detta. Vill folket ha det så, ,får vi finna oss däri: »Vi har majo-
ritetsstyre, och vi får foga oss.» -

Men Heckscher fortsatte att öve~raska åhörarna. Mitt i den häfti
ga PHM-kampanjen, som beskrev arbetarrörelsens intentioner just
såsom i citaten ovan säger han att detta inte är det socialdemokra
tiska partiets program och han gör en noggrann och korrekt beskriv
ning av punkt ,23 i .efterkrigsprogrammet, som jag omnämnde ovan,
varvid han starkt betonade det begränsade i socialiseringskraven.

Det förekom 'senare i debatten, från andra medlemmar, män akti- -~

va i näringslivet, betydligt o.försonligare inlägg, utan den intellek
tuella spänning som präglade Heckschers anförande. Det utspann sig
också en' lång duell mellan Wigforss och Heckscher präglad, tycks
det, av ö1msesidig respe~t. Jag skall dock inte uppehålla mig vid den,
eftersom det inte skulle göra bilden av Heckscher tydligare.

. . /'

\ I

Nästa tillfälle då det förekom en debatt i föreningen som stund
tals blev så principiell att efterkrigsdiskussionen om planhushållning
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kom at.~ ,~.€tt<?ras.,var de.n i mars 1947 om »Inflationen och den eko
nomiska politiken».' .

'Lundberg deklarerade frankt sin avsikt att göra en objektiv ana
lys.-~Han fr&mhöll: »Min ambitionsgrad är att höja inflationsdebatten
över qe,n intressebetonade politiska nivån. Nu sägs det av filosofer
och kUh~kapsteoretiker,att det inte finns någon objektiv samhälls
vetenskap:"1 lien förenkling av den ofattbart komplicerade verklig
het, söm är nödvändig för att vi skall förstå och fatta verkligheten
och därmed ta ställning' till frågan vad som bör göras, blir urvalet av
förutsättningar och hypoteser mer eller mindre subjektivt. Resulta
ten av' analysen blir en följd av den hypotetiska förenkling av verk
ligheten,. sop} gjorts, och därmed inom vissa gränser bestämda av
forskarens subjektiva inställning till problemen».

Brasklappen försågs med löftet om att en öppen redovisning av
hur slutsatserna vunnits, skulle ge en hållpunkt för bedömningen av

. objektiviteten. Men även detta skulle vara svårt vid en diskussion av
den ekonomiska politiken.' »Det gäller i sista hand hur verklighets
främmande med avseende på den aktuella politiska intresse- och
rnaktgrupperingen ekonomen kan tillåta sig vara.»

.Man måste nog säga att ,Lundbergs föredrag präglades av balans,
i långa stycken ba~ans till utplåning. Viljan till försvar för en rege
ring, som var hårt trängd både av den ekonomiska verkligheten och

. aven stark 'opposition, verkade betydligt mer utvecklad hos Lund
berg 1947 än någonsin senare i hans karriär. Detta hänger dock inte
samman m.eq. :..- ·~om man skulle kunna tro - den partiella involve
ring i elen ,ekonomiska politiken, som det innebär att vara chef för
Kl och leverera,underlag för de beslut som skulle fattas. Han fram
förde nämligen i andra sammanhang en mycket hård kritik av rege
ringens politik med utgångspunkt från KIs s.k. gapkalkyler.

Lundberg började med att beskriva förväntningarna om en efter
krigsdepression och hur regeringen hade varit ense med oppositio

, nen om att avveckla krigsårens regleringar. Den inflCl;tionsvåg som
faktiskt inträffade omöjliggjorde en avveckling av regleringsappara
ten, snarare hade den byggts ut.

I sin kritik av oppositionen menade Lundberg att de borgerliga
partierna använt inflationsproblemet som tillhygge mot regeringen
och att de inte visat tillräckligt förståelse för de svårigheter rege
ringen ställts inför i den ekonomiska politiken. De borgerliga hade
förehållit regeringen d~n otillräckliga finanspolitiken, menade Lund
berg, men konkurrerat i lättsinne både vad avser statsutgifter och
statsinkomster.

Regeringen å andra sidan hade ibland förfallit till att bagatellisera
inflationsfaran och delvis betraktat den som ett psykologiskt pro-
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blem, uppkommet på grund av oppositionens kritik, genom att den
undergrävde förtroendet för landets ekonomi. I den mån regeringen
tagit inflationsfaran på allvar hade den utnyttjat inflationen som ett
tillhygge mot den enskilda företagsamheten.

Efter detta domslut gick Lundberg över till den tes han skulle
komma att driva hela kvällen - och hela efterkrigstiden, kan man
tillfoga. Han ansåg att den regleringsekonomi som existerade 1947
var »en dålig mellanform mellan en fri ekonomi och en genomförd
planhushållning, där man rent' negativt söker komma till rätta med
icke önskvärda symptom på inflationstrycket».

Lundberg beskrev skickligt hur en improviserad regleringsåtgärd
på ett område kunde leda till nya regleringar på ett annat. Sk~l man
gå in för en planerad ekonomi gäller det att mer fullständigt koordi
nera åtgärderna. Alternativet var en återgång till en friare ekonomi,
men säger Lundberg, det vore utopiskt att försöka komma tillbaka
till 1930-talets ekonomiska system. »Mer av central planering och
kontroll blir under alla förhållanden nödvändig.»

Lundberg ville ändra rörelseriktning från alltmer ay regleringar
mot en friare ekonomi. För att göra det skulle det fordras mer av
förtroende för regeringen och dess intentioner. Ett säft att förbättra
förtroendet vore att jämka i skatteprogrammet, det sklllle betyda
mycket för en avspänning. Han beklagade att inkomst- och makt
fördelningsfrågorna sköts i förgrunden. Bakom .dessa frågor skulle
nämligen . ligga en misstro mot det fri~ näringslivet. »~~n,-trQJ_j!1.J.e

l~ngre.... u..tan,-.Yidare på den osynliga hand.en;.i' ,stället för den gamla
vidskepelsen 'framkommer en ny romantik: tron på statens förmåga'
att klara allt. D'en fundamentala svårigheten ligger enligt detta upp
fattningssätt i att man inte vill gå på vägen med en friare ekonomi».

Lundbergs slutsats av sin genomgång är att regeringen måste välja
väg: Antingen slår man in på en väg inot en friare marknadshushåll
ning eller också tar man steget fullt -ut mot ett 'planeringssamhälle
med en 'rationell och koordinerad planering. Man skall· inte »gå i
snåren och träsken mellan de bägge vägarna. Det är vad man gör för
närvarande.»

När man -läset Lundbergs anförande märker man hur präglad
även' en liberal3 ekonom var av kapitalismens kris på 1930-talet
och kanske även av krigsårens regleringssamhälle. Denna prägel hade
också en' förutsättning den omvärdering av makroteorin som Key-

.nesianismen inneb,ar. pet -fanns inte hos en liberal ekonom som
Lundberg, som hos den äldre generationen, en oförbehållsam tro på
marknadsanpassningen, vilken lämnad åt sig själv, utan statlig in
blandning och fackliga monopol skulle u tgöra en stark tendens till
självläkedom inför varje störning. Lundberg pläderade närmast för
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mjndre »'ad hoc~ri» i de statliga interventionerna och litet mer av
fria 'markn~~def. 'Även om det förelåg skillnader mellan Lundberg
och: t.~x. Gösta R.ehn, som förde »finansdepartementets talan» i
fö'reni~g~n'de~na debattkväll, har man ett intIY_~~,J!Y~_hy.r_,~e,kQno~"
gl_~~~?_c.h.P2"!1t.~~~r.-J?;td~nc tid.e.n.,Q.ch..det.gä11er inte bara_den svenska (J t
debatten', lladeen kän~la av ,att.1eya,..i"en",.brytningstid - för att an-

,-v~n(fa~'en'~s~ten--f~~~ "'~'"i~~ ·~"ä:~!Yv~d~g~D,~~~~~.Q!lQ!Qt~~3!..~~y,_~t~}n. Den ful-
~l~ .~_y_~s,~~sät~p~!1_g~n~,_.._~.~J!!h,~ll.~.~~"~k~!!~_ ."..!!99Y~~.9jgg~!~ ,_,.,~!!_,,.,;~;~E~~",.; !1J:'"
byggd pl~nefing och, cent~~LJ~.Q_ntrQl.J.. ,_,Arbetarmassorna hade åter

"vanr--fiån ,"slagfälien'.-··Öe··--slculle inte finna sig i att ha slagits för ett
samhäJle,. där Tull sysselsättning innebär 10 procents arbetslöshet.
Verkligheten tycktes'ha rusat ifrån den liberala paradigmen.

1
Som jag framhöll ovan debatterades aldrig Arbetarrörelsens ef-

terkrigsprogram direkt i föreningen. Det fanns inte någon praktisk
politisk) fråga, som föranledde en fokusering på programmet och
som på samma .sätt som budgeten 1933 ställde regeringens program
för arbetslöshetens bekämpande i centrum.

Inte heller utanför föreningen finner vi nationalekonomerna in
volverade i någon livlig debatt om Arbetarrörelsens efterkrigspro
gram eller"om den delen av programmet som oppositionen koncen
trerade sig på, planhushållningen. ~

Gustav Cassel fortsatte visserligen sina skriverier i Svenska Dag
bladet under 1944'. Heckscher skreven rad artiklar i Dagens Ny
heter 1948. som publicerades i en broschyr med titeln »ädeläggelsen'
av 1800-talets hush;ållning»:. Den lilla skriften utgjorde en samlad
analys av regleringssamhällets brister och slutade med pessimistiska
varningar för att Sverige var på väg in i en hushållning av sovjet
modell.

Medan Heckscher i ett konsekvent fasthållande av den liberala
modellen genomförde principiella diskussioner och analyserade
problemen med hjälp av sin modell, hade Cassel vid mitten av 1940
talet förfallit till personangrepp på främst Ernst Wigforss. Det heter
om Wigforss, när Cassel skriver om regeringens skatteförslag: »Till
sitt försvar väljer han (Wigforss) endast fraser beräknade att fånga
den enklaste folkmötespubliken». Wigforss gjorde det för lätt för
sig, hette det, genom att vädja till ",massornas avundsjuka. I en ar
tikelom Arbetarrörelsens efterkrigsprogram skrev Cassel: »... det
strider helt mot herr Wigforss natur att lära något. Är det inte farligt
för den svenska arbetarrörelsen att förtro sig åt en person med så
helt fastlåst intelligens?~) (

Cassels artiklar i politiska ämnen skall inte avskrivas eller ens de
flateras på grund av författarens tilltagande ålder. De skiljer sig inte
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i upphöjt förakt för motståndarnas dumhet, okunnighet' och illvilja
från det ban skrev på 1920-talet eller 1930-talet. Hec'kschers artik
lar står sig i ihtellekt~ellt avseende. Vad man än tycker om hans
verklighetsuppfattning eller om hans värderingar finns där ett brett I

perspektiv och en analytisk skärpa, liksom en medvetenhet om de
egna värderingarnas relativitet. Hos Cassel fanns ingen sådan med
vetenhet. Värderingarna blir fördomar.

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram låg fårdigt 1944. Samma år
tillsattes »Kommissionen för efterkrigsplanering» - den s.k .. Myr
dalskommissionen - för att utreda efterkrigstidens konjunkt~rpo

litik och även långsiktiga strukturella problem.' Flera motioner i
riksdagen - de s.k. socialiseringsmotionerna 1945 - liksom initia
tiv från handelsminister Myrdal, föranledde tillsättandet aven rad
s.k. bran_schrationaliseringsutredningar. Dessa utredningar, som till
sammans med efterkrigsprogrammet var föremål för häftiga,,'poli
tiska attacker från »PHM», behandlades i ett par artiklar av Arthur
Montgomery.

Det var fråga om, två brett..uJ).plagda altiklar j Ekön.omisk R~vy,

»Planhushållning och full sysselsättning», 1944, samt »Vägen till
'full sysselsättning'», 1945. I den förstnämnda ger han ett historiskt
perspektiv på kapitalismens utveckling i närmast schumpeteriansk
anda. I den andra kritiserar han 1945 års statsverksproposition och
Myrdalskommissionen utifrån det klassiskt liberala synsättet.

Montgomery skrev under de aktuella åren en följetong av artik
lar om planhushållningens problem i Ekonomisk Revy. De var väl
gjorda, fyllda med statistiska fakta o~h erfarenheter från den his
toriska utvecklingen. De utgjorde tillsammans en balanserad plä
dering för en liberalism, 'som tycktes hotad såväl av den politiska
utvecklingen inför efterkrigstiden som av den vetenskapliga debat
ten om ekonomiska system.

Enligt Montgomery talade erfarenheten; trots den ekonomiska
utvecklingen i västvärlden under 1930-talet och trots keynesianis
men, för att den »liberala arbetshypotesen» alltjämt var fullt använd
bar, i varje fall för Sveriges del. Hans tolkning av socialdemokratins
intentioner inför efterkrigstiden, grundad på Arbetarrörelsens efter
krigsprogram och på bedöm~ingen av regeringens politik var dock
mycket nyanserad. Det heter i artikeln från 1945 avslutningsvis om
några uttalanden -från kommissionen för efterkrigsplanering att
»..,. de stod den liberala uppfattningen närmare än det vid första

, påse~ndet kunde tyckas» och vidare »... det (är) inte alldeles lätt
J att se var de avgöran~de motsättningarna mellan socialdemokratins

oc~ ?e borgerligas ekonomiska program egentligen ligger».
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Ä~en om det är sant, som jag påpekat, att Arbetarrörelsens ef
terkrigsprogram gav vida tolkningsmöjligheter,är det klart att
socialde'm:okratin uppgav många av programmets ideer. Socialise
ring ·på·. ki~ditmarknaden, investeringsplanering, socialisering av ef
fektivitetsskäl. .,av monopol eller i branscher med alltför litet av
stord~ift, lallt detta fick uppges. Samordningen av produktionen un
der samh~llets ledning - embryot till en ny politik fanns i bransch
rationaliseringsutredningarna och i Myrdalskommissionen - blev
aldrig av.' '

På alla 'Punkter; där prisbildning på fria marknader och vinstför
väntning~l1; hos oberoende företag som instrument för samhällets re
sursallok'eQ!!g, skulle ersättas med planering, förlorade arbetarrörel
sen..Rörelsefl hade inte ett intellektuellt övertag, som ett decen
nium tidigare, ö\ver de äldre nationalekonomernas doktrin. Natio
nalekonomernas centrala tes att »ex ante beslut» - beslut om pro
duktion , och 'investeringar kanske innan någon efterfrågan ens
existerar - m~st~ vara starkt decentraliserade, därför att informa
tionsmassan är starkt decentraliserad, har gång på gång vunnit an
slutning i arbetarrÖrelsens politik.

Den restriktion som en relativt fri utrikeshandel utgjorde på plan
hushållningssträvandena har blivit alltmer bjudande genom handelns
liberalisering under efterkrigstiden. Det är en utveckling som gått
stick i stäv mot intentionerna hos arbetarrörelsens ledande national
ekonom under »PHM-årem> - Gunnar Myrdal.

Å andra sidan kan 'man hävda, att den alldeles dominerande ka
raktären' hos efterkrig'sprogrammet, är försöket att lägga grunden
för en avancerad politik för full sysselsättning. Den, har förverkli
gats genom .andra metoder än planering av produktio'nsutvecklingen
och av inv~steringsbesluteri. Genom arbetsmarknadspolitikens upp
byggnad - ett och ett halvt decennium efter programmet - fann
arbetarrörelsen' en politisk franlkomlig väg att förverkliga de ambi
tioner' som utgjort programmets kärna. Den politiken kunde genom
föras under stor enighet i riksdagen.

Det politiska klimatet i Sverige svalnade efter 1948 års val och
det skulle dröja ett årtionde tills eldarna åter tändes. Vår nästa fråga
gäller striden om tjänstepensioneringen.

ATP-striden
Det var som vi sett -inte 'mycket debatt i föreningen åren 1944-48
om den fråga om vilken den politiska striden stod - planhushåll
ningen. Det motsatta gäller om nästa stora politiska stridsfråga -
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frågan om tjänstepensioneringen. Den fick ordentlig g~nomlysning

i föreningen genom debatter 1955, 1958 och 1959. Dessa debatter
var mycket sakliga. De handlade både om frågans socialpolitiska
sida, om pensIonernas omfattning, värdebeständighet och standard
beständighet och om den samhällsekonomiska sidan, om effekterna
av pensioneringen på sparande och investering.svolym samt investe
ringarnas fördelning. De alltmer hårdnande politiska motsättningar
na i pensionsfrågan kan dock avläsas i ordvalet för att beskriva so
cialdemokratins linje. »Allmän pension» blir »obligatoriet» och till
sist »tvångspension».

Nationalekonomerna i föreningen analyserade förslagens verk
ningar, i de flesta fall opartiskt. Den teknokratisering söm vi tyckte
oss skönja som en tendens bland yngre ekonomer under 1940-talet
verkar vara fullbordad när pensionsstriden rasade. En stor politisk
stridsfråga, då åter den fria marknaden synte"S hotad av~ socialismens
hårda grepp över sparande och kapitalbildning, blev för den tidens
ledande nationalekonomer mest en fråga ,om sparkvotens nivå och
om allokeringens effektivitet. Deras analyser gav inte vid något till
fälle bestämda utsagor om verkningar av det ena eller andra försla
get ens på de storheter de använde i principiella analyser av syste
mens verkningar. Visserligen höjdes tonläget något, särskilt 'i några
tidskriftsartiklar, förebådande striden om löntagarfonder åren
1975-1976.

I början av hösten 1955 hade den s.k. andra Akessonska u tred
ningen presenterat sitt förslag till tjänstepensionering. Det var detta
som föranledde föreningsdebatten i oktober' 1955 med Lennart
Fastbom, en av utredningens experter, ,som inledare.

Fastbom beskrev den Akessonska kommittens förslag vad gällde
dess socialpolitiska sida, tekniken att värde- och standardsäkra pen
sionerna, systemets övergångsbestämmelser, dess omfattning m.m.
Huvudsakligen uppehöll han sig dock vid de samhällsekonomiska
verkningarna av kommitteförslaget.

Försäkringen föreslogs som bekant bli uppbyggd som ett fördel
ningssystem ~ de aktiva generationerna betalar varje år för de ut
gående pensionerna. Trots denna konstruktion fanns det enligt
Fastbom två argument för att, såsom är fallet vid premiereservsys
tern, ha en eller flera försäkringsfonder. Det första skälet skulle vara
att kompensera ·för det sparandebortfall, som skulle kunna väntas
genom att en allmän' tjänstepensionering infördes. Det andra argu
mentet för fondering var att en ränteavkastning skulle kunna min
ska- b€hovet av fluktuerande avgiftsuttag vid svängningar i befolk-

\ ningsunderlaget. '

'. I
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. 'Den realekonomiskt viktiga frågan gällde vilka som skulle få bära
b6nJ7an av pe.nsionsförbättringarna för. åldringarna. Fastbom såg
pensionsförsäkringen som ett instrument för inkomstomfördelning,
antingen över tiden för en individ eller från de aktiva generationerna
vid. el! I tidpunkt till pensionärerna. Den första typen av omfördel
ning ',s;kulle' närmast anknyta till premiereservprincipen, eftersom
den' naflirliga ekonomiska motsvarigheten till omfördelningen över
tiden för en individ vore en ökning av investeringarna. Den senare
typen av omfördelning är innebörden av fördelningsprincipen.

På grund' av de skäl som anfördes ovan skulle det alltså förekom
ma ett inslag av premiereservsystem i den Akessonska modellen ge
nom fonderingar. Fastboms bedömning var att en fondbildning en
ligt kommitteförslaget under uppbyggnadsstadiet överkompensera
de för sparan.debortfal1et på privata händer men att det efter 10 å
15 år skulle bli fråga om ett sparandebortfall, samhällsekonomiskt
sett. Under d~cenniet närmast efter ikraftträdandet skulle pen
sionssystemet medföra en investeringsökning.

'Under alla förhållanden - även om effekten på det totala spa
randet blev n~,utral - .skulle man ha att räkna med effekter på
samhällsekonomin. Sparandet - även det som kompenserade för
privat sparandebortfall - skulle nämligen komma att fördelas an
norlunda än tidigare. Koncentrationen av försäkringsmedlen till en
fond skulle ge fondförvaltningen ett väsentligt inflytande på kredit
marknaden. Man skulle få effekter på investeringarnas fördelning
mellan stat, kommuner och det enskilda näringslivet liksom på de
ras inriktning på bostäder, industribyggnader, maskiner, transport
medel osv. Fonderingen kunde också väntas leda till minskade möj
ligheter o till självfinan~iering. Företagsbundna pensionsfonderingar
skulle ju 'ersättas av offentliga. Investeringsutvecklingen skulle bli
påverkad, det ansågs alldeles klart.

Men, Fastbom stannade här i sin analys. Han menade att dessa
frågor var av' politisk· art, just därigenom att samhällsekonomiska
kunsk'aper endast kunde ge få hållpunkter för en mer objektiv be
dömning av innebörden. Utredningen hade ryggat för en stor fon
dering, slutade Fastbom, och gjorde den riktiga politiska progno
sen att »för vissa intressegrupper måste en stor fondering i försäk
ringens regi vara en betänklig sak».

Den ende national~konom som yttrade sig i den efterföljande
debatten var Jan' Wallander, dåvarande chefen för Industriens ut
redningsinstitut. Han berörde endast en punkt i Fastboms presen
tation, nämligen pensionssystemets effekter på sparandet i sam
hället. Pensionssparandet skulle enligt Wallande.r ha varit mycket
omfattande vid mitten av 1950-talet, därför att pensionsverksam-
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heten hade expanderat kraftigt under föregående decennier. Många
betalade pensionsavgifter medan få ännu kvitterade ut pensioner.
Vidare, framhöll Wallander, steg avgifterna med inflationen, vilket
inte,pensionerna gjorde.

Wallander menade att om det Akessonska förslaget genomfördes,
med värdesäkra pensioner, skulle den ur sparandesynpunkt gynn
samma situationen upphöra efter ca 15 år. Han framhöll detta som
en brist och argumenterade för att ett premiereservsystem skulle
ordnas så, att ett ständigt nettosparande uppstod, så stort att de
Akessonska fonderna skulle te sig mycket begränsade. Fonderna var
i och för sig tämligen ovidkommande menade Wallander, nettospa
randet var det väsentliga. Hela premiereservfrågan borde ses och be
dömas också från kapitalbildningssidan.

Wallander menade att ett nettosparande, med ständigt växande
fonder, kunde åstadkomma antingen (enligt arbetsgivareföreningens
förslag) därigenom att pensionerna inte direkt följer inkomststeg
ringen i samhället eller i ett system av Akessons typ, där pensionä
rerna får 70 eller 80 proc~nt, men inte mer, av standardstegringen.

Wallander deklarerade vidare (som en personlig uppfattning, till
lade han märkligt nog) -att det vore fördelaktigt ur effektivitetssyn
punkt att i stor utsträckning låta pensionspengarna finnas kvar i fö
retagen. Det skulle bli fråga om så mycket pengar att det vore olus
tigt att lägga makten över fonderna på ett fåtal personer. Makten
borde spridas genom att ett system infördes för industrin, ett för
handeln osv, kanske t.o.m. olika system för olika industribranscher.
Eventuellt borde pensionernas storlek i de olika systemen bli be
roende av framstegstakten i respektive bransch.

Bedömda' 20 år efter pensionsstrideI~tter sig onekligenWallanders
synpunkter oskuldsfullt vid sidan om .den politiska verkligheten.
Han ville uppenbart inte ha en så kraftig omfördelning av in
komsterna från 'de aktiva till pensionärerna som den Akessonska
utredningen förespråkade, men han ville utnyttja pensionssystemet
~ill ett Uag 'ber om ursäkt för det värdeladdade' ordet) slags tvångs
sparande, förvaltat av näringslivet. Wallanders synpunkter fram
fördes vid tiden för 1955 års långtidsutredning, som i viss mån kom
att innebära en nyorientering av den ekonomiska politiken, därige
nom att tillväxtmålet mera explicit än tidigare kom i förgrunden.,
Bland ekonomer diskuterades då sparkvotens nivå och behovet av
snabbare kapitalbildning för att påskynda det ekonomiska framåt
'skridandet.

De_t framgår av 1955 års debatt i föreningen att pensionsfrågan
ännu ej politiserats starkt. Det hölls en lidelsefri teknisk debatt.
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, Debatten drog inte heller de riktigt tunga namnen, varken bland
n'ationalekonomerna eller politikerna. Vid nästa tillfälle, i mars
195~, var de politiska positionerna däremot fastlåsta. Ett »pensions-

J '

val» hade gått av stapeln, nämligen riksdagsvalet 1956 samt folkom-
röstningen i pensionsfrågan 1957. Den Eckerbergska utredningen,
s.om blev "arbetarrörelsens linje, hade varit klar över ett år. Debatten
i före.pingen hölls efter att den Åsbrinkska kommitten - som
främ~t hade att utreda fondfrågan - presenterat sitt betänkande
och just 'efter att regeringen lagt sin proposition.

Carsten Welinder, professor i finansrätt och finansvetenskap vid
Lunds universitet, inledde debatten under rubriken »Väsentligt och
oväsentlig't i pensionsfrågan». Inledaren tolkade tydligen inte rubri
ken så att hans anförande skulle skilja ut det oväsentliga från det
väsentliga, snarare att han fick kåsera litet som han ville om ämnet.

Likväl går det att vaska fram några teser ur Welinders anförande.
Han började med att inte utan förakt beskriva politikernas ageran
de under 1'956 års valrörelse. De hade givit frikostiga löften om
pensionsförbättringar och samtidigt lovat skattesänkningar. Han
presenterade sedan en teori för politikernas handlande i framtiden:
»Antalet pensionärer blir större och större. De kommer att bli
tungan på vågen mellan borgerliga och socialdemokrater. Många
pensionärer är ryckta från sina yrken och känner inte så stark klass
samhörighet. Frestelsen att fånga in ett ökat antal pensionärer ge
nom att lova något utöver redan fattade principbeslut blir så stor,
att man kommer att få svårt att motstå den.»

Welinder gjorde sedan prognosen att det i framtiden inte skulle
vara möjligt att vissa "löntagare har"goda pensioner, när andra grup
per in te har det: »Allteftersom arbetarklassen förborgerligas och
gränsen mellan tjänstemän och arbetare suddas ut, kommer en säm
re pensionering a~t kännas som ett klasstecken.»

Welinder är på många punkter diffus och svårtolkad. I citatet
ovan säger han att arbetarklassen förborgerligas, att gränsen suddas
u t mellan arbetare och tjänstemän och då skulle sämre pensioner bli
ett klasstecken. I själva verket beskriver väl Welinder här en slags

. polarisering eller ett ökat klassmedvetande? Han säger också i an
slutning till ovanstående: »Det kommer så småningom att uppfattas
som en klassdiskriminering att inte få pension».

Lika svårt att tolka är hans nästa ställningstagande, när han be
skriver pensionsfrågans långa räckvidd i tiden. Fattas beslut nu, me
nar Welinder, stället nuvarande generationer ut löften och blir bund
na att genomföra inkomstöverföringar på flera miljarder mellan ge
nerationerna'på 1980- och l 990-talen. Att binda sig för en pensio
nering skulle vara ett steg ut i det ovissa men vill man ha en pensio-
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nering om 20 år är det för sent att då besluta om den. Beslutet mås
te tas lång tid i förväg. Men slutsatsen av Welinders resonemang blir
märkligt nog en kritik av att regeringen ville forcera fram ett beslut,
vars fulla verkningar inte inträder förrän om 20 år.eller mer: »Varför
då inte lugnt fortsätta utredningarna tills det har hunnit klarna en
smula?»

Därefter går inledaren in på en jämförelse av regeringens förslag
med folkpartiets - de båda linjernas konsekvenser för sparandet
och möjligheterna att ordna värdebeständighet. Han diskuterar
fondfrågan och återlånerätten jämföres med tidigare avsättnings
möjligheter, vilka bidrog till företagens självfinansiering. Han tillför
dock inte diskussionen något utöver vad som framkom i Fastboms
anförande, tre år tidigare.

Welinder kommer till slutsatsen att det väsentliga felet med rege
ringens förslag är att sparandet i dess system är för litet. Han vill ha
en så stor fondering 'som skulle finnas i ett premiereservsystem :
»Sam.manfattningsvis kan jag säga att regeringsförslagets stora fel är
att det leder till för ringa sparande. Om man lägger upp det hela
som folkpartiet gör med ett premiereservsystem skulle man få större
sparande. Å andra sidan har folkpartiets förslag ej samma värdega
ranti under en inflation.»

Welinder redovisar dock inte några argument för denna stånd
punkt. Han säger t.ex. att det är omöjligt att bedöma huruvida re
geringsförslaget ökar eller minskar nettosparandet i samhället. Ej
heller diskuterar han huruvida sparkvoten i samhället skulle vara för
liten med hänsyn till något mål om framtida generationers levnads
standard i förhållande till de dåvarande generationernas.

Det förekom inget debattinlägg från' någon nationalekonom efter
Welinders inledning, varför vi går ett år'fram i tiden till den tredje
pensionsdebatten i föreningen. Den hölls i mars 1959 med inledning
av Karl-:Olof Faxen. Faxen var expert i den Åsbrinkska kommitten
om fondfrågorna och ämnet för överläggningen kallades »Obligato
riets pensionsfond».

Faxen talade uteslutande om frågor sammanhängande med fon
deringen och sparandet. Mycket av det Faxen tog upp hade redan
berörts av Fastbom 1955. Jag skall här gå in på synpunkter, som
inte berördes av Fastbom. Utgångspunkten för Faxens resonemang
var att fondbildningen i ett fördelningssystem inte hade med själva
försäkringen att göra, utan skulle vara tilr for att kompensera eller
åtminstone motverka ett sparandebortfall från den privata sektorn
av ekonomin.

Skulle fonderingen verkligen täcka det väntade privata sparande-
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bortfallet? Till det sparande, som skulle behöva kompenseras av
. fonderna, måste även räknas det som skulle komma att ligga i pri
vata pensionsfonder, vilka kunde förväntas uppstå vid en fri utveck
ling - -utan statlig inblandning - på pensionsområdet. För att täcka
detta"skulle fördelningssystemets fonder få lov att bli utomordent
ligt stora.

Efterso~ fonderingen i huvudsak skulle vara till för att kompen
sera för ett förväntat privat sparandebortfall kunde man - vilket
också -skett i Åsbrinkska kommitten - överväga alternativen att
överbalansera statsbudgeten och/eller införa allmänt sparstimule
rande åtgärder.

Ur inkomstbildningssynpunkt skulle fondbildning och budget
överskott vara likvärdiga - u trymme skulle skapas för investeringar
i näringslivet. Därmed reducerades frågan om fondbildningen till
den begränsade frågan hur skattesystemet skulle utformas. Vore
det lämpligt med en specialskatt på personer mellan 18 och 67 år
genom ett procentuellt uttag på lönen, undrade Faxen, eller vore en
annan skatt bättre? --'

En jämförelse mellan fondbildning och allmänt sparstimulerande
åtgärder ansåg däremot Faxen komplicerad. När det gäller fondbild
ning inställer sig frågan hur hög kapitalbildningstakt som är lämp
lig. »Eftersom man genom kollektiva beslut, om pensionsavgifter
eller om skatter, kan påverka investeringskvotens höjd på ett mera
direkt sätt än genom en mera allmän sparstimulerande ekonomisk
politik, kan vi inte undgå frågan om avvägning mellan investeringar
och konsumtion». Vidare skulle frågan om investeringarnas inrikt
ning aktualiseras på ett helt annat sätt av fondbildning än aven po
litik för sparstimulans.

Faxen hänvisade sedan till en del forskningsresultat som vid den
tiden tycktes peka på en, relativt tidigare uppfattning, underordnad
roll för själva kapitalaccumulationen i tillväxtprocessen. Teknolo
"gin, mer eller mindre frikopplad från själva kapitalbildningen, skulle
ha· underskattats. Det behövdes en viss kapitalbildning för att slussa
in -ny teknik i produktionsprocesserna men utöver den nivån skulle

. man tvinna föga på en ökad kapitalbildningstakt.
Det kan här vara värt att citera en central tankegång hos Faxen:

»Om detta (med teknikens roll) är riktigt, bör målet bli att upprätt-
- hålla en investeringskvot, som svarar mot en av andra faktorer be
stämd takt i framåtskridandet, men inte att försöka att genom åt
gärder av olika slag öka investeringskvoten över denna nivå. Om
denna slutsats accepter~s blir nästa fråga: Hur skapas realt utrym
me för investeringar av denna omfattning, och vilken roll spelar för
ändringar i enstaka delar av det totala sparandet?' Vilken roll spelar



140 Villy Bergström

förändringar i det personliga sparandet, i företagssparandet och i det
offentliga sparandet?» .

Faxens tes innebar en omvärdering av den betydelse sparandet ti
digare tilldelats i pensionsdebatterna. Att sparandet och därmed
kapitalet allokeras effektivt skulle fortfarande vara viktigt - även
om volymen betydde mindre - ty via kapitalbildningen skulle inno
vationerna och de tekniska framstegen spridas.

Härefter gick Faxen in på olika möjligheter att stimulera det pri
vata sparandet. Han nämnde räntehöjning, minskad progressivitet i
den personliga beskattningen, övergång från beskattning av kapital
inkomster till arbetsinkomster samt låg beskattning av nedplöjda
vinster jämfört med beskattning av företagsägarnas konsumtion.

Nästa problematik gällde fondmedlens placering och därmed frå
gan om effektiviteten i investeringarnas allokering. Han tog upp rän
tabilitetskriteriet ställt mot s.k. sociala motiv och fann att räntabili
tetskriteriet är det enda man kan hålla sig till, ty kritiken däremot
hade snarast utgjorts av spridda randanmärkningar och punktvisa re
servationer mot en effektivitetsideologi som omfattas i alla läger.

Eftersom ett fördelningssystem måste omfatta ett fast försäk
ringsk{)l1ektiv, i praktiken en hel nation, blir ett sådant försäkrings
system med åtföljande fondbildning centraliserat och det krävs sär
skilda anordningar, ifall man vill uppnå decentralisering. Faxen me
nade dock att man genom att låta de fonderade medlen bli placera
de, dels i obligationer, dels i återlån efter bankmässig prövning, vin
ner en decentralisering byggd på existerande kreditmarknadsinstitu
tioner. Det är nämligen dessa som tjänar som mellanhänder mellan
långivare och· låntagare vid obligationsemissioner. Kreditmarknads
institutionerna skulle även fylla den funktionen vid det system för
återlån, som kommitten tänkt sig, varvid en del av arbetsgivarav
gifterna skulle kunna återlånas av de inbetalande företagen.

Faxen slutade sitt anförande med att formulera tre önskemål för
pensionsfonderna, nämligen decentralisering, flexibilitet och själv
ständighet. Han ansåg att de två första kraven var tillgodosedda ge
nom den Åsbrinkska kommittens förslag. Uppdelningen på tre del
fonder tillika med obligationsplacering och återlån borgade för
decentraliseringen. Obligationsmarknaden utgjorde en tillräckligt
vid ram för placeringarna för att tillgodose flexibilitetskravet.

Självständigheten, däremot, återstod att garantera. Självständig
heten gentemot staten var en förutsättning för att kapitalbild
ningen skulle komma att inriktas -på effektivast .möjliga sätt. Häri
genom skulle fondmedlen skyddas från att användas för speciella
intressegruppers bästa till nackdel för ~amhället i stort.

Slut~l~mmen i Faxen~ anförande är en god illustration av natio-
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nalekonomernas doktrin: Decentralisering av beslutsmekanismen via
'självständiga (och många) agenter på kreditmarknaden. Arbetarrö
relsens doktrin skymtar i bakgrunden som en risk: Politiska majo
ritetsbeslut om kapitalbildningens inriktning.

Erik Lundberg var ledamo.t av den Åsbrinkska kommitten och
, han uppfordrades av ordföranden att yttra sig. Det ville han nu inte

il egenskap av kommitteledamot. Rapporten hade ju för övrigt skri
vits av experterna, så Lundberg kände sig föga ansvarig.

,Det låg knappast för Lundberg att framträda som kommitteoxe
o~h hämmas av försvar för glanslösa kompromisser. Lundberg var
också märkbart besviken över att LO-ekonomen Per Holmberg, ef
ter Faxen, uppträtt med både vett och balans. Lundberg hade där
för inte mycket att polemisera mot. Det avhjälpte han dock på sitt
vanliga sätt genom att först servera auditoriet vad Lundberg tyckte
att Holmberg borde ha sagt: »Låt mig då i stället å'hans (Per Holm
bergs) vägnar framhålla vad jag anser vara önskemål ur mera socia
listisk. synpunkt.» Ändamålet med fondbildningen skulle då vara att
få till stånd kapitalbildning inom ekonomin utan att några enskilda
individer 'och bolag får förmögenhetsökningar. Problemet med spar
stimulerande åtgärder och sparpropaganda är ju att de som främst
blir stimulerande och kan dra nytta av de sparstimulerande åtgär
derna är företag och individer med höga inkomster och stora förmö
genheter. En framgångsrik, sparfrämjande politik skulle därför leda
till en orättvis förmögenhetsfördelning., Och Lundberg fortsatte:
»Nu har vi emellertid funnit på metoden att få till stånd ett stort
sparande utan att någon blir förmögnare, ty ingen äger fonden, den
står till allas vårt förfogande och förvaltas till det allmännas bästa.
Hittills har vi ju 'gudskelov' inte lyckats vidare bra med sparpropa
gandan och sparstimulerande åtgärder och därför inte heller behövt
ta konsekvenserna i form av växande orättvisor i fråga om förmö
genhetsfördelningen. I och med pensionsreformen får vi goda motiv·
för ett tvångssparande u tan vådlig förmögenhetsbildning.»

... :. .. Se~an iklädde sig Lundberg för en kort stund en (relativt måttfull)
'oppositionspolitikers roll. Det hette då att fondbildningen inte skul-
'le komma att representera nytt nettosparande utan en omfördelning
av sparande från företag och enskilda inkomsttagare till fonderna.
Därmed uppstår också risken för en stark maktkoncentration på ka
pitalmarknaden till de tre fondstyrelserna. Detta skulle innebära
olägenheter och risker för den ekonomiska utvecklingen.
. Han avskilde sig slutligen från sina roller som tolk och språkrör,

genom att säga, att frågan om konsekvenserna av obligatoriets fon
der knappast kunde bedömas ur ekonomisk-veten,skaplig synpunkt.
" Lundberg ansåg - och här tror jag att Erik Lundberg talade för
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Erik Lundberg - att den pnmara effekten av pensionsreformen
skulle bli en stark nedgång för det personliga privata sparandet. Men
det hade visat sig att den obligatoriska sjukförsäkringen, när den
infördes 1955, kom att stimulera till privata sjukförsäkringar. Något
liknande kunde bli effekten av tjänstepensionsreformen för de pri
vata liv- och kapitalförsäkringarna, trodde Lundberg, om dessa kun
de göras värdebeständiga och anpassas till obligatoriet. Det privata
sparandet skulle kanske kunna räddas.

Allokeringssidan bekymrade också Lundberg, återigen personli
gen tror jag. Han menade att återlånerätten ingav olustkänslor. Den
skulle ju innebära en viss fastlåsning i allokeringsmekanismen men
den fick accepteras för att undvika maktkoncentrationen till de sto-

. ra fonderna, förvaltade av ett fåtal personer. »1 och för sig skulle
man hellre se större möjligheter till rörlighet och smidighet för
fondförvaltningen. På goda grunder har man emellertid ansett faror
na av maktkoncentration större och på detta sätt funnit en proviso
risk form för decentralisering».

Kurt Eklöf hade varit sekreterare i den Asbrinkska kommitten
och han gIck i polemik mot Lundberg i frågan om maktkoncentra
tionen. Eklöf menade att den viktigaste garantin mot maktkon
centration utgjordes av regeln att medlen skulle placeras i obliga
tioner eller genom andra kreditinstitut. Eklöf tog sedan ned makt
koncentrationsdebatten till en praktisk konkret jämförelse med ett
tänkt premiereservsystem. Han menade att ett premiereservsystem

- enligt linje 3 - folkpartiets och högerns förslag - knappast skulle
komma att innebära mer än några få bolag.

Och Eklöf fortsatte: »Man kan då fråga sig om skillnaden, när det
gäller maktkohcentrationens faror, är så stor mellan detta fall och
det föreslagna fördelningssystemet. Med ett nu mycket populärt be
traktelsesätt kan man säga att det i båda fallen blir en byråkrati,
som i första hand sköter placeringarna. 1 ena fallet blir det en byrå
krati som är utsedd av staten, LO, arbetsgivareföreningen osv, i and
ra fallet en byråkrati som utses av arbetsmarknadens parter eller av
sig själv.

Det var uppenbart, menade Eklöf, att vad _Lu'ndberg och andra
fruktade var maktkoncentrationen hos staten. Skulle det bli en po
Iitiskt bestämd fördelning av de finansiella resurserna eller skulle
den bli marknaosmässig efter några räntabilitetskriterier? Eklöf
trodde inte att obligatoriets pensionsfonder skulle föra en pla
ceringspoIitik avvikande från den i privata pensionsinrättningar. Det
framgick också av den tänkta sammansättningen av fondstyrelserna,
menade Eklöf, att dessa inte skulle bli några lydiga redskap för
statsmaktens eventuella ambitioner.
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. Erik Höök var den enda av ekonomerna som lät effektivitetsskä-
, \len' så överväga rädslan för maktkoncentration att han helt motsatte

sig återlånerätten. Han menade att det skulle vara meningslöst att
försöka ersätta rätten att avsätta pengar till pensionsstiftelser med
återlån. Pensionsstiftelserna representerade, sade Höök, företags
sparJa~de, och var i den meningen riskbärande. Detta skulle inte
kunna ersättas med återlån, för vilka det krävdes säkerhet. Det kon
sekventa vore i stället, framhöll Höök, att ändra fonderingsreglerna
(avskrivnings- och avsättningsreglerna inom skattesystemet) i mer
libera,l Tiktning. Höök avslutade med att säga att en rationell och fri
kapitalmarknad skulle vara oförenlig med återlånerätt.

Man kan nog säga att debattkvällen slutade i en slags nationaleko
nomernas enighet, när Faxen i sitt slutanförande hyste förhopp
ning~n att man efter någon tids erfarenhet skulle finna andra vägar
än fondbildning för att motverka det sparandebortfall som en obli-

, gatorisk pensionsförsäkring skulle medföra. De kapitalbehov, som
den tekniska utvecklingen och den internationella konkurrensen re
ser för den enskilda liksom den privata sektorn skulle komma att
tillgodoses p'å andra vägar än geno,m obligatoriets fondbildning.

När vi nu tar upp 'ett par debattinlägg av nationalekonomerna
utanför föreningen, gjorda före debatten 1959, kommer vi att finna
att de hade dämpat sig betydligt till sammanträdet i mars 1959.
Faxen och Lundberg, vars artiklar vi skall referera, framförde en
hårdare kritik mot obligatoriets fonder och' argumenterade princi
piellt skärptare i artiklarna än iföreningsdebatten. ,

Fax~n skreven artikel i Ekonomisk Revy 1957, d.är han under ru
briken »Pensionsfonder och förmögenhetsbildning», diskuterar sam
hällsekonomiska frågor sammanhängande med sparande, ekonomisk
tiHväxt och förmögenhetsfördelning. Han sammanställde där siff
ror. över nationalförmögenhet, nationalinkomst och förmögenhets
fördelning för.att komma fram till en bedömning av »sparandebehov»
oqh. fondstorlekar i olika pensionssystem. Fax~n b'eräknade att en
pensionsfond' av storleksordningen »en nationalinkomst» skulle
komma att omfatta 40 miljarder kronor, en fond på »två nationalin
ko'mster» 80 miljarder. Detta skulle jämföras med den samlade en
skilda förmögenheten i landet på c:a 120 miljarder.

Fax~n övergår sedan till en jämförelse mellan dessa fonders ställ
ning vid en frivilliglinje med den vid obligatoriet. Vid obligatoriet
förvaltas fondmedeln centralt, vid frivilliglinjen är förvaltningen de
centraliserad och pensionsrnedlens ställning i företagens balansräk
ningar blir snarare eget kapital än län.

Konsekvenserna för kreditmarknaden av obligatoriet formuleras
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av Faxen: »För det första måste fonderna komma att fullständigt
dominera kapitalmarknaden. Räntesatser och kreditvillkor, i varje
fall vid långfristig utlåning, kommer att bestämmas av fonderna.
Ingen'läntagare kommer att kunna hålla sig oberoende av fonderna.»

När det gäller frivilliglinjen konstaterar Faxen: »De privata pen
sionsförsäkringarna kan aldrig få samma maktställning gentemot
låntagarna som obligatoriets offentliga fond. De skulle inte heller
få samma dominerande inflytande på räntebildning och kreditvill
kor som obligatoriefonderna. Penningpolitiken skulle kunna bedri
vas efter i stort sett samma principer som nu.»

Faxen slutar med att beskriva hur värdebeständigheten kan lösas
i de båda systemen. Det vore visserligen krångligare enligt frivillig
linjen men Faxen drar slutsatsen: »Värdebeständigheten är med and
ra ord inte avgörande för hur det frivilliga pensionssystemet kan
tänkas påverka kreditmarknadens struktur. Det väsentliga är att
företagen har automatisk möjlighet att få behålla pensionsrnedlen i
sin rörelse på ett långfristigt sätt.»

Faxens artikel i Ekonomisk Revy är en jämförelse mellan obliga
toriet och frivilliglinjen. Erik Lundberg gör samma jämförelse i en
artikel i sitt »liv- och husorgan», Skandinaviska Bankens Kvartals
skrift, men där är terminologin uppskärpt. Det gäller »tvångslinjen»
mot »frivilliglinjen.»

Lundberg konstaterade stor enighet om målen för pensionsrefor
men, alltså om förmånssidan. Problemen gällde istället biverkning
arna av denna i och för sig förträffliga förmånssida - tänkbara nega
tiva verkningar på kapitalbildningen aven omfattande pensionsre
form och det därur härledda behovet av betydande fondbildning.

Inledningsvis lanserade Lundberg sin variant på den erlanderska
tesen om de »stigande förväntningarnas missnöje» under rubriken
»den otåliga människans ekonomiska dilemma» och-.tesen kan vara
värd ett utförligt citat) I själva verket har vi här att göra ·med ett
genomgående drag hos en fullsysselsättningsekonomi med starka
inslag av kollektivt organiserad välfårds- och trygghetspolitik. Vårt
dilemma kan formuleras på många sätt. Förmåns- och utgiftssidan
tenderar att löpa iväg i en takt, .som inte svarar mot ökningen av
produktionsinsatserna. Efterktigstidens »otåliga människa» - sådan
som hon särskilt framträder i organisationerna och i politiken - har
inte tid att vänta. Ett sparande under en väntetid för att finansiera
och därmed möjliggöra en standardökning i framtiden - det må va
ra fråga om en bil, en resa, ett eget hem eller en förbättrad pension
- hör till det individuella ansvarets lilla värld.»
_ Hur stort tvångssparande kunde det då vara rimligt att ta lIt geC

nom en avgift på utbetalda löner för att det totala sparandet i eko-
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Romi skall nå en rimlig nivå? Lundberg menade att fonderna till be-
tydande del skulle komma att byggas upp av ett företagssparande
som skulle ha uppstått utan obligatoriet. Han trodde därför på nöd
vätl'digheten av betydligt större fonder än de c:a 20 miljarder vid
slutet av l 960-talet, som 1957 års pensionsberedning räknade med.
Och' Lundberg ställde problemet: »1 själva verket finns det bakom
pensionsfrågan djupt liggande politiska motsättningar om hur för
delning~n av. sparandet och ägandet av sparandet, dvs. förmögen
hetsfördelningen bör se ut. 1 sista upploppet gäller problemet om
pensionsbildllingen en ytterst ömtålig politisk fråga, som inte endast
kan diskute'ras som ett~ vanligt ekonomisk-politiskt eller tekniskt
administrativt problem.» Det var den politiska maktfrågan samman
hängande med fondbildningen inom obligatoriets ram som saken
gällde.

För det första fruktade Lundberg, att de delar av näringslivet,
vars andel av det totala sparandet skulle komma att sjunka, skulle
hamna i ett kreditberoende : »Det finns uppenbarligen stora möjlig
heter (Lundbergs spärr) att via en stor och snabb pensionsfondbild
ning under direkt och indirekt offentlig kontroll - fonduppdel
ningstrick och återlånerätt har 'in the long run' ringa betydelse som
spärr i detta hänseende - nå fram till en dominerande statlig makt
koncentration på kapitalmarknaden.»

Tyvärr, menade Lundberg, hade den politiska striden utkämpats
med »konventionella» vapen, nämligen argument rörande förmåner
nas fördelning, graden av kollektivism eller frivillighet, inflationsris
ker osv. Däremot hade »spörsmål om fundamen~alamaktkoncentra
tions- och indirekta socialiseringsmöjligheter, som åtminstone måste
kom-ma att betyda med fondens tillväxt stigande frestelser, inte gi
vits stort rum i debatten.

1 mera konkreta termer fortsatte Lundberg sin kritik av arbetsrör
elsens pensionsförslag : »Obligatorielinjens pensionsfond - eller fon
der - skull~ komma att förvaltas av ett fåtal personer, under kon
troll .av ett fåtal och i nära samarbete med ett fåtal maktägande per
soner inom reg~ring och Riksbank. Hur utmärkta dessa personer än
må vara eller bli, och hur många finurliga spärregler man är inför,
så ger en maktkoncentration över kapitalmarknaden av den omfatt
ningen, som ovan'åskådliggjorts, anledning till alltför stora frestelser
och alltför goda möjligheter till styrning av samhällsekonomins in
vestringar i strid med enskilda inkomsttagares och konsumenters in-
tressen.» -

Han slutade med att konstatera att »pensionsförmånssidan löpt
iväg med poilitikerna...» Det faktum att ambitionsgraden i pen
sionsberedningens och regeringens förslag fordrar en stor fond för
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att klara sparandet vägrade Lundberg att godta. En begränsad
fondbildning, det må vara, men i huvudsak borde man lita till en
sparfrämjande ekonomisk politik och huvudsak låta individuella
sparprestationer hos enskilda individer och företag gå före möjlig
heterna till standardökning.

Det tycks hos Lundberg ofta finnas en beredvillighet att tolka
och förstå motståndarnas argument. De framförs dock i hans tolk
ning på strategiska punkter i provokativ form. När han äntligen själv
framträder talar han om frestelser för politiker och matkhavare 'och
risker förenade med. arbetarörelsens linje, frestelser att börja dirige
ra, frestelser t'ill maktkoncentration. Motståndarna framställs som
litet vildvuxna, en aning ouppfostrade, de måste hållas i strama tyg
lar.

Han argumenterar för att individuella sparprestationer bör föregå
pensionsförmånerna. Rastlös omfördelning på politisk väg kan inte
ge en solid välståndsutveckling. Det är fråga om en tidsanpassad
uppfostrargärning i Cassels anda, som Lundberg har fortsatt.

När det gäller pensionsstriden' var endast ett fåtal skärmytslinga.r
förlagda till nationalekonomernas fålt. Nationalekonomernas dok
trin framträder tydligt hos såväl Faxen som Lundberg: Arbetarrörel
sens doktrin kan sägas vara uttryckt i själva iden, att de' unga och '
aktiva av solidaritet sörjer för de gamlas välfärd - u1an föregående
individuella sparprestationer från deras sida som lyfter pensionerna.
Systemets fortbestånd förutsätter denna ~olidaritet mellan genera
tionerna.

De frågor som väckte strid vid mitten och slutet av 1950-talet
skulle återkomma efter tyå decennier, då i tydligare form. Vårt näs
ta problem gäller alltså kollektiva löntagarfonder.

Kollektiva löntagarfonder

... LO-kongressen 1971 begärde en utredning om löntagarnas delaktig- ,
het r förmögenhetstillväxten i näringslivet. Resultatet, den s.k.
Meidnerrapporten , lades fram aven utredningsgrupp inom LO:s
kansli i augusti 1975 och antogs efter vissa justeringar av 1976 års
kongress som LO.s eget förslag.

LO-gruppen~ förslag syftade till en utjämning av förmögenhets
fördelningen, vidare till att överföra en del av det löneutrymme,
som den solidariska lönepolitiken anses lämna outnyttjat, till lön
tagarkolle~tivet samt slutligen till att överföra makt över företagen
till löntagarna.
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Förslaget innebär att en andel av företagens vipster före skatt
.skall avsättas genom riktade emissioner till kollektiva löntagarfon
der. Fonderna skall inte ägas av löntagarna genom individuella an-

,I,., "delar och fondernas utdelningsinkomster skall inte gå vidare till
medlemmarna. Fondernas ägarfunktion gentemot företagen skall ut
öyas ,av representanter för fonderna, som utses på förslag av fack
klubbarna ute i företagen.

'Det konkreta förslag som slutligen antogs av LO-kongressen, in
nebär att de första 20 procenten av löntagarnas aktiekapital i ett
företag skall förvaltas av personer valda uteslutande av fackklubben
ute i de enskilda företagen. Den styrelserepresentation som till
kommer, när ägandet växt över de 20 procenten, skall utses av den

, övergripande' fonden med förslags- och vetorätt för fackklubbarna
på berörda företag. <Kongressen beslöt också att frågan om storleks
gränsen ,för de företag som skall omfattas av förslaget skall lämnas
öppen, istället ,för att preciseras till 50 eller 100 anställda som i ut
redningsförslaget.

, Utredningsgruppens förslag väckte' stor uppmärksamhet när det
presenterades under hösten 1975. Det blev dock ingen stark reak
tion i näringslivet, varken på börsen eJ"ler bland företrädare för nä
ringslivets organisationer. LO-förslaget kom dock att spela en väx
ande roll i den politiska debatten, en roll som kulminerade under
valrörelsen 1976.

Det var den s.k. Meidner-gruppens ursprungliga förslag som disku
terades i föreningen i november 1975. Inledare var Ingemar Ståhl,
professor i nationalekonomi i Lund, Erland Waldenström, styrelse
ordförande i Grängeskoncernen, samt Rudolf Meidner från LO,den
man som varit huvudansvarig för Landsorganisationens utredl)ings
grupp.

Ståhis inledningsanförande kom att bli det tyngst vägande debatt
inlägget under kvällen, därför a~t det representerade ett teoretiskt
grepp över ämnet, som inte är gängse. Det kom därför att prägla en
stor del av den efterföljande diskussionen. Ingemar Ståhl utgick från
företaget soIl1 kontraktsslutare, där övriga kontrahentern~ är 'bL'a.
'finansiärer, anstålIda, underleverantörer m.fl. Kontrakten med de
olika grupperna har olika innebörd och konstruktion. Den grupp
som har det mest. öppna kontraktet, därigenom att dess ersättning
är osäker och residual i den meningen att alla andra kontrahenter
ersätts före, är aktieägarna. Eftersom aktieägarna är den grupp, S9m
s'krivet det mest »öppna» kontraktet måste den gruppen också be
redas inflytande för att skydda sina' fordringar. Aktieägarna har
därför rätten att utse företagsledning och ange ramarna för hur före
tagsledningen skall agera gentemot andra kontrahenter.
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Arbetskraften har ofta ett anställningskontrakt, som stipulerar er
sättning enligt ackord eller tidslön. Kontraktets innebörd varierar
inte med företagets resultatutveckling såsom aktieägarnas. Först vid
katastrofala utfall bryts det. Anställningskontraktet är därför före
nat med betydligt mindre risk än ägarkontraktet.

I mycket grova drag är detta Ståhls synsätt. Hans debattinledning
var full av nya infallsvinklar och blixtbelysningar av företeelser på
arbetsmarknaden och i företagen, visserligen originella men inte di
rekt anknutna till ämnet för diskussionen, löntagarfonderna.

Ett av motive'n för LO-kongressen 1971, när den begärde utred
ning om löntagardel av företagsvinsterna, var att den "solidariska
lönepolitiken lämnade en del »löneutrymme» outnyttjat i fram
gångsrika företag. Stähl kritiserade den tanken. Han menade att den
solidariska lönepolitiken »i den andra änden» av vinststrukturen
pressade ned räntabiliteten i företag med svaga vinster. Därför av
står inte löntagarkollektivet något - i genomsnitt - till ägarna ge
nom den solidariska lönepolitiken. För övrigt ansåg Stähl LO:s för
slag vara ett trubbigt instrument för att »sluta gapet» - om ett
sådant funnes - i den solidariska lönepolitiken, eftersom avsätt
ningen av vinsterna relateras till det egna kapitalet. Det skulle vara
naturligare, menade 'Ståhl, 'att utgå från lönesumman.

En annan punkt, där Ståhl framförde kritik, gällde LO-gruppens
analys av förmögenhetsfördelningen och dess implikationer för
maktfördelningen i näringslivet. Man kan visserligen konstatera,
sade Ståhl, att 'aktieägandet i företagen är koncentrerat till ett få
tal. Men dessa stora aktieägare är ofta olika institutioner, fonder
eller försäkringsbolag, vilka i sin tur representerar d~Jägare eller
intressenter.' Försäkringsb,olagen och aktiefonderna tillämpar i jäm
förelse med fackföreningsrörelsen en hyperdemokratisk regel, ty
man kan säga upp sitt kontrakt med dem - försäkringen - eller
sälja sina aktier. En serie representativa val tar fram en majoritet i
de fackliga organisationerna, ofta med svagt skydd för minoritets
intressen.

Aktiefonder och försäkringsbolag är också påpassade på ett helt
annat sätt än löntagarfonderna skulle bli, tycks Ståhl mena, efter
som den individuella välfärden är starkt beroende av hur väl de
förra förvaltar sina tillgångar. Något sådant samband mellan indi
viduell välfärd och löntagarfondernas framgång som kapitalför-
valtare skulle däremot inte finnas. " '

Men även ett mycket spritt ägande riskerar att medföra ineffek
tivitet. Om ägandet är så »utsmetat» att ingen enskild eller grupp
av ägare lider av förluster, uteblir kontrollen och övervakningen av
företagsledningen.
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, Slutsatserna av Ståhls infallsrika men något disparata kritik är,
att ifall makten över företagen skall övergå från de gamla aktie
ägarna till löntagarna i någon större utsträckning, måste i samma
mån lönerna bli residuala istället för aktieutdelningen. Och skall
lonerna göras residuala måste de enskilda löntagarna, som får »ta
smällarna», ha kontrollfunktionen över företagsledningarna, inte
-någon kollektiv och anonym fond. Då är man inne på ett system
som det jugoslaviska, vilket skulle ha förkastats av LO:s utrednings
grupp.

Märkligt nog pläderar Ståhl slutligen för ett eget system för sprid
ning av förmögenheter och aktieägarinflytande. Han vill bygga på
ATP-systemet med ett premiereservsystem i ett antal olika fonder
och stiftelser och via existerande försäkringsföretag.

Waldenström är inte nationalekonom och han var partsrepresen
tant i debatten. Jag förbigår därför hans inlägg. Meidner polemisera
de mot detaljer i Ståhls och Waldenströms inledningsanföranden
utan att göra någon samlad plädering för utredningsgruppens för
slag. ,

I den efterföljande, fria debatten tog Lars Nabseth upp ett pro
blem som egentligen alltid varit ett implicit huvudtema mot social
demokratin, även om det inte utformats så detaljerat tidigare.
Nabseth framhöll, att när det gäller innovationer i det ekonomiska
livet, introduktioner av nya ,produkter och nya produktionsmetoder
är nyföretagande synnerligen viktigt. Tvärt emot vad som ansetts
under senare år, är väsentliga innovationer ofta ett verk aven enda
person' eller en liten gru'RP personer. De är långtifrån alltid ett resll1
tat av systematisk forskning inom etablerade institutioner och före
tag. Förhållanden är, sade Nabseth, fortfarande rätt likartade dem
som rådde i industrialismens början.

Förslaget om löntagarfonder innebär, menade Nabseth, att en
man med en ny ide visserligen kan få starta ,ett företag men han be
straffas om han har någon framgång. När antalet anställda nått 100
börjar företaget ö~ertas av de anställda. Nabseth menade att denna
viktiga fråga om, ekonomins dynamiska effektivitet kommit alldeles
bort i debatten om löntagarfonder.

I samband med debatten i föreningen inbjöds några ekonomer att
från skilda utgångspunkter skriva om LO-förslaget för ett tema-

" nummer av föreningens tidskrift. Jag går här inte in på dessa artik
lar. Av de mera framstående nationalekonomerna var endast Bo
Södersten, professor i Göteborg, positiv till iden med löntagarfon
der men han behandlade i sin artikel problem sammanhängande
med mikroeffektiviteten i en helt decentraliserad arbetsstyrd eko-
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nomi, vars samband med LO-förslaget inte är alldeles självklart.
Södersten har i andra sammanhang - ett par artiklar i Tiden

1976 samt i boken »Den svenska sköldpaddan» (Tiden 1975) - plä
derat för löntagarmakt i linje med LO-förslaget. Södersten menar
att den svenska kapitalismens stora problem är en svag investerings
benägenhet i kombination med en kostnadsuppdrivande kamp mel
lan löntagare och kapitalägare. Löntagarna bör få vara med och be
stämma om företagens vinstdispositioner och investeringspolitik 
dvs om den långsiktiga ':lvvägningen mellan konsumtion och kapi
talbildning och därmed om den långsiktiga tryggheten i anställ
ningen. Det heter hos Södersten i Tiden nr. 2 1976: »Det är först
om löntagarna får inflytande över och ansvar för sin totala situation
som man kan begära att de skall visa ett samhällsekonomiskt an
svan>. Södersten menar att arbetsgivarna i stället köper rätten till
exklusiv d~minans över, företagens långsiktiga utbyggnadstakt till
priset av att ofta tillmötesgå överdrivna krav på konsumtionsökning
ar från löntagarnas sida.

Under våren 1976 steg intensiteten betydligt i angreppen på
löntagarfondsiden från nation~lekonomernas sida-o Genom Assar
Lindbecks artiklar i främst Dagens Nyheter återkom i den ekono
misk-politiska debatten de storslagna perspektiven från Cassels och
Heckschers dagar. Man skulle t.o.m. kunna säga att den tekno,krati
sering, vi tyckt oss observera bland ekonomerna, !?röts. Cirkeln är
sluten, vi är tillbaka i de ödesmättade anslag med vilka arbetarrörel
sens förslag berrtöttes av ledande ekonomer under l 930- och l 940
talen.

pet centrala begreppet i Lindbecks LO-kritik är pl~ralism. Följd
riktigt heter artikeln i DN den 25/3-76 »Dödsdom över pluralis
men». Där beskrivs hur fackföreningsrörelsen växte fram som 'en
motvikt mot företage'ns, särskilt storbolagens', makt på arbetsmark
naden. Fackföreningsrörelsen kom då att -'representera en balanse
rande fa~tor, som bidrog till att göra Sverige pluralistiskt, dvs till ett
samhälle med flera av varandra någorlunda oberoende maktcentra.
Nu är fa~kföreningsrörelsenden avgjort viktigaste maktfaktorn för
löneqildningen och på arbetsmarknaden, heter det, och den håller
på att få ett inflytande också inom företagen. I själva verket är,
skriver Lindbeck, Landsorganisationen i dag den i särklass viktigaste
icke-offentliga ma.ktfaktom i svenskt näringsliv, fullt jämförbar med
riksdag och regering.

Vad skulle då hända, undrar Lindbeck, om till denna maktposi
tion läggs dels att fackföreningsrörelsen blir den dominerande äga
ren av alla eller nästan alla privata fö,retag m'ed mer än 50 anställda,
dels att fackföreningsrörelsen därigenom blir landets dominerande
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arbetsgi~arorganisation - vid sidan av rollen som löntagarorganisa
tion. .'

Införandet av löntagarfonder skulle sätta igång dramatiska kraf
.ter. I 'det fondstyrda samhället, av Lindbeck döpt till »Meidner
.land» (och av tryckfelsnisse karaktäriserat som »ett tyskt samhälle»
i stället för ett »ett tyst samhälle» som Lindbeck menade) får vi ett
näringsliv med inställsamma smilfinkar i karriärstegen. Vem vågar
och har råd att över huvud taget kritisera fackföreningsrörelsen i ett
sådant samhälle, frågar Lindbeck.

Utgångspunkten för Lindbecks kritik är vad han kallar en »uni
verseli erfarenhet» att anpassliga och maktlystna människor kommer
att saka l sig till organisationer meden sådan enorm och för väst
världen helt unik maktposition som fackföreningsrörelsen i »Meid
nerland».,

Det kan vara värt att direkt citera det storslagna crescendot mot
slutet av artikeln: »Personligen kan jag inte komma till någon annan
slutsats än att Meidners förslag i själva verket utgör det största hotet
mot ett pluralistiskt samhälle som Sverige utsatts för på flera de
cennier. Det vore därför en tragedi om svensk fackföreningsrörelse
skulle göra Meidners debattinlägg till sitt program.» .

I en efterföljande artikel (DN den 27/3 1976) skisserar Lindbeck
följdriktigt ett eget förslag till ett system av »medborgarfonder»
varigenom en decentraliserad kapitalmarknad - ökad pluralism' 
skulle förenas med en spridning av makten över näringslivets utveck
ling. Linbeck tänker sig b1.a.' att staten stimulerar tillkomsten av ett
antal »medborgarfonder» med stor frihet att placera kapital i aktier
och lån av olika slag. Fondstyrelserna skulle väljas av breda befolk
ningsgrupper, varvid fackföreningsrörelsen - i motsats till LOs för
slag - skulle bli en av många organisationer som väljer styrelseleda
möter i fonderna. Härigenom skulle en motvikt bildas mot den en
sidiga sammansättningen av styrelsen i nuvarande kapitalfonder och
man skulle undvika en ny maktkoncentration till fackföreningarna.

Det lindbeckska korståget fortsatte sedan bl.a. med artiklar i DN
under augusti 1976. I artikeln »Ägandet i företagen» tar Lindbeck
upp det ståhlska temat om institutionella ägare. Aktieägandet är
ojärrlt fördelat, statistiskt sett. Man vet att det ofta fordras endast
ett par tre ägare vid en bolagsstämma, för att bilda majoritet. Men
detta betyder inte att privatpersoner har hand om det totala aktie
kapitalet i landet.

De 10 största ägarna i 63 bolag blir tillsammans 330 ägare. 30 av
dessa storplacerare innehar 75 % av gruppens samlade aktieinnehav.
Bland dessa finns inte en enda privatperson, endast två familjestif
telser och olika slags institutioner. Jag ger åter Lindbeck det direkta
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ordet, när han sammanfattar betydelsen av sin analys: »Meidners
och LO-kongressens förslag till fackföreningsfonder skulle alltså, om
de genomfördes, inte leda till att förmögenheter och ägarmakt
skulle tas ifrån några stora finansfamiljer för att överlämnas till lön
tagarna '. Det skulle i stället bli så att förmögenheter tas ifrån en
miljon enskilda personer och institutioner (via sänkta kurser på ak
tier) och att ägarmakt (som ofta inte utnyttjas särskilt aktivt) tas
ifrån några hundra institutioner - i båda fallen till förmån för fack
föreningsrörelsen som organisation, snarare än till förmån för en-
skilda löntagare.» .

Nästa artikel heter »Den svenska modellen» och återknyter till
marstemat utan några egentligt nya argument. Lindbeck beskriver
Sveriges ekonomiska framgång, som fört upp vårt land till den
kanske högsta levnadsstandarden i världen. Det har skett genom en
fri och innovativ företagsamhet, genom ett smidigt samarbete mel
lan arbetsmarknadens parter och genom ett ambitiöst trygghetspro
gram för den offentliga sektorn, som gjort Sverige .till en förebild
för andra länder.

LO-förslaget skulle vara lika omstörtande för detta system som
de socialiseringar vilka kom till stånd i Östeuropa efter andra världs
kriget. Få'pers01ler skulle vilja leva i det samhälle som skulle uppstå
om LO-förslage1 genomfördes, tror Lindbeck: »Det finns därför,
enligt min meing, inte någon viktigare uppgift i svensk politisk de
batt i dag än att varna svenska folket för Meidners o~h LO-kongres- .
sens förslag. Erkänn misstaget!»

Inte på flera decennier har en nationalekonom i vårt land debat
terat ett politiskt förslag med sådana argument och i ett sådant
tonlage som' Lindbeck. Lindbeck lanserade det dunkla begreppet ..
»Meidnerland» som i hög grad slagit igenom i den borgerliga kriti
ken mot Ifackföreningsrörelsens förslag. I det stora material jag un:
dersökt för den här uppsatsen har jag endast funnit Cassels politiska
artiklar jämförbara med Lindbecks. Cassel gick möjligen ett steg
längre, när han t.ex. rubricerade sina artiklar om regeringspolitiken
~nför den s.k. skördetiden »Liv eller död».

Erik ~undberg berö~ margInellt löntagarfonderna och speciellt
de näringspolitiska resonemang som finns i kongressrapporten, i en
artikel »Mångfald och förvirring -,- den ekonomiska politikens mål
utveckling» i Skan~inaviska Enskilda bankens Kvartalsskrift 1/76.
Han skriver där om ett fondsocialistiskt system: »Även om det skul
le finnas tillräckligt med företagsled~ingarsom vore beredda - al
ternativen kan vara sämre - att" med full insats delta i och effektivt
utnyttja ett sådant näringspolitiskt spel, blir riskerna för misslyc
kanden stora: avsättning av vinstkriterier som kompass för decen-
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traliserad resursallokering kan via centralisering av investeringsbe
sluten leda till grandiosa felsatsningar, mygleri, för låg investerings
kvot och kånske bestående underskott i betalningsbalansen. Men
utjämningspolitiken skulle kunna bli effektiv i den negativa mening
en att förmögenhetsbildningen inom privata aktieägargrupper hölls
tillbaka eller t.o.m. eliminerades samtidigt som det kollektiva ägan
det. .ökades. Tillräckligt utbyggt skulle det vara fråga om en system
ändring.»

Lundberg tror dock inte på den »hårda linjens fonduppbyggnads
politik», den är varken önskvärd eller realistisk: »Det är inte sanno
likt att en socialdemokratisk regering (sic!) har kraft och uthållig
het nog att genomföra en ekonomisk politik efter den hårda linjen.»

Om löntagarfondsdebatten kan man säga att för en gångs skull
tycks vetenskapsmännen hållit ett högre tonläge än politiker, all
mänhet och intresseorganisationer. Det intrycket är naturligtvis
främst avhängigt av Lindbecks inlägg.

Det föreligger alltså ett utredningsförslag från Landsorganisatio
nen att omfördela aktiekapitalet i ekonomi. Landsorganisationens
utredare och dess olika beslutande organ har uppenbart den före-

J ställningen, att ett genomförande av deras förslag skulle komma att
demokratisera och decentralisera makten i det ekonomiska livet.
Detta är ett av motiven för förslaget, som förutsätter en viss avväg
ning och fördelning av ansvaret inom fackföreningsrörelsen mellan
dess lägsta organ - fackklubbarna - och fondstyreiser på förbunds
nivå. Den fråga man då rimligen ställer sig är: Får den föreslagna or
ganisationsprincipen de konsekvenser för maktfördelningen som
eftersträvas? Märkligt nog har den frågan inte debatterats, utan na
tionalekonomerna har utgått från att LO-förslaget förr eller senare
centraliserar makt och inflytande till fackföreningstopparna.

Pluralismen' försvinner .. Debatten utgår från att alla argument
e.mot en centraliserad planhushållning, kanske under diktatur4 , är
tillämpbara. Linpbeck säger t.o.m.: »Ägarkoncentration och röstkon
centrationvid bolagsstämmor kan därför knappast tas till intäkt för
att överföra röstmajoriteten vid bolagsstämmorna i alla privata före
tag (med mer än 50 anställda) till en och samma organisationstyp,
fackföreningsrörelsen, oavsett hur mycket fackföreningsrörelsen in
ternt decentraliserar sina beslut.»

.. Man har onekligen en känsla av att debatten om löntagarfonderna
börjar där den borde ha slutat. Det är nämligen så att inget parti,
ingen intresseorgani~ation, ingen samhällsklass eftersträvar det sam
hälle Lindbeck beskriver. I stället för att visa att fackföreningsrörel
sens förslag faktiskt leder till centralism och planhushållning förut
sätter han detta för att kunna måla upp det välbekanta scenariot
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med trist byråkrati, mästrande maktfullkomlighet och grå stagna
tion.

Återigen har vi funnit tydliga exempel på doktrinerna. National
ekonomerna omhuldar det individuella. Omfördela förmögenheter
till individer, ge dem inf)ytande via individuella förmögenhetstill
gångar, som kan omsättas på en marknad! Det kan innebära decen
tralisering av ägande och makt, samtidigt som den individuella väl
färden ökar genom förmögenhetsinnehavet.

Arbetarrörelsen följer sin kollektiva väg. Bygg upp löntagarfonder
utan individuella ägare! Endast därigenom blir överföringen av makt
verklig. Fondernas företag blir »samhällets företag utan ägare» - det
var terminologin i »Samordnad näringspolitik» - och ar·betarklassen
kan i kraft av det kollektiva ägandet äntligen förändra sin roll: Före
tagsledningen måste sanktioneras av löntagarna, inte längre av priva
ta aktieägare.

Partigängare eller vetenskapsmän?
Den här genom~ången av ledande nationalekonomers ställningsta
gande till arbetarrörelsens politik under en 44-årig epok har givit ett
kompakt intryck av motsättning. Endast den unga generationen av
ekonomer i den s.k. Stockholmsskolan utgör ett undantag i den
mån dessa ekonomer slogs för den nya arbetslöshetspolitiken. De

- hade däremot hela den äldre generationen av framstående ekonomer
emot sig.

p~refter har de flesta »obundna» nationalekonomer - reservatio
nen för eventuell snedheten i urvalet bör ihågkommas - nästan ge
nomgående varit emot den politik arbetarrörelsen stått för. De har i
praktiken stött den borgerlig~ oppositionen. Det räcker med att er
inra om kravet på slopande eller jämkningar av 1946 års skatteför
slag, kritiken mot planhushållningen under PHM-åren, motståndet
mot obligatoriet 1958-59 med krav på nya utredningar, kritiken
mot de stota offentliga' fonderna, pläderingen för premiereservsy
stem och slutligen den .nästan kompakta motviljan mot förslaget om
löntagarfo.nder.

Varför är nationalekonomer till alldeles övervägande del borger
liga, eller mera precist, liberala i sin samhällssyn? En sociolog skulle
kanske börja tala om social bakgrund, om ett snett urval till yrket.
Kanske har detta trots allt föga' relevans för nationalekonomernas
politiska uppfattning. Det är ju med få undantag fråga om en grupp

, intellektuella.
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Jag tror att en riktigare förklaring är att nationalekonomernas
studieobjekt i sista upploppet alltid är den enskilda, nyttomaxime
rande människan. 1lI2en-._ek.ullO.mis.ka....människan>>.....är. .id~.nJj~§.k.....~m.e.d
liberal~~.I1}.~.n.s. ..m.ä.nnis.k.9~lppfattning. ~Man kan tillspet~a( s:~ga _.a:t.~ en
-liäil·~nalekonomär en person med doktö-rs'grad l··»liberali~J.l1». Är hän
(eller hon) riktigt duktig blir han (eller hon) t.o.m. professor i libe
ralism.

Yrket förutsätter en utbildning i funktionssättet hos - och ska
par ett slags »vested interest» i - det ekonomiska system. som arbe
tarrörelsen ständigt håller på att modifiera, förändra eller t.o.m. at
tackera. Det kan räcka att erinra om ingreppen på arbetsmarknaden
på 1930-talet, hotet genom skattepolitiken på 1940-talet mot spar
ande, kapitalmarknad och ansvarstagande, kollektiviseringen av ~n

stor del av sparandet i slutet av 1950-talet, konfiskationen av priva
ta förmögeneheter och attackerna mot en pluralistisk maktstruktur
vid mitten av 1970-talet. ,

En,dast under 1930- och 1940-talet var den liberala paradigmen
något ifrågasatt genom erfarenheten av två decenniers grym verklig
het och en intellektuell revolution på den ekonomiska vetenskapens
område. Eli F. Heckscher, som aldrig tillägnade sig keynesianismen,
såg-längre än de flesta nationalekonomer. Han skrev i »Ödeläggelsen
av 180D-talets hushållning»: En mycket stor, del av de nuvarande
tendenserna (ökad offentlig makt över ekonomin) har fått sin slag
kraft stärkt genom en teoretisk doktrin som slog igenom med John
Maynard Keynes redan före det andra världskriget.» ... »Men det är
mycket .möjligt, kanske sannolikt, att vetenskapsn:t~nnen på det
ekonomiska området småningom kommer att. vända sig bort ifrån
sin nuvar~nde inställning och åtminstone delvis återgå till sin veten
skaps klassiska tradition.»

Heckscher har fått rätt. Inte så att »laissez-faire» skulle ha segrat
över interventionismen. Nej, i prat~tis..k_.I?o1itik är liberalismen endast
företradd av de konservativa partierna, såsom irio"deraterna'i Sverige.
Striden om· interventionismen vanns på 1930~ialet."Men Heckscher
fick ändå precis'.. rätt, ty han talade om den vetenskapliga miljön och
det intellektuella klimatet bland nationalekonomerna. Keynesia
})jsmen har förpass&ts till ett specialfall för kort sik1~,jnQm",rauFn
för den neoklassiska teorin.

Utfanet av den här undersökningen är rätt naturligt. Arbetarrörel
sen har ju växt fram. som ett bot mot liberalismens konsekvenser.
Det är då inte särskilt konstigt att den yrkesgrupp.,..s.om..har.studiet
av liberalismen som yrke, kommer i motsatsställning till den poli
tiska kraft som .på alla möjliga områden ingriper och delvi~.fQ~~tör

det liberala ekonomiska systemet.
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Låt mig ta ett konkret exempel. Med vetenskapliga argument gick
Heckscher emot en arbetslöshetsförsäkring. Fackföreningarna kun
de pressa upp lönerna och anpassningen mot jämvikt försvåras och
försenas om de arbetslösas situation underlättades. Processen mot
full sysselsättning skulle ta tid genom att behöva gå andra vägar än
genom en löneånpassning. Det måste bli fråga om inflation eller pro
duktivitetsstegringar.

Ingen nationalekonom torde väl i dagens samhälle hävda
Heckschers ståndpunkt - realiteterna skulle göra det meningslöst 
men den grundläggande argumentationen är likartad i andra frågor.
som nu är uppe för avgöranden. Låt oss se på Ståhls och Lindbecks
inlägg emot LO:s löntagarfonder. För dem och andra ekonomer är

: aktiefonder, försäkringsbolag och familjestiftelser agenter på kapi
talmarknaden. De gör ett effektivt jobb i allokeringsprocessen. Ar
beta,rrörelsen ser dessa instutioner styrda av personer, som kommer
ur samhällsklasser vilka arbetarrörelsen bekämpar och som arbetar
rörelsen bekämpas av.

Förklaringe·n till vårt utfall ligger bl.a. däri, tror jag, att e~no
misk .t...e9rj~~f~~I__q~n n~.9~!.~~~~.sk~.I~Y.OJ~t!QB_~~~~~~t~r _m,~~ ~f~nk
tionella grupper», skapade av vetenskapen som analytiska instru-
ment, t.ex. »producenter» och »konsumenter». I det politiska lIvet
agerar sociala klasser av kÖtt och "blod, kategorier sammanhållna i en
slags psykologiska korporationer av gemen~amma infressen~ -(ör att
tala med, Schun:t,11.eter. Arbetarrörelsen är ju den politiska och fack
liga produkten aven social klass - arbetarklassen - som i den eko
nomiska' teorin upplösts till »konsument» och »producent», allt efter
den tillfälliga aktiviteten och bildande huvuddelen av »h\lshållen».
, Jag formulerade inledningsvis några frågor om nationalekonomer
nas ställningstagande i de »fyra stridsfrågorna». Hade de varit sakliga
eller osakliga, partiska eller opartiska?

Det är väl ingen överdrift att säga att ett framträdande drag hos
de ledande nationalekonomerna varit partiskhet och därtill i flera
fall en märklig osaklighet. Det är inget att säga om partiskheten,
däremot intressant att - som vi gjort - notera i vilken riktning den
gått och ått försöka förklara va'rför. Man behöver nämligen inte for
dra av nationalekonomerna - ~ller av andra vetenskapsmän - som
framträder i samhällsdeqatten" att sakliga argument för en stånd
punkt undanhålls' därför att de råkar stödja ena parten.

Osakligheten ~ detta att, ekonomerna ofta ger sig in på vidlyftiga
politiska bedömhingat,' fqr vilka de" inte besitter någon speciell
kompetens - finner jag' däremot uppseendeväckande. Ofta fram
träder nationalekonomerna i den politiska debatt~n ..:-. 'det gäller
mycket framstående vetenskapsmän som Heckscher, Ca~~~~-,..LUhd-
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~~Xg_ .och .. Lindbe~k_ ~ sQ;rp. n~gr3:. sJags siare. ~ll~r_Q_l]lkel. Storslagna
prognoser 01;11 den politiska utvecklingen framläggs i vetenskaplig
drapering -.och däri ligger osakligheten. Men nationalekonomerna
är naturligtvis charlataner (eller skall vi nöja oss med att kalla dem
gycklare?) på det politiska prognosmakeriets marknadstorg, liksom
de flesta medborgare från atomfysikern till städer~kan.

1 Jag vill tacka a;betskamrater
W

vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala univer
sitet för värdefulla synpunkter. Utanför instutionen har jag haft god hjälp av docen&
Sverker Gustavsson, Uppsala, professor Bo Södersten, Göteborg, professor Bertil Ohlin
samt professor Erik Lundb~rg, Stockholm, De har alla framfört värdefullt kritiska syn
punkter. Jag har naturligtvis själv det fulla ansvaret för uppsatsens slutliga utformning.

2 Det kan naturligtvis ligga en snedvridning i detta urval av »obundna ekonomen). I före-
. ningsdebatterna och i andra diskussionsinlägg har främst motståndarna till ett förslag varit
~anade att ta till orda.

3 Med liberal menar jag här ekonomisk liberal, jag syftar inte på partisympati utan på upp
fattningen av det ekonomiska systemet.

4 Så har jag tolkat Lindbecks jämförelse mellan LO:s förslag och socialiseringarna i Öst
europa· efter andra världskriget.




