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av professor Gösta Rehn

»Den ekonomiska teorins inflytande på den ekonomiska politikern>
har angetts som ett tema för den här jubileumsboken. Man har bett
mig berätta om det samspel mellan LO-ekonomerna! och regeringen
som ledde fram till det allmänna accepterandet aven aktiv arbets
marknadspolitik som grundelement i arbetet på att hålla full syssel
sättning utan in·flation. Tankegångarna har ju brukat kallas Rehn
Meidner-modellen, på senare tid ofta med ett orättvist bortfall av
det senare namnet, särskilt sedan det har kommit att få annan
användning. Den nämnda etiketteringen har också förbigått Nils
Kellgren och Arne Henriksson, som tidigt var med i diskussionerna
inom LOs utredningsavdelning och LOs organisationskommitte.
Dennas medlemmar, särskilt ordföranden Nils Goude och sekretera
ren Sten Sjöberg, hjälpte oss teoretiker att hålla oss verklighetsnära
med tanke på de'n fackliga vardagen när vi tillsammans utarbetade
betänkandet om Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsätt
ningen inför LO-kongressen 1951. Det var där som vår linje kodifie
rades - med LO-sekretariatets och kongressens godkännande.

Man bör inte heller glömma det »kverulantgäng» på 13 man, som
uppräknas i Erlanders memoarer (1949-5~, sid. 235), i aktion
sedan 1946. Egentligen bör man gå ännu längre tillbaka med person
historiken, till Richard Sterner, vilken som utredningschef i LO
1943 tog initiativ både till en stor kampanj för att i Beveridges efter-

, följd .slå in fullsysselsättningstanken i det allmänna medvetandet
och till utarbetandet av Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Dåva
rande arbetsförmedlaren Kellgren gjorde också en tidig insats på det
här området genom en PM till LO som ledde till förstärkt facklig
representation inom arbetsmarknadsverket efter kriget; det fackliga
engagemanget och förståelsen för en aktiv arbetsmarknadspolitik
skulle senare bli en viktig förutsättning för att denna skulle fungera.
Henriksson försökte, särskilt i kommitt~arbetet inför 1951, dra
uppmärksamheten till de strukturrationaliseringsfrågor, som skulle
komma att bli ett mera livaktigt behandlat diskussions- och utred-

, ningstema 10--:15 år senare.
Tyvärr har det följande väsentligen måst byggas på mina per

sonliga erinringar, om också upphjälpta aven bunt bevarande doku-



202 Gösta Rehn

ment. Någon grundligare genomgång av alla de texter som skulle
kunna komma ifråga har jag inte haft tillfålle att göra, utan har
fått hålla mig till de punkter där mitt minne är som mest levande.
Min egen roll har härigenom blivit överdriven i förhållande till kol
legernas.2

Här ska jag nu försöka visa hur både LO-ekonomernas och respek
tive finansministrars tänkesätt utvecklades under inflytande av
undan för undan framkommande erfarenheter och av diskussio
nerna om dem.

Under kriget och den första tiden därefter hade vi ekonomer i LO
helhjärtat försvarat regeringarnas regleringspolitik, inklusive de obe
hagliga elementen i form av lönestopp o.s.v. Vi visste att den var
nödvändig av både ekonomiska och sociala skäl.

På den plats där vi satt hade vi emellertid särskilda möjligheter att
på ett tidigt stadium börja upptäcka var det knakade i fogarna. Våra
årliga översikter av avtalsuppgörelsernas innebörd stämde allt sämre
med statistiken över den faktiska förtjänstutvecklingen, trots att de
hade grundats på ganska ingående beräkningar. Det var marknads
krafterna som kom in och förändrade avtalens innehåll genom löne
glidning på en del områden medan de" som hade fasta löner släpade
efter.

Denna orättvisa stabilitet hos vissa löner verkade i realiteten snart
destabiliserande genom att provocera kompensationskrav. Det blev
ju inte minst märkbart när man både 1944 och 1946 upptäckte att
statstjänarlönerna hade sackat så långt efter de glidande industri
arbetarlönerna, att de måste höjas ganska kraftigt i stora svep. Detta
gav fart åt en snabb upplösning av lönestabiliseringssystemet och
omintetgjorde så förhoppningarna att undvika prisstegringar efter
kriget.

En väsentlig slutsats som vi småningom kom att dra aven serie
sådana erfarenheter var att en regering inte bör tacksamt ta emot så
dana temporära mildringar aven inflationsprocess, som består av att
en eller annan grupp frivilligt eller ofrivilligt låter sig nedkontrol
leras i förhållande till det generella läget med avseende på löner, pri
ser, investeringar eller konsumtion. Det är bättre att hela inflations
trycket kommer fram överallt på en gång så att statsmakterna 
finansminister, riksbanksledning, riksdag - genast ser att något
måste göras emot det.

Även när det gällde själva sysselsättningspolitiken var vi i början
helt överens med vad vi uppfattade som regeringens linje: man
skulle åstadkomma den fulla sysselsättningen genom att hålla den
allmänna efterfrågenivån hög med välbekant expansionistisk pen
ning- och finanspolitik, om så beh~vdes även med hjälp av stora
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offentliga investeringar som skulle åstadkomma spridningseffekter
överallt, eller med subventionering av speciellt behjärtansvärd efter
frågan, främst bostäder men också barnfamiljers och pensionärers
konsumtion i övrigt. Eventuella inflationstendenser skulle klaras
med hjälp av ett regleringssystem, där man släppte fram det som
var bra och höll tillbaka det som var mindre önskvärt. De stora
företagsvinster hos ,bolag och privatpersoner, som den sortens full
sysselsättning tenderar att dra med sig, finge reduceras med pris
kontroll och direktskatter. Investeringskontroll och utrikeshandels
kontroll och en återhållsam styrning av lönerna i anknytning till
det realekonomiska utrymmets tillväxt trodde vi skulle vara lämp;(
liga för att ytterligare säkra ekonomin mot inflation. Det hela skulle
kunna bli en inte så tokig planhushållning. Arbetarrörelsens efter
krigsprogram, som gavs ut 1944, var i ganska hög grad baserat på
den teorin.

Den första striden om oms och annan inflationsdämpning
Såsom nyss antyddes kom snart LOs utredningsavdelning tack

vare sina kontakter med löneförhandlarna och andra förmedlare av
informationer om situationen ute på arbetsplatserna att bli allt oro
ligare för efterfrågeinflationens risker.

Ett utslag härav var att vi under 1946 dreven slags tvåmanskam
panj mot borttagandet av omsen, först planerad till nyåret 1948.
Vi gjorde det i klar strid med mycket starka känslor hos LO
ordföranden August Lindberg, som aldrig -övergav sitt Fabian-Mån
sonska hat till sådana konsumtionsskatter. Men det var typiskt för
hela LO-ledningens allmänna inställning att han inte på något sätt
försökte få oss att låta bli att propagera våra egna synpunkter. Meid
ner skreven artikel i ämnet i Fackföreningsrörelsen på våren 1946.
August Lindberg sa direkt: Du ska veta att jag tycker förbaskat illa
om vad du skriver, men visst får du skriva.

Senare samma år inspirerades några fackförbundstidningar att
finansiera en opinionsundersökning för att fråga om folk verkligen
ville ha de två procentens realinkomstökning, som man beräknade
få genom borttagning av omsen, hellre än annat som man skulle
kunna göra med de pengarna, t.ex. lägga upp en finansiell reserv för
arbetsanskaffning vid ev. arbetslöshet, eller öka de sociala förmå
nerna, barnbidrag, pensioner, o.s.v. Två separata populationer hos

, Svenska Gallupinstitutet röstade med. 55 procent på oms-borttag
ningen och ca 35 procent på respektive motförslag. Det erkändes
bland kollegerna i LO-lokalerna (som alla utom högste chefen höll
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med oss) att det inte hade varit hopplöst att få en opinionsvänd
ning med den utångspunkten, om man hade försökt i tid.·

Uppfattningen att man borde använda mer indirekt beskattning
för balanshå1lningen ingick i den bild som sedermera blev vår mera
utförligt utarbetade altemativlinje till regeringens: det gick inte att
tillåta stora vinstmarginaler i hopp om att sedan kunna göra dem
socialt acceptabla med höga direkta vinstskatter, eftersom sådana
ledde till vårdslöshet med avdragsgilla utgifter, alltså till inflations
tryck och irrationella resursanvändningar. (Här och var i litteraturen
förekommande uppgifter att vi främst ville åstadkomma den sam
hällsekonomiska balansen på det sättet är alltså oriktiga.)

Även inom regeringen fanns det några som ville bromsa eller
rentav avstyra omsens avskaffande med tanke på åtgärdens konsek
venser för både den yttre och den inre ekonomiska balansen. Det
tycks ha gällt åtminstone Kinna-Eriksson, Erlander, Myrdal och
Sträng, delvis redan inför det ursprungliga förslaget -men särskilt
inför de krav på tidigareläggning som framfördes under 1947 trots
de extra balanspåfrestningar som följde med revalveringen på våren
och den snabba liberaliseringen av regleringarna under årets lopp.
Tyvärr - såsom det nu har visat sig - hade opponenterna föga
kännedom om den ännu mer utbredda oron i LO-högkvarteret (och
vice versa). Annars hade man kanske kunnat organisera ett effektivt
ungdomsuppror mot de gamle på båda hållen.

I två steg tillbakaflyttades nu omsborttagningen som bekant till
nyåret 1947. Med oro i hjärtat gav Wigforss efter för August Lind
bergs påtryckningar och BertilOhlins propaganda på den punkten;
den senare baserades särskilt på att m~p härigen9m skulle få löne
höjningarna att bli lägre 1947. I verkligheten slog de rekord, både
avtalen och löneglidningen: 11 plus 4 procent.

Jag råkade vara inne hos August Lindberg när Wigforss, ty·dligen
ännu tveksam inför ytterligare reträtt, ringde och frågade: Vad är nu
ditt sista ord? Måste vi ta bort omsen redan l januari? - Med ett
stort grin mot undertecknad svarade han genast: Javisst, omsen är
en äcklig skatt, ta bort den så fort som möjligt.

Wigforss' eget försvar, när han senare förebråddes för »efterkrigs
politikens största felgrepp», var att för demokratins sundhets och
folkförtroendets skull måste man hålla vad man länge och katego
riskt hade lovat, även om man sedan insåg att det var olämpligt i
sak; tidpunkten blev då en underordnad fråga. Ohlins försvar har
varit att han åtminstone några gånger under 1946 hade vänt sig mot
den starka framsläppningen av investeringarna, särskilt på bostads
området; bromsning där borde ha skapat utrymme för skattesänk
ning. - Erlander har å andra sidan ofta framhållit att just kravet på .
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att bygga bort bostadsbristen - inte minst med tanke på att få en
mera fungibel arbetsmarknad - låg som en försvårande belastning
på regeringspolitiken både då och senare.

En dag i november 1946 satt nu Meidner och jag och slickade
våra sår och improviserade en beräkning över det förestående infla
tionsgapet 1947. Med några dramatiska siffror i handen plus infor
mationer ute från fältet om alltmer påfallande överhettning tågade
vi in till August Lindberg och föreslog att LO skulle be o.m en över
läggning hos regeringen om det läge man höll på att ställa till med.

Han ringde genast Erlander och fick ett möte den 17 november.
Där delade vi på en föredragning som utgjorde vårt första mera ge
nomtänkta försök att formulera ett alternativ till regeringspoli
tiken.

Omsborttagningen borde snarast kompenseras med andra köp
kraftsindragningar, menade vi. Så eller så, det vore sekundärt. Till
ståndsgivningen för bostadsbyggen hade varit alltför lättsinnig,
vilket nu ledde till produktivitetssänkningar genom förseningar,
alltså färre bostäder än eljest, och dessutom till stora löneglidningar
och inflatoriska prishöjningar på materialsidan.- Även i övrigt borde
man ha varit mindre ivrig att lossa på regleringarna när man en gång
hade gått in för att tillåta ett stort köpkraftsöverskott som rann
över och undenninerade regleringssystemets alltmer försvagade
dammar. I den mån regleringspolitiken för motverkan av efterfråge
överskottet innebar någon restriktivitet ifråga om investeringar eller
priser ute i näringslivet så bromsade den främst den effektivaste
massproduktionen. Man borde istället ha en politik som träffade
den växande djungelvegetationen av småföretag, som nu levde på att
inte kunna kontrolleras och som drog bort produktionsresurser från
de produktivare och stabilare företagen, som arbetarklassens och
f.ö. hela folkets levnadsnivå var mera beroende av. Om det inte
bleve full sysselsättning automatiskt överallt vid en mer antiinflato
risk åtstramning, finge man väl ingripa på drabbade punkter med
beredskapsarbeten, statsbeställningar och annan arbetsmarknads
politik. I avvaktan på en grundligare sanering av· den samhällseko
nomiska balansen föreslog vi emellertid också en handfastare till
lämpning av de regleringsinstrument som ärvts från kriget.

Vi möttes aven oförståelse, som senare visade sig till stor del
grundad på brister i statistiken om vad som verkligen pågick. (Var
ning mot statistiksparsamhet!) Vi ansågs överdriva situationens far
lighet. Man kunde påvisa detaljfel i vår samling exempel på upplös
ningstendenser i ekonomin. Dessutom vore en neddämpning av små
företagens framfart till förmån för de stö~re, vare sig med regle-
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ringar eller strängare finanspolitik, politiskt oacceptabel.
När vi gick från sammanträdet mumlade Myrdal något om att

sånt här behövdes mer av. - Ett par veckor senare stod han i Natio
nalekonomiska föreningen och höll sitt »otaktiska» importreglerings
tal. Men det var nog vår bön förutan. (Myrdal uppger att Hammar
skjöld hade varit med om författandet', men att Erlander inte var
underrättad annat än antydningsvis.)

Ett år senare hände det, berättar Meidner, att Wigforss vid något
sammanträde plötsligt böjde sig över bordet och sa till honom: Ni
hade rätt och vi hade fel förra året.

Inför 1948, mot bakgrund av 1947 års inflationstryck och myr
dalska importrush som under våren föranlett reträtten till kafferan
sonering och andra regleringar, .var LO och regeringen överens om
att man måste få lugn i landet 'även på löneområdet. En inflations
dämpning måste ske genom organiserad inkomstpolitik, d.v.s. pris
kontroll, utdelningsstopp och löneåterhållsamhet, och inte genom
en efterfrågedämpning som kunde sätta fullsysselsättningen i fara.

Även vi på teoretikersidan tillstyrkte återhållsamhetsaktionen. Vi
redovisade inför LOs representantskap att nationalbudgeten knap
past gav utrymme för någon konsumtionsökning, fackförenings
rörelsen gjorde då klokt i att inte försäm~aden samhällsekonomiska
balansen med meningslösa penninglönehojningar. Det är i efterhand
svårt att säga om denna vår attityd var, resultatet av bristande för
ståelse för det kvarstående inflationsgapets farlighet (trots våra pre
dikningar 1946), förhoppningar om att återhållsamheten skulle
komma att underbyggas med annan åtstramningspolitLk, eller helt
enkelt en resignation inför omöjligheten att snabbt få en omsväng
ning till en riktig antiinflationspolitik.

Fackförbundens ledningar i LOs representantskap röstade under
stor enighet igenom en ömsesidig maning till varandra att i det när
maste hålla still med lönerna under 1948. Nu inträdde emellertid en
lärorik utveckling. Tydligen ansåg varje förbundsledning att just
dess medlemmar av den ena eller den andra anledningen skulle ha
rättighet att betrakta sig som ett undantag, som nu skulle b.egagna
tillfället att flytta upp sig till en rättmätig högre plats på den relativa
löneskalan, medan andra låg nästan still. Jag vet inte om det var då
som man inom LO började använda skämtet att det bara fanns två
sorters löner, eftersläpande löner och låga löner, som båda borde
höjas mera än alla andra löner; man kunde ha gjort det. Lönehöj
ningarna blev visserligen bara något mer än hälften mot 1974 års
15 %, men även det var betydligt mer än man centralt hade tänkt sig.

På grundval av denna illusionsbrytande erfarenhet bad reg-eringen
LO att inför 1949 ordna ett stadigare lönestopp. Inför omöjligheten
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att finna hållbara kriterier för ett urval av berättigade undantag från
en· allmän avtalsprolongation beslöt LO att gå med på ett totalt
»idiotstopp». Utredningsavdelningen var visserligen allt oroligare för
följderna av den pågående pris- och löneglidningens orättvisor, över
hettningens produktivitetssänkning O.S.V., men revolterade t.v. inte
mot själva lönestoppet ~ i brist på bättre för dagen..

Polemik mot regering och regeringskritiker
- Däremot var det under 1948 som vi började skriva offentligt (i

Tiden, Fackföreningsrörelsen och Morgon-Tidningen) om behovet
aven annan ekonomisk politik. Vi gav ingenting för de borgerliga
alternativ, som kunde skymtas bakom vanstyresagitationen, plan
hushållningsmotståndet och hatpropagandan mot Wigforss' skatte
reform. Vi polemiserade också mot Ohlins och Erik Lundbergs teori
att man måste akta. sig för att driva ner arbetslösheten så långt
att åtföljande desorganisation dämpade produktiviteten mer ån
sysselsättningstillskottet höjde produktionen. Vi såg det som libera
listisk fördomsfullhet att på så sätt »lösa problemet» genom att om
definiera själva begreppet full sysselsättning så att det passade till
kraven på prisstabilitet och maximal produktivItet inom en i stort
sett orubbad marknadsekonomi, även 'om detta måste innebära 5
procents arbetslöshet istället för 2 å 3. 3

Utan deras motvilja mot ökad samhällsverksamhet (som inte sak
nade motsvarighet inom regeringen, om också på andra grunder) ville
vi däremot ställa frågan vilka ingrepp i marknadsekonomin som
skulle behövas för att driva arbetslösheten närmare mot noll på ett
sätt som varken skulle medföra inflation eller desorganisation utan
tvärtom höja produktiviteten. Ohlin hade i sin bilaga till Arbetslös
hetsutredningens betänkande redan på 1930-talet i positiv anda på
pekat tänkbarheten av sådana arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
som vi nu började plädera för (omskolning, omflyttningsbidrag
o.s.v.), men han gav dem vida mindre roll i antiinflationspolitiken
än vi började se fram emot .

. Å andra sidan hade vi naturligtvis inte heller någon sympati för
kommunisternas propaganda kring lönestoppet: Vi såg den som
uttryck för demagogi och revolutionsdrömmar eller en naiv före
ställning om att man skulle kunna misshandla företagen hur som
helst men ändå fä dem att snällt producera obegränsade lönehöj
ningar åt arbetarna.

Vår opposition kom alltså varken »från högen) eller »från vänster».
Vi »borrade inifrån». Vi var reformistiska socialister och fruktade att
de negativa, byråkratiska och alltför ineffektiva regleringar (löne-
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och andra), som måste tillämpas så länge man inte hade fätt bort
inflationsgapet, skulle kompromettera all slags socialism och plan
hushållning.

Om man istället kunde ordna en tendens till deflationsgap, som
sedan kunde upphävas selektivt med hjälp av positiva ingrepp till
sysselsättningens upprätthållande och förbättring, skulle bäde den
reala produktivitets- och inkomstutvecklingen och opinionsutveck
lingen gentemot de behövliga samhällsåtgärderna kunna bli gynn
sammare även vid en sysselsättning mycket nära 100 procent. Sam
hällets verksamhet skulle kunna bringas att innebära de framsteg i
socialistisk riktning, som Arbetarrörelsens efterkrigsprogram hade
talat om. Det här var en central tanke i' bäde LO-ekonomernas och
det övriga »kverulantgängets» resonemang. Det behövdes en funda
mental omsvängning från generell överstimulans med i realiteten
ändå alltför bräckliga och snedvridande negativa regleringar till
generell restriktivitet med positiva och välriktade stimulanser för
full sysselsättning.

I en debatt mot slutet-av 1947 i Kretsen kring Tiden (en social
demokratisk diskussionsklubb) inledde jag med en kritik av rege
ringspolitiken och altemativförslag på de nyss antydda linjerna.

Wigforss4
, som var motinledare, försvarade sig inte särskilt hårt

utan gjorde snarare en kringgående rörelse mot framtiden: Vi hade
ännu inte kommit fram till någon klar uppfattning om hur full
sysselsättningens inflationsbenägenhet skulle bemästras. Man måste
lita till folkets förståelse för att man inte borde överdriva höjnings
takten för penninginkomsterna. Vi borde starkt propagera för tan
ken att en stabilisering av penningvärdet förutsatte ett ökat spa
rande inom breda lager. Vi borde försöka komma ifrån de negativa
regleringarna och söka oss fram emot ett tillstånd där samhället
hade hand om den omedelbara bestämmanderätten över tillräckligt
sto,ra delar av näringslivet för att kunna se till att den fulla syssel
sättningen klarades· genom dess direkta produktions- och investe
ringsbeslut. Då skulle man inte behöva gå den ofta oframkomliga
vägen att komma överens med enskilda grupper. Man skulle dä ocksä
snabbt kunna påverka konjunkturen med investeringar som kund~

sprida sina verkningar m'nt om i hela det ekonomiska livet. Vi skulle
också visa att vi inte bara var intresserade av fördelningspolitik. Ord
nandet av produktionen och främjande av dess effektivitet skulle i
stigande' grad ske genom arbetarnas och deras organisationers
direkta medverkan i både produktionsstyming och kapitalbildning.

Wigforss grundtanke synes alltså, liksom ofta annars, ha varit, att
,en utvidgad industriell demokrati - medbestämmande - skulle
kunna leda arbetarrörelsens energier bort från en inflatorisk in-
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komsthöjningspolitik med dess meningslösa och skadliga kapplöp
ningar till mera positiva insatser för reala förbättringar.

Vi från kverulantsidan hade väl inte så mycket emot Wigforss'
vision som sådan, snarare sympati för den, men menade att den
knappast löste de närmaste årens problem. Dessutom gällde det att
utarbeta en strategi för marschen i den angivna långsiktsriktningen,
och då var det viktigt att få fram en metodik för att vinna folkmajo
ritetens förståelse för denna marschriktning.

pen här debatten avkastade min artikel om Ekonomisk politik
vid full sysselsättning i Tiden nr 3, 1948. I samma anda skrev Kell
gren därom risken att landets väsentliga basindustrier avfolkades till
förmån för diverse krafs. Meidner påvisade att upplösningstenden
serna på lönesidan tenderade att bli en upplösning av fackförenings
rörelsen som stabiliserande element i samhället. Gustav Cederwall,
den på området mest energiske »kverulanten» utanför LO-kretsen,
medverkade i samma tidskrift med flera artiklar, som i anslutning
till den första långtidsutredningen diskuterade fullsysselsättnings
samhällets långsiktiga strukturproblem i utrikeshandel, investerings
politik och produktivitetsutveckling. Han föregrep därmed en del av
det som Geijer bortåt tio år senare styrde in LO-ekonomernas verk
samhet på i syfte att få fram en planmässig strukturpolitik.

Att omedelbara åtgärder också behövdes för att få bättre balans i
samhällsekonomin var i och för sig alla överens om. Finanspolitiska
åtstramningar infördes 1948 genom punktskatter av ungefär samma
effekt som den gamla omsen. Byggtillstånden reducerades drastiskt.

Problemdebatten fortsattes vidare med stor intensitet. Erlander
hade redan tidigare upphöjt det ovannämnda kverulantgänget till en
»studiegrupp» för återkommande diskussioner. Under loppet av
1948, liksom ofta eljest, idkades livliga överläggningar mellan de
ledande LO-funktionärerna och de ekonomiska statsråden (med åt
skilliga »kveiulanten> som medarbetare och rådgivare på båda sidor)
om vad som kunde göras för att underbygga det eftersträvade pris-
och lönelugnet. '

I en PM från LOs utredningsavdelning av november '1948 finner
man en 'uppsummering av några sådana överläggningar. Den inne
håller 24 punkter syftande till att dämpa efterfrågeöverskottet,mot
verka desorganisationen och förbättra utrikesbalansen. Den var tyd
ligen ett resultat av ansträngningar i riktning mot konstruktivitet
från båda hållen. Där nämnes t.ex. »inventering av trånga sektorer
och möjligheterna att öka exportkapaciteten genom att utvidga
dem», »produktionsstimulerande råvaru- och importvarukvotering»

, och »koncentration av bostadsbyggandet till export- och basindustri
orteD>. Arbetsmarknaden skulle enligt samma lista påverkas genom
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att förstärka det från krigsåren ärvda systemet med resebidrag till
»en mera betydande subvention av önskvärd omflyttning» och
genom åtgärder för mobilisering av kvinnlig arbetskraft och partiellt
arbetsföra. Efterfrågeöverskottet skulle kanske kunna begränsas
genom ytterligare punktskatter på lyxvaror och vissa investerings
material, på sportstugebyggen och överflödigt bostadsutrymme o.s.v.
I andra papper talade vi, eller åtminstone undertecknad, om tvångs
sparande, ev. i form av»sysselsättningsförsäkring».

Det mesta av de 24 punkterna var utredningsämnen mera än
omedelbara aktionsplaner. Tyvärr blev inte alltför mycket satt i ver
ket förutom själva lönestoppet 1949. Den erfarenheten ingav oss
LO-ekonomer den uppfattningen att »inkomstpolitik» vare sig
genom löne- och utdelningsstopp eller på annat liknande sätt, i regel
måste betraktas som i själva verket politiskt-psykologiskt skadlig i
kampen mot inflationen: statsledningen ges illusionen att den för
egen del kan slippa andra obehagliga och besvärliga åtgärder sedan
fackföreningsrörelsen fri- eller motvilligt kratsat kastanjerna ur
elden. (Från min utsiktspunkt i OECD 1962-74 fick jag ofta den
iakttagelsen bekräftad.)

En del av det som lades på is 1948 kom igen 1951 i betänkandet
om Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. Vi tryckte
där på behovet av arbetsmarknadspolitik i form av både selektiv
arbetsanskaffning och generös hjälp till anpassning och rörlighet på
arbetsmarknaden som posItiv komplettering till en genrell antiint1a
t~onspolitik med finanspolitikens och i nödfall \penningpo)itikens
medel.

Kollisionskurs. Erlander funderar på avgång
Innan dess hade emellertid LOs utredningsavdelning haft en fron

talkrock med regeringen om den praktiska politiken. Det gällde för
längningen av avtalsprolongationen med ytterligare ett år, alltså för
195O. Motsättningen skärptes efter devalveringen i september 1949.

LO hade varit med och tillstyrkt det mest långtgående devalve
ringsalternativet, trots David Halls kloka varningar. Jag får bekänna
att det var på min inrådan (Meidner frånvarande och oskyldig) med
tanke på ett engångsartat behov av utrymme för justering av gamla
och nya löneorättvisor. Att sedan omedelbart svälja ett nytt löne
stopp, som skulle ytterligare öka istället för minska löneojämnhe
terna , var naturligtvis inte lätt.

Erlander berättar i sina memoarer, att han började fundera på att
avgå, när Strand och Norrman redovisade sin antipati mot rege
ringens önskemål om ytterligare ett års .avtalsmässigt lönestillestånd.



Arbetsmarknadspolitiken 21 I

Därom var vi alla okunniga då. Han utövade inte någon påtryckning
med avgångshot.

Vid LO s representantmöte strax efter devalveringen var det se
dan vi teoretiker (Meidner och Rehn) som fick framföra den utför
ligaste argumenteringen mot Erlander och Sköld till förmån för en
alternativ politik. Denna skulle sikta på en begränsad prisstegring,
beräknad till 3 procent genom avstående från de subventioner,
varmed regeringen ville neutralisera prishöjningseffekterna av de
valvet1ngen och av andra kostnadsfaktorer som stod' på lut. Inom
en sådan prisstegringsram skulle man kunna tillåta sig en viss löne-
justering i en ny avtalsrörelse. Budgetförsvagning genom subventio
ner innebar en skärpning av efterfrågeinflationen och skulle leda till
en pris-Iöneexplosion vid avtalens utgång, menade vi. Det vore
bättre att gå in för en avtalsrörelse, som redan nu finge rätta till en
del av de värsta orättvisorna mot de icke-glidande lönerna, och sam
tidigt driva en mindre efterfrågeinflatorisk budgetpolitik.

Enligt en del kollegers uppfattning skulle stämningen i represen
tantskapet ha svängt om till regeringens fördel, när Sköld kunde på
visa ett fel (sedermera uträknat till 0,3 %) i min redovisning av den
tilltänkta prishöjningens detaljer. Så opålitliga räknemästare borde
mail inte följa. Våra tre procent skulle kanske bli sex, när lössläppta
lönehöjningar gett ny fart på priserna. Var skulle sånt sluta! - Jag
tror nu inte att min överhoppning aven decimalpost i en illa kolla
tionerad lista på cirka tio prishöjningsdetaljer var vad som räddade
Erlander från att demissionera på basis aven omröstning i LOs rep
resentskap. Redan i ledarskiktet närmast ordförandena Strand och
Norrman och ännu mer ute bland förbundsfunktionerna var benä
genheten att ta det säkra för det osäkra mycket stor. Bortsett från
de eftersläpande fastlönegruppema, vilkas representanter förgäves
sökte gehör för sin allmoges klagan, var ju situationen ytterst till-

. talande: regeringen garanterade prisstabilitet med subventioner, och
själv fick -man ut i löneglidning en ograverad realinkomsthöjning
minst lika stor som man annars kunde tänka sig.

I det här sammanhanget bör det noteras att inställningen i de här
frågorna på ett mera principiellt plan inom fackfören'ingsrörelsen
dock i själva verket uppvisade en stor splittring. Lönepolitikens roll
i den fulla sysselsättningens samhälle debatterades i en artikelserie i
Fackföreningsrörelsen 1949. Bland ett tiotal fackförbundsordfö
rande, förutom några aktiva gräsrotsreprentanter, finner man en gra
derad åsiktsspridning som nästan perfekt återspeglar de olika grup
pernas läge på den relativa löneskalan. Låglönarna ville ha central
samo-rdning eller rentav statlig styrning (såsom lantarbetarnas Axel
Johansson, van vid att se sina arbetsgivares inkomster årligen stats-
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reglerade), medan höglönarna ville ha så fria händer som möjligt.
LO-ordföranden Axel Strand redovisade sin sökande inställning till
frågan om lämpligaste kompromissvägen för att hålla ihop rörelsen.
Det gällde ju inte bara gruppedagoistisk dragkamp utan också beho
vet att få fram arbetskraft till svåra men nödvändiga jobb.

Vårt nyssnämnda debattnederlag mot de mera förtr-oendeirigi
vande politikerna gjorde senare omsvängningen till förståelse för
våra tankegångar inom LO särskilt drastisk. Smällen från den förut
sagda prislöneexplosionen, som måste följa vid slutet av det långvariga
stilleståndet med avtalslönerna, överröstades visserligen av Korea
inflationen från och med hösten 1950 men var tydlig nog ändå.

Med så mycket inbördes eftersläpningsdynamit, som hade lagrats
upp under lönestoppsåren, hade man ingen annan möjlighet än att
släppa avtalsrörelsen fri för 1951 och låta engångsinflationen löpa
linan ut så fort som möjligt. Vi var väl några som försiktigt mumlade

" lite om revalvering när världsmarknadspriserna steg med tjugotals
procent på några månader både på export- och importsidan, men
behovet av utrymme för stora lönejusteringar, både generellt och
mellan olika grupper bidrog starkt till att man inte vågade sig på
något sådant. Sköld erkände senare gentlemannamässigt att vårt för
slag om en mindre engångsinflation redan 1950 skulle ha gett
honom bättre förutsättningar att försvara penningvärdet 1951-52.

l

'»Modellen» presenteras inför LO - med adress till K.Maj:t
De här erfarenheterna styrkte oss i vår tro, när vi skrev betänkan

det om Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen till LO
kongressen 1951. Där formulerade vi mera systematiskt de tanke
gångar kring problemet full sysselsättning utan inflation som redan
hade presenterats i våra tidskriftsartiklar: Fackföreningsrörelsen
skulle utnyttja sin genom fullsysselsättningen förbättrade förhand
lingsposition för att ge löntagarna största möjliga del av national
inkomsten. Främst med finanspolitiken som efterfrågedämpade in
strument skulle samtidigt så knappa bruttovinstmarginaler upprätt
hållas att arbetsgivarna -inte släppte fram större penninglönehöj
ningar än det realekonomiska utrymmet tillät, så att inflation före
byggdes. Eftersom den enskilda företagsamheten då inte längre kun
de väntas ge full sysselsättning överallt, måste staten säkra denna
genom att främja yrkesmässig och geografisk omställning till allt
jämt framåtgående företag eller genom direkt lokal arbetsanskaff
ning, dock oinflatoriskt finansierad. Endast i ett sådant ekonomiskt
klimat kunde fackföreningsrörelsen »uppfylla de krav på självdiscip
lin i lönepolitiken, som fullsysselsättningens stabilisering ställer».
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(Referat och citat från landssekretariatets tillstyrkande sammanfatt
ning av organisationskommittens betänkande och motivering för -.:
dess förslag till kongressen om effektivisering av den lönepolitiska
verksamheten och samverkan inom LO.)

J Den här uppläggningen var en medveten brytning med den allt
för förenklade form av Keynesianism som består i uppfattningen
att höjningar av sysselsättningsnivån alltid bäst kan ske via statliga
utgiftsöverskott och investeringar med stora multiplikatoreffekter
på den allmänna konjunkturtemperaturen. Den uppfattningen var
rimlig då det gällde att avskaffa förkrigstidens 10-25 procentiga ar
betslöshet. Nu när man skulle klättra den sista biten upp till riktigt
full sysselsättning och hålla sig kvar där, måste man tvärtom ofta
undvika generellt spridda multiplikatoreffekter med deras inflato
riska följder. Sä länge de förstnämnda metoderna ses som oundgäng
liga (och ännu mer så, om man tänker på den ännu mer generellt
verkande penningpolitiken) blir dilemmat mellan inflation och ar
betslöshet olösligt och framkallar hopplösa försök att klara saken
med inkomstregleringspolitik.

En utvikning mot nutiden. Än idag ser man en ideologisk efter
släpning frän trettiotalet förvirra debatten och politiken på mänga
håll, där den efter inkomstpolitikens misslyckanden har. framkal
lat en tragisk reträtt till en långvarigt höjd arbetslöshetsnivå. Å and
ra sidan förekommer nu i flera länder ansatser till en ännu radikala
re brytning med de gamla formerna för sysselsättningspolitik, näm
ligen en stigande tillämpning av subventioner till sysselsättningsök
ning som sådan, alltså utan föreskrifter om samband med investe
ringar, inte ens i lager eller utbildning. Sådana billiga »köp av arbets
tillfällen» kan t.o.m. ge upphov till negativa multiplikatoreffekter
(via förstärkt budgetbalans) genom inbesparande arbetslöshets
hetsunderstöd och ökade skatteinbetalningar, när de leder till ök
ning i antalet anställda för normal produktion. Blyga förslag i den
antydda riktningen från lokaliseringsutredningen 1963 blev nedsab
lade i remissen. Sedan Wilson 1967 hade infört ett regionalt syssel
sättningsstöd i Storbritaniens problemområden gick det dock att
tala om saken igen även i Sverige, och så genomfördes 1970 den
mer dynamiska form so'm representeras av »sjutusenkronan» i inre
stödområdet. Med betydligt mer omfattande tillämpning har USA
just infört en liknande 2100-dollarpremie för nettonyanställningar.
(Man kan undra varför varken vi eller andra föreslog sånt redan på
40- och 50-talen. Kanske vi inte var fantasifulla eller djärva nog.
Men dessutom var »återflödet till samhällskassan» inte på långa vägar
så stort som nu. - Faktiskt hade tanken dock tillämpats i Tyskland
1932, strax före Hitlerepoken.)
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»Lekfulla kattungar» tyckte Sköld

Sköld gillade inte vår skrift. »Det dummaste jag har läst», sa han
till mej. Hans huvudinvändning var intressant: Ni menar att först ska
jag dämpa efterfrågeöverskottet med skatter, så att näringslivet inte
längre ger full sysselsättning av sig självt, och sedan ska jag komma
in med beredskapsarbeten och sånt för att återställa sysselsätt
ningen. Men då är vi ju tillbaka där vi började. Då kan fackförenings
rörelsen fortfar~~de gå på och höja lönerna hur som helst i medve
tande om att sånt inte sätter medlemmarnas sysselsättning i fara;
den ska ju jag klara!

Förgäves försökte jag förklara att det ändå vore stor skillnad för
en fackföreningsledare, om han förhandlade i ett läge där arbetsgi
varna verkligen gjorde motstånd på grund av smala vinstmarginaler,
jämfört med att han själv skulle hålla ner lönerna för sina medlem
mar, varefter istället arbetsgivarna drev upp dem i konkurrens om
arbetskraften.

Sköld lät sig inte övertygas. Han såg vårt resonemang som ett för
sök att ge förevändningar åt fackförbundsledningarna att dra sig
undan sitt ansvar. Liksom 1949 ansåg han oss som ansvarslösa »lek
fulla kattungar». När de klokare karlarna i Landssekretariatet hade
genomskådat våra tokenskaper skulle de »slänga' dem i papperskor
gen».

Sköld menade emellertid också, såsom jag senare lärde mig förstå
efter vår inledande lite hetsiga käftslängning, att man inte finge
dämpa företagsvinsterna alltför hårt. De var en förutsättning för
kapitalbildning och investeringar, alltså för framåtskridande och full
sysselsättning.

För vår del hade vi tänkt oss att tendensen till långsam expansion
vid genomsnittligt låga vinstmarginaler b1.a. skulle motverkas av den
solidariska lönepolitikens innebörd att mindre drabba de högpro
duktiva oc.h tillväxande företagen. Den anpassningsfrämjande arbets
marknadspolitiken skulle verka i samma riktning: expansionen av
produktiva företag skulle främjas genom ett system av omskolning,
flyttningsbidrag och koncentration av bostadsbyggandet till orter
med stor efterfråg'an på arbetskraft. Även om vinstmarginalerna
skulle hållas ner (i monopolfall t.o.m. genom priskontroll, inte bara
genom allmänekonomisk restriktivitet) skulle alltså just de-produk
tivaste företagen få möjlighet till vinstökning genom underlättad
volymexpansio·n. (Östlind presenterade en teori om priskontrollens
produktionsfrämjande verkan på dessa linjer, som vi sympatiserade
med.) Vi anslöt oss f.ö. till den (inte oomstridda) skola, som menar
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att produktivitetsökningen blir bäst om företagen inte har tillgång
till lättvindiga inflationspengar utan är tvungna att vara försiktigare
med sina kostnader för att klara sig.

Men vi strök också under behovet av kollektiv kapitalbildning,
när den privata skulle dämpas på grund av sina verkningar på in
komst- och maktfördelning, produktivitet och priser. Fullsysselsätt
ningen gav arbetarklassen en förstärkt förhandlingsposition, alltså
ökad makt i samhället, men därmed följde' också ökat ansvar för
både 'stabilitet och framåtskridande. Om det var politiskt svårt att
ordna mer kapitalbildning genom budgetöverskott finge man söka
sig fram på andra vägar. Vi var i våra diskussioner och promemorie
skrivningar inför olika regering-La-överläggningar under hela efter
krigstiden ständigt på jakt efter olika uppslag på området.

Så t.ex. lyckades Kellgren genom en PM i rätta ögonblicket
( l 949) få Sköld med på sin länge propagerade ide om lotterifrämjat
ungdomslönsparande. Själv fick jag som ledamot i 1949 års skatte
utredning nöjet att på enhälligt uppdrag av hela kommitten utarbeta
en stark rekommendation av mer indirekt beskattning.

Genom ingripande av folkpartiledar~n (so,m i motsats till övriga
partiledare fått reda på saken i sista minuten) urvattnades den vis
serligen till ett blekare förslag om utredning. Men det gjorde ingen
ting. Den ursprungliga skrivningen framlades i särskilt yttrande av
riksdagsman Åkerström, låglönearbetarnas representant. Han ville
därmed understryka vår syn att indirekta skatter (som skattefuskar
na inte så lätt korn undan) behövdes till de fattigas skydd mot infla
tion och stagnation och till finansiering av kapitalbildningen och
sociala utgiftsökningar, inklusive kompensationer för själva skatten
till pensionärer, barnfamiljer och låginkomsttagare över huvud.

Den vid underrättelsen om våra förehavanden nästan vredgade fi
nansministern lär till slut ha blivit omvänd av vår utförliga motive
ring tillsammans med övertalning av Sven Anderson och Sträng. Han
tillsatte snart Henriksson-kommitten för indirekta skatter där Meid
ner fick tillfälle att återuppta vår omsstrid från 1946.

Erlander berättar i sina memoarer om våra diskussioner i ämnet
kapitalbildning, där han tidigt under 50-talet var öppen för tanken
att göra en blivande pensionsfondbildning till ett väsentligt inslag i
politiken för ekonomisk tillväxt och stabilitet. Sköld blev under
50-talet och särskilt efter bakslaget för tvångssparandeförslaget allt
mer intresserad av tanken på löntagarfonder och skrev om saken i
broschyren Sparande och medinflytande, 1957. - I båda fallen var
det ju än så länge framtidsmusik.

Men för att återgå till 1951 och LO-betänkandet: åtminstone till
en början tycks Sköld också ha menat att vårt yrkande på en effek-
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tivare . lokal arbetsanskaffning inför varje ansats till arbetslöshet
skulle innebära en geografisk frysning av den existerande arbets
marknaden, en förstening av näringslivet vid den existerande struk
turen i landet. Missuppfattningen om LO-betänkandets innehåll 
om han nu verkligen hyste den mer än högst tillfälligt - är värd att
nämnas här med tanke på att den har förekommit även på senare
tid. Samtidigt har vi mötts av den motsatta missuppfattningen att vi
bara var ute för att föreslå en rörlighetspolitik, som gick ut på att
hänsynslöst skjutsa iväg folk hur som helst dit där företagen be
hövde dem. - Att man på en gång kan vara generös med arbets
anskaffning (»jobben till arbetarna») och med, stimulanser till om
ställning (»arbetama till jobben») för att få arbetsmarknaden att
fungera JJra i människornas tjänst, tycks vara svårt att förstå.

Hur' modernisera lönepolitiken?
Skölds indignation över vad han såg som vår uppmaning till

ansvarslös lönepolitik var verkligen att misskänna oss. Vi räknade
till 13 ställen i LO-betänkandet där det i olika former uttalades att
fackföreningsrörelsen inte skulle sätta torped under arken utan ta
ett eget ansvar för en oinflatorisk löneutveckling - så snart den fått
en chans att lyckas.

BLa. ankom det på fackföreningsrörelsen och särskilt LO att
främja lönelugnet genom att arbeta sig fram till en rättvis och ratio
nell lönestruktur för att dämpa den notoriska tendensen till löne
kapplöpningar. Denna solidariska lönepolitik var dessutom nödvän
dig och riktig både med hänsyn till rättvisans krav och näringslivets
effektivitet. Lönedifferentiering mellan branscherna efter lönebetal
ningsförmåga skulle däremot innebära en subventionering av de in_O
effektiva och en beskattning av de effektiva delarna av näringslivet.
Den solidariska lönepolitiken b'orde emellertid inte längre - efter
den starka utjäm.ning som hade kommit till stånd under och genom ,
kriget - vara en primitiv Ihinsknlng av alla löneskillnader utan börja
ta mera hänsyn till arbetsvärderingssynpunkter, »arbetets art och
krav». Inga traditionsbetingade bakvända löneolikheter skulle hindra
löntagares fria och frivilliga rörlighet mellan olika företag, bran
scher, or~r och yrken. Det var nog med de övriga hinder som fanns
i den vägen. '

Inte sällan möter man uppfattningen att den solidariska lönepoli
tiken »lanserades av LO-ekonomerna 1951», kanske till på köpet i
något slags sadistisk mordlystnad mot låglöneföretagen. Det är inte
riktigt. Den solidariska lönepolitikens ide hade inhamrats i LO-med-
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vetandet under förflutna årtionden, speciellt tack vare August Lind
berg, LO-ordförande 1936-47, och Albin Lind, redaktör för Fack
föreningsrörelsen under ännu längre tid. Vi utgick från den ideolo
gin som ett politiskt faktum, samtidigt som vi själva naturligtvis var
my'cket intensiva anhängare av den.

Vad vi därutöver gjorde i ämnet var att föreslå de här antydda
,modifikationerna till förebyggande av onödig utslagning av mindre
konkurrenskraftiga personer från arbetsmarknaden och att påpeka

. behovet aven stark arbetsmarknadspolitik för att b1.a. klara de
sysselsättningsproblem som vi insåg att löneutjämningen kunde dra
med sig. (Ibland har denna »duschning av arbetslöshetsöaD> t.o.m.
uppfattats som ett fegt och översnällt förslag om subventionering av
de dåliga' företag som riskerade utslagning, alltså raka motsatsen
mot den ovannamnda grymheten. Så olika kan man läsa fel i en och
samma text.)

Landssekretariatet accepterade i stort sett betänkandet och kon
gressen godkände sekretariatets utlåtande efter en debatt som
väsentligen rörde sig om de administrativa arrangemang som kunde
behövas för att genomföra en på en gång ansvarskännande, hållbar,
rättvis och prodtiktivitetsTrämjande lönepolitik, särskilt organisa
tiQnskommittens' förslag om inrättande ett »avtalsråd» för att hjälpa
landssekretariatet med de statistiska utredningar och andra förbere
delser som behövdes för den åsyftade samordningen mellan förbun
den.

Den framtida (1956) LO-ordföranden Geijer hade avstyrkt för
slaget. Han var länge misstänksam mot nationalekonomerna och de
ras tal om att komma ifrån löneglidningen, som ju var särskilt för
månlig för hans metallarbetare. Överhuvudtaget ville nog många för
bundsfunktionärer vid den här tiden se löneglidningen huvudsakli
g;n som belöning för ökad arbetstakt, trots dess tydliga samband
med det ekonomiska lägets växlingar. Man kanske kan säga att vi
ekonomer var mer angelägna än fackföreningsmännen själva att åter
ge dem det inflytande över den faktiska lönesättningen som löne
glidningen. höll på att beröva dem.

I praktiken fick avtalsrådet föga och varje fall övergående bety
delse. I den mån avtalsrörelserna skulle komma att samordnas
skedde det direkt under landssekretariatets ledning. Inför svårighe
terna att få fram användbara arbetsvärderingsmått fick den solida-
'riska lönepolitiken mest gå ut på enkla låglönesatsningar, under 50
talet dessutom med ganska obetydlig effekt. Under och efter 60
talet genomfördes emellertid en ganska kraftig reduktion av löne
spridningen mellan de olika branscherna, likaså mellan mans- och
kvinnolönerna. Det är troligt att LO-ekonomerna i det samman-
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hanget spelade en roll, men inte så mycket som detaljutredare utan
som larmslagare. Först Meidner och sedan Per Holmberg dreven
småningom effektiv propaganda tillsammans med ledare för låglöne
förbund, främst Yngve Persson i Trä, för mera energiska LO-insatser
i den riktningen. Bekant är Textils motion till LO 1961: Vi begär
mer LO-stöd för att hinna ifatt er andra, och när vi därigenom fått
lönehöjninga'r som tvingar vår industri att krympa bör LO trycka på
för att få AMS att hjälpa våra medlemmar att komma över till
branscher med bättre framtid och lönebetalningsförmåga.

Bakslag från Rubbestad. Strand river i
Att en, väl fungerande arbetsmarknad bidrar till att lösa dilemmat

mellan inflation och arbetslöshet torde vara allmänt insett. Att
arbetsförmedlingen och dess sidoordnade verksamheter borde för
stärkas hade framhållits i både folkpartiets och arbetarrörelsens
efterkrigsprogram, av Myrdalskommissionen för efterkrigsplanering
och av Thomsonkommitten för arbetsmarknadskommissionens de-
finitiva förstatligande. Men ingenting kunde -avhålla regering och
riksdag från att under åren 1949-52 följa Rubbestads resonemang
i en sparsamhetsmotion av 1949: när vi nu har nått full sysselsätt
ning har vi inte så stort behov av någon AMS med arbetsförmedling
och annat. Gustav Vahlberg, dåvarande AMS-chefen, som med för
tjusning sade om 1951 års LO-betänkande att' »det här ska bli min
bibel», var nog ganska lessen nät sparbetänkandet samma år slog i
motsatt riktning.

Statsmakterna visade sig alltså vara fjärran från tanken att driva
en så antiintlatorisk finanspolitik att landet skulle behöva en star
kare apparat för att lösa sysselsättningsproblemen och för att över
huvudtaget få arbetsmarknaden att fungera bättre i människornas
och prisstabilitetens\ intresse. Inte ens LO-kongressens bifall gjorde
något djupare intryck. Vid kongressen 1961 fick vi däremot ett
erkännande från Erlander: för tio år sedan förstod vi er inte, men nu
driver vi era ideer i praktisk politik.

Under 1950-talets början höll regeringen alltså ännu fast vid tan
ken att man skulle kunna räkna sig fram till mer eller mindre pre
ciserade anyi~ningar om det begränsade löneutrymmet med syfte att
tjäna som ledstjärna för lönepolitiken.

Till en tid syntes man bli åtlydd. Engångsinflationen hade på två
,år höjt lönerna i industrin med 43 procent men levnadskostnaderna
med 31 så att realförbättringen ändå bara blev 9 procent. Denna
chock plus konjunkturförsämringen på världsJ!larknaden på baksi
dan av Korea gjorde fackföreningsfolket öppet för en ny återhåll-
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samhetspolitik, så att avtalshöjningama 1953 och 54 i regel blev
mindre än l procent, sedan LOs representantskap hade manat till
sträng återhållsamhet.

Men vid 1955 års början, då konjunkturen hade blivit bättre igen,
gick det inte längre. Sköld hade i årets finansplan påpekat, att
nationalbudgeten gav praktiskt taget noll i utrymme för avtalsmäs

. siga lönehöjningar, om ens för löneglidning, och att detta borde be
stämma årets lönepolitik.

Strand, eljest världens mest framstående undvikare av hårda ord,
gjorde ett undantag och sa ifrån i remissdebatten så det hördes, att
det där var sakligt/ ekonomiskt, psykologiskt och fackföreningspoli
ti'skt fullständigt åt skogen. Det ekonomiska läget i allmänhet och
inte minst arbetsmarknadsläget och företagsvinsterna gjorde en så
dan återhållsamhet ogenomförbar, omöjlig för fackföreningsrörelsen
att åta sig.

Många har trott och sagt att det var Meidner som hade skrivit
Strands tal. Det var det inte. Sånt gjorde Strand själv. Han presente
rade inte en teori av några ekonomer utan en upplevelse som slog
den fackliga rörelsen: man kan inte lyda en finansministers beräk
ningar av ett löneutrymmes siffermässiga storlek, när de ekonomiska
och psykologiska marknadskrafter, som samma finansministers eko
nomiska politik har skapat eller tillåtit, pekar åt ett annat och mera
inflaterat håll.

Misstanken mot Meidner som något slags Göran Persson hade väl
uppkommit ur erfarenheter om hans tänkesätt från de överlägg
ningar om den ekonomiska politiken som ofta hade hållits mellan
regeringen och LO. 'Där var ekonomernas roll ofia att formulera och
lägga fram material för belysning av vad sekretariatet mera intuitivt
och pragmatiskt hade på känn. Våra chefer såg gärna att vi var kri
tiska och frispråkiga och gav oss rätt fria händer att vara konstruk
tiva och komma med konkreta förslag om den ekonomiska politi
ken.' Vi hade därvid sällan svårt att komma eller vara överens med
Strand i ekonomiska ämnen, vilket verkligen irite betydde att han
bara svalde vad vi hittade på.

Oförståelsen hos regeringen 1951 och påföljande år hade natur
ligtvis inte fått oss att förlora hoppet. Oförtrutet var alla LO-ekono
merna, som så småningom blev gansk~ många, ute på alla tänk
bara vägar och experimenterade med alla möjliga uppslag för att få
förståelse för sin alternativlinje. Meidners doktorsavhandling (1952)
analyserade efterfrågeöverskottens desorganiserande verkningar,
men innebar också en »rehabilitering av hoppjerkan» som kunde
översättas till ett önskemål om att överhettningsperiodernas höga
.rörlighet (både ett frihetsvärde och en anpassningsprocess) borde
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bevaras med hjälp aven rörlighetsfrämjande arbetsmarknadspolitik i
den personliga frihetens tjänst även i svalare klimat. Min licentiat
avhandling (1957), som Sköld generöst lät mig skriva inom Penning
värdeundersökningen för överlämnande och inbakning i Stabilise
ringsutredningen, liksom åtskilliga skrifter på vägen dit, visade hur
löneglidningen slog sönder varje planerad inkomstpolitik - med
slutsatsen att stabiliteten inte kunde byggas på löften om stillsam
avtalspolitik från en mot regeringen aldrig så välvilligt stämd fack
föreningsrörelse. - Vid min första träff med nyblivne Erlandermed
arbetaren Olof Palme 1953 fann vi varandra vara överens om att
vuxenutbildning (vad som senare har kallats arbetsmarknads- resp.
återkommande utbildning) borde göras till »en stor politisk grej»
med tanke på bådeutbildningsrättvisan och arbetsmarknadens
flexibilitet; vi skulle fortsätta sälja den iden hos höge chefen. 
Odhners bok om Jordbruket vid [ull sysselsättning (1953) inordna
de sig också väl i mönstret; den påvisade behovet av arbetsmark
nadspolitiska insastser - inte minst vuxenutbildning - för att
främja och humanisera den snabba rationaliseringsprocess som .mås
te fortsätta på det området. - Kellgren slutligen, som tidigt hade
dragit uppmärksamheten till att skillnaaer i sociala förmåner kunde
motverka rörligheten och bidra till arbetskraftsbrist på viktiga om
råden, medverkade på LOs vägnar energiskt i utarbetandet- av sjuk
försäkringslagen 1954; den var ett v~ktigt led i den barriärnedbry
tande generaliseringen av socialpolitiken.

Alla från LO var ju inte uppträdda på en tråd, lika litet som att vi
nödvändigtvis var osams med vännerna i regeringen på alla de
nämnda punkterna. Ibland uppstod inre kontroverser, fortfarande
utan undertryckning uppifrån. Strand var t.ex. ganska indignerad
över Meidners artikel i Fackföreningsrörelsen (nr 23, 1955) om bris
ten på systematisk samordning och solidaritet i lönepolitiken under
efterkrigstiden. Det mesta är ogjort, menade Meidner. Den avgående
LO-ordföranden såg p~åståendet som en orättvis dom över en utjäm
ningssträvan, SOIU hade fått utvecklingen i omvärlden emot sig. Men
lite bidrog det nog ändå till senare märkbar väckelse och skärpning
på området.

Mina propåer om att främja både balanshållningen på arbets
marknad'en och).den personliga valfriheten genom flexiblare arbets
tids- .och pensionsordningar blev kategoriskt avvisade av Strand
respektive Kellgren (LOs man i sista ATP-utredningen). Båda såg
sånt som en farlig tendens till upplösning av sociala skyddsordningar
som behövdes värnas av enkla och fasta regelbindningar - åtmin
stone tillsvidare, om man ska vara rättvis. Men lite extrainsl~g av
flexibilitet oell valfrihet kom ändå med i både den nya arbetstids-
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lagen av 1957 och den slutliga ATP-propositionen 1959 - utöver
det för arbetsmarknaden centrala frihetsvärde som låg i själva
»tvångspensionen», då den säkrade friheten att byta arbetsgivare
utan pensionsförlust; där var vi helt överens.

Den livaktiga inre debatten i LO och dess växande utredningsav
deJning kan också exemplifieras med Tord Ekströms energiska be
kärri.pning av det omsförslag som Meidner hade varit med om att
framlägga 1·957. Som remissförfattare åt LO understödde han den
nye ordföranden Geijers tveksamhet mot hela saken med en utförlig
teoretisk motivering om bättre strukturpåverkan från sex alternativa
skatteformer längre bak i kedjan än detaljhandeln, b1.a. energiskatt,
arbetsgivaravgift och moms (enligt nutida terminologi). Han sakna
de tydligen inte långsiktigt förutseende.

Som bekant fick Sträng ändå, efter en intensiv folkbildningsverk
samhet, även LO med på den nya omsen lagom att sättas in mot
1960-61 års tendens till överkonjunktur. Mot denna inskred han
f.ö. hårt i ovanligt god tid även med andra åtgärder via investerings
fondsystem~t och statens egen arbetskraftsanvändning - men utan
några pekpinnar i lönefrågan.

Alla ekonomerna medverkade givetvis i de återkommande över
läggningarna mellan regeringen och LO om den ekonomiska och
sociala politiken. I den för båda parter (och min framställning här)
centrala frågan om fullsysselsättningens stabilisering kom man så
småningom (1955) fram till att åsiktsskillnaderna bara gällde nyan
ser, såsom framgår av Erlanders memoarer. Sedan dess har Sverige
även i internationella organ, predikat aktiv arbetsmarknadspolitik
och varnat mot förlitande på »inkomstpolitik» såsom palliativ mot
den inflation som kommer av bristande finans- och penningpolitisk
balanshållning.

Bakom detta låg väl inte bara den teoretiska diskussionsfölje
tongen utan även de .konkreta erfarenheterna, som småningom mog
nade fram, även om 1955 års avtalsrörelse inte blev fullt så våldsam
som det hade låtit på Strand. »Skulden» till att omvändelsen tog så
läng tid låg nog till stor del i att fackföreningsrörelsen själv alltför
långt in i de inflatoriska uppvisningsperioderna lät politikerna leva i
alltför stor optimism ifråga om vad man kunde åta sig i ansvarsut
övning - sittande i samma båt, delande på den gemensamma kakan
- tills den ackumulerade kraften från den undertryckta inflationen
bröt ut i mer 'eller mindre våldsamma och överraskande pris-Iöneex
plosioner.

Sverige säg under och efter kriget tre omgångars lönestillestånd
under vilka fackföreningsrörelsens stora Inassa av förbundsledare,
trots varningar från Strand och hans ekonomer, ingav regeringen
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illusi9ner av den typen. Regeringen begagnade därför inte stille
ståndsperidderna till en åtstramning av den styrka som hade behövts
för att förebygga de påföljande explosionerna. Detta skulle ha krävt
en stramare finans- och penningpolitik och en stark utbyggnad av
arbetsmarknadspolitiken. Bådadera var politiskt betänkliga - skatte
höjningar, kreditåtstramningar, besvärliga administrativa ingripan
den. När regeringen hade tillgodogjort sig de illusionsbrytande upp
levelserna av 1948, 1951 och 1955 var man redo att acceptera den
problematiska politik som man tidigare hade sökt undvika.

Sträng och Bertil Olsson gör praktisk politik
Sköld hann ju föga praktisera sin (av Erlander främjande) för
ståelse för LO-linjen. Genombrottet i praktisk politik kom inte förr
än Sträng och Bertil Olsson - den senare generaldirektör i AMS från
1957, och båda helsålda på vår teori - kunde begagna mini-recessio
nen 1957-58 som startpunkt för en utbyggnad av alla slags selek
tiva arbetsanskaffningar och anpassningsfrämjande rörlighetsstimu
lanser avsedda att inte bara klara de akuta bekymren utan även att
få arbetsmarknaden att fungera bättre -och mera oinflatoriskt och
produktivitetsfrämjande tvärs igenom. alla konjunkturer - eller
rättare: att förebygga alltför starka avvikelser från ~n ständig full
sysselsättning.

Den nya aktiva arbetsmarknadspolitiken gick ut på både en stark
ökning av den kvantitativa omfattningen av de traditionella åtgär
derna - förut förbehållna påtagliga nödfall - och genomförandet
av någonting kvalitativt nytt. Man skulle (med en sloganformulering
av Erik Pettersson) skapa »frihet i· arbetsvalet». Erlander talade om
Valfrihetens samhälle i en broschyr 1962. Några såg sånt som liberal
förvillelse, men faktiskt kunde han ha åberopat Marx.

Bertil Olsson lade -llPP en mycket målmedveten strategi för att
stegvis övervinna en numera nästan bortglömd misstänksamhet. För
en del arbetsgivare kunde AMS-politiken se ut som uppmuntran av
hoppjerkeri, en flykt från låglöneföretag som tyckte sig ha det be
svärligt nog ändå. Fackföreningsmän på det lokala planet kunde se
sakeJ:1 som ett streck i räkningen där en arbetskraftsknapphet annars
kunnat ~ge extra lönehöjningar. Riksdagsmän och gamla AMS
tjänstemän kunde också uttrycka fördomar mot att .använda statens
medel pä sånt som arbetslösa eller lågavlönade personer förr hade
fått kosta på sig själva för att fä bättre jobb. Bertil' Olsson kritise
rades också ibland för den kloka politiken att hålla ledig kapacitet i
omskolningskurserna för att kunna göra snabba pådrag vid akuta
behov. Arbetsmarknadsutredningen 1960-65 (med blivande efter-
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trädaren Rehnberg som huvudsekreterare) kunde knappast disku
tera ett uppslag förrän det förverkligades i praktiken. Kellgren hade
f.ö~ flyttat tillbaka till AMS för att medverka som idespruta i dess
»aktivitetsprogram» tillsammans med interna entusiaster. De tio år
gamla förslagen från Kjellmankommitten för partiellt arbetsföra
(arbetsvård, skyddade verkstäder, ett slags sysselsättningspremier)
började bli praktiskt tillämpade.

Samtidigt med att' den aktiva arbetsmarknadspolitiken fick sin
egentliga start färdigställdes Stabiliseringsutredningens analys av
fullsysselsättningens problem. (1961. - Ordf. var Gustav Vahlberg,
en gång 2:e ordf. i LO; huvudsekreterare Odhner.) Även om den i
stort sett gick på liknande linjer som 1951 års LO-betänkande, inne
bar den början till en viss reträtt från »hata-inflationen»-ideologin:
lite inflation var nog bara bra för framåtskridandet och sysselsätt
ningen. Längre fram på 60-talet fortsatte den ,reträtten på prissidan
Uämsides med frammarsch på AMS-sidan) av' Sträng med talet om
att man borde ställa in sig på några procents årlig inflation: huvudsa
ken vore att ihte få ,snabbare prisstegring än våra handelspartners.
Ståndpunkten fick en utförligare teoretisk motivering i EFO-model
len 1'966. Meidner och jag grälade rätt hårt på Sträng och Odhner
för det där.

Men det är klart: om man· aldrig törs tillåta sig konsolidera en
stark antiinflationspolitik med revalveringar av valutan måste man
förr eller senare följa med i omvärldens inflation. Klart är också att
Rehn-Meidner-modellens antiinflatoriska åtstramningskrav under.
högkonjunkturerna aldrig (utom möjligen 1960-61) kom att till
lämpas på det sätt vi börjat hoppas på efter den deklarerade anslut
ningen från högsta ort.

Det tog naturligtvis en viss tid att bygga upp den erforderliga
apparaten för en effektiv arbetsmarknadspolitik. Jag tror dock inte
att d~t var därpå det berodde att Sträng var så obegripligt tveksam
mot' att bromsa 1964-65 års överkonjunktur i tid. Men när brom
sen slogs_ till - olyckligtvis jämsides med en internationell recession
som skärpte arbetslöshetstendensen 1966-67 - var apparaten be
redd. Sträng kunde då visa sig som en trons försvarare, när en ohelig
allians från Odhner i LO till Iveroth i Industriförbundet krävde oms
nedsättning eller. annan generell stimulans. Han stod fast vid att be
kämpa arbetslösheten med selektiv arbetsmarknadspolitik istället.
Våren 1968 kunde på en gång laO 000 personer konkret konstatera
att samhällets åtgärder dire'kt klarade dem från arbetslöshet; därav
fanns 35 000 i AMS-SÖ:s omskolningskurser mot 20 000 två år ti
digare och l 000 på 50-ta~et. Det hela gjorde stark effekt i valet.
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För återblicken på vad teoretiker och politiker tänkt och beslutat
ska man inte glömma den administrativa insatsen. Utlänningar har
svårt att tro ~et är sant. I andra länder bromsas mycket av rivalitet
mellan undervisnings- och arbetsmarknadsmyndigheterna. Även här
fanns väl samma tendens, både på toppen och på fältet. Men den
närmast ansvariga byråchefen i yrkesöverstyrelsen - Anna Wiman
- gjorde en våldsam insats både- för att få förståelse för själva tan
ken och för att fä fram alla de. läroplaner, jämte lärare och utrust
ning, som' kollegerna i AMS behövde för att bygga ut arbetsmark
nadsutbildningen med önskvärd hastighet.

Sextiotalets arbetsmarknadspolitik har ofta kritiserats som alltför
rörlighetsbetonad. Det är möjligt eller sannolikt att arbetsförmed
larna ibland var hårdhänta i uppmaningar åt arbetslösa att ge sig iväg
någonstans där de bättre behövdes. LO-betänkandet till 1961 års
kongress, Samordnad näringspolitik, Jade nog också tyngdpunkten
alltför hårt på strukturrationaliseringens ekonomiska framstegssida.
Men både initiatören Geijer och utredningsledaren Meidner såg snart
(snabbare och fördomsfriare än en del alltför konungsliga lärjungar)

, behovet av att modifiera de linjer de hade dragit upp 1961: Man
mäste bättre förebygga de välfårdsförluster särskilt bland »överbliv
na» grupper, som företagsnedläggningar ofta förde med sig trots alla
anpassningsfrämjande insatser. Även om skulden inte alltid låg i åt
gärderna för balanshållning i ekonomin utan i de föregående över
konjunkturerna kunde den i längden nödvändiga tillrättningen av
industristrukturen inte få ske alltför brutalt.

Utredningsavdelningens betänkande till LO-kongressen 1966 
Fackforeningsrörelsen och den tekniska utvecklingen - markerade
denna omorientering. Den fullföljdes i flera anknytande studier av
medicinare och sociologer om del) industriella omgivningens anpass
ning till människal1' _Även undertecknad, som hade lämnat LO
1959, »begick förräderi mot rörlighetens sak» genom medverkan i
lokaliseringsutredningens betänkande Aktiv lokaliseringspolitik,
1963, och särskilt dess förslag att subventionera inte bara investe
ringar utan även arbetskraftsanvändning i problemområdena.

Vi börjar ana uppgiftens dimensioner
Lyckligtvis kom inte heller regeringen att gå så långt i omstruk

tureringsiver som utpekades i 1961 års LO-text. I andra avseenden
kan man däremot konstatera att både 1961 och 1966 års förslag från
LO:s teoretiker och forskare småningom kom att upphöjas till re
geringspolitik efter godkännande vid kongresserna: inrättandet av
ett industridepartement, användningen av AP-fonderna i näringspo-



Arbetsmarknadspolitiken 225

litiken, den förstärkta övervakningen av monopolitisk prissättning
genom SPK, och inte minst den starka utvecklingen av arbetar
skydds- och miljöpolitiken. Den senare visade sig också lämplig att
samordna med arbetsmarknadspolitiken.

M'odifikationerna till 1961 års ideer var helt i 1951 års anda. Lika
litet som den solidariska lönepolitiken hade rörlighetskraven upp
funnits av ekonomerna till kongressen 1951. Sådana krav kommer
utifrån men måste mötas positivt om fackföreningsrörelsen ska
kunna genomföra maximala reallönehöjningar åt sina medlemmar.
Vad vi »uppfann» var bl.a. att den enskilde skulle kunna erbjudas
hyggliga ersättningar för att ta på sig kostnader och besvär för
knippade med geografisk eller yrkesmässig rörlighet. Att betala för
omställning och inte bara för anställning var mänskligt rimligt: det
behövdes också i och med att kravet på solidarisk löneutjämning
och risken för inflationsprovokationer vid snabbt växlande l~neolik

heter gjorde det omöjligt att begagna stora lönedifferenser som styr
medel för omflyttningarna i fullsysselsättningssamhället.

Ska något kritiseras härvidlag så är det att biståndet till dem
som ,gör samhället en tjänst genom att flytta länge var (och alltjämt.
ofta~är) alltför 'magert. F.ö. bör det noteras att i den arbetsmark
nadspolitik, för vilken Bertil Olsson hade Strängs förtroende att an
vända ett stigande antal miljoner och snart miljarder, var insatserna
för att hjälpa folk slippa flytta, alltså selektivarbetsanskaffning och
utbildning, alltid ojämförligt mycket större än rörlighetsinsatserna.
(Totalt steg AMS' budget från ett par promille av BNP vid mitten av
50~talet till nära två procent under 1970-talet, då tidvis bortåt 5
procent av arbetskraften har direkt klarats från arbetslöshet genom
den selektiva arbetsmarknadspolitiken.)

Det bör också konstateras att det i stort sett etablerats partipo
litisk enighet om arbetsmarknadsverkets snabba kapacitetsutbygg
nad under 60- och 70-talen. Dissonanser blev i regel övergående
eller. marginella. Tidig oppositionskritik mot AMS som en stat i
staten ~tanför riksdagens kontroll förbyttes i allmän enighet inom
arbetsmarknadsutredningen om att den snarare borde ha förstärkt
rörelsefrihet för att kunna agera snabbt och adekvat i akuta situa
tioner. Finansdepartementala hämningar mot att överta företagens
utbildningskostnader förbyttes snart i förståelse för att sådana in
satser inte innebär inkomstfördelning baklänges utan minskar be
hovet av generellt höga vinster i näringslivet för att få fram fler ny
anställningar. Gröna vågens kritik av Alla Måste Söderut dämpades
av snabbt fö~stärkta insatser för nordlig industrilokalisering.

Likaledes har alla arbetsmarknadsorganisationerna i allmänhet
varit eller snabbt blivit överens om att stödja den genomförda ex-
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pansionen, som deras representanter i arbetsmarknadsstyrelsen med
verkat till att utforma under Bertil Olssons dynamiska ledning. LO
förblev inte sa länge ensam om att fungera som påtryckningsgrupp,
i den mån det överhuvudtaget behövdes. Särskilt TCO ryckte in fle
ra gånger.

Vi som bedrev debatten om behovet av arbetsmarknadspolitik
kring 1950 sade oss ibland, att nog ingen riktigt anade hur stor och
svår uppgiften att hålla full sysselsättning utan inflation egentligen
är. Det gällde även oss själva. Vad som genomförts överträffar be
tydligt vad någon vågade sig på att föreslå ännu långt fram på 60
talet - och det räcker påtagligen inte än.

Den kvantitativa expansionen har som sagt åtföljts aven inne
hållsmässig utveckling långt utöver 50-talets enkla program av be
redskapsarbeten, omskolning och flyttningsbidrag åt ett litet urval
av arbetslösa i särskilt svår situation (förutom den allmänna kon
junkturpolitiken). Nyheterna faller delvis utanför AMS' direkta
verksamhetsområde. En uppsummering av läget må vara motiverad
som avslutning på denna rapsodiska återblick ·på den aktiva arbets
marknadspolitikens för- och utvecklingshistoria.

Vi har fått mer av långsiktig styrning av sysselsättningen genom
lokalisering och näringspolitik, inklusive statsföretag och förstat
ligande av nödlidande företag och branscher; den reformerade och
mycket förstärkta kommunala skatteutjämningen har säkerligen lik
nande betydelse som sysselsättningsstyrande faktor. I den kort
siktigt konjunkturella arbetsanskaffningen dominerar inte längre
klumpiga och dyra »allmänna arbeten» utan subventionerad lager
produktion, miljöförbättringsarbeten och placering av »l)eredskaps
arbetare» i löpande verksamhet på privata eller offentliga arbetsplat
ser. Företagens möjlighet och' skyldighet att internt stabilisera an
talet anställda (»att dra första försvarslinjen mot arbetslöshet inom
företagen») har ökats genom trygghetslagar och olika sysselsätt
ningspremier, delvis även avsedda att få fram nettoökningar på olika
områden och för olika kategorier. De senare avser särskilt 'problem
grupper som kan vara aktuella vid olika tillfållen, ungdom, kvinnor,
äldre arbetare; de ger också halvskyddad sysselsättning åt betingat
arbetsföra, vilka samtidigt hjälps genom samarbete förmedling-ar
betsmarknadsparter i anpassningsgrupper inom flera tusen före-

. tag - och genom flexiblare pensionsordning. Skyddade verkstäder
för handikappade har börjat få kvantitativ betydelse; trots det är
arbetsvårdens köer mycket långa. Arbetsmarknadsutbildningen
hjälper inte bara arbetslösa utan även arbetslöshetshotade och andra
med speciella anpassningsbehov t.ex. immigranter och ensamstående
mödrar; den' tar också i stigande grad sikte på att klara knappheten
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på arbetskraft i bristyrken vid konjunkturuppgång, medan den i
motsatta lägen fungerar som en snabbt insatt form av beredskaps
arbete, där man bygger upp mänskligt kapital. Arbetsförmedlingen
gör specialakvisitioner hos företagen och aktuella eller tänkbara ar
betssökande för att främja bådas intressen. Långsiktiga, socialt
och ekonomiskt betingade tendenser till sänkt anpassningsförmåga
hos arbetsmarknaden motverkas slutligen genom en rad utbildnings
reformer - vidgat stöd till vuxenutbildning, allmän rätt till ledighet
för studier, intensifierat samarbete mellan arbetsmarknads- och
skolmyndigheterna kring ungdomens väg från skolan till arbetslivet,
mångsidigare regler för tillträde till högre utbildning - allt ägnat att
leda fram emot ett flexibelt system för växling mellan arbete och
återkommande utbildning, tillgängligt vid alla åldrar.

Idegivning, teoribildning, resultatuppföljning och utvärdering av
denna nya arbetsmarknadspolitik har varit fördelad på alltför många
händer inom och utom landet för att tillåta något försök till redo
visning. Att fortsatt utveckling behövs torde framgå av den aktuella
bilden, nationellt och internationellt.

1 Efter Sterners utnämning till statssekreterare hos Myrdal i handelsdepartmentet 1945
bestod LO:s utredningsavdelning av Meidner och Rehn. Sedan kom undan för undan på 40
och 50-talet Nils Kellgren, Arne Henriksson, Tord Ekström, Per Holmberg, Claes-Erik
Odhner och Erik Pettersson. Under 60-talet utvidgades avdelningen med åtskilliga ung
domar, delvis med hög rörlighet. Meidner var chef hela den behandlade tiden, tidvis med
mig som vikarie. Vi var mycket lediga för andra uppdrag men samarbetade ändå livligt.
- Sena tiders barn må även påminnas om att Wigforss avgick som finansminister 1 juli
1949, under några månader följd av David Hall och sedan av Sköld. Sträng trädde till
1955. - Min framställning gäller i huvudsak tiden från krigsslutet till mitten av 1960-talet
med summariska utvikningar till den därefter.

2 Ännu »orättvisare» (än mot de närmaste kollegerna) är framställningen givetvis mot de
ekonomer utanför LO som även gjorde mer eller mindre omfattande insatser på det här
området. De har i stort sett bara omnämnts där våra vägar korsade deras. Mitt skrivarupp
drag anges av rubriken och jag gör inte anspråk på att ge någon fullständig eller ens balan
serad översikt av debatten om full sysselsättning och inflation. Tyvärr har jag därför inte
kunnat använda mer än en del av de påpekanden - härmed tacksamt erkända - som jag
mottagit sedan en första version underställts alla nu levande personer vilkas namn före
kommer i texten. Den livliga toretiska ocn empiriska forskning om arbetsmarknadspro
blem och -politik, som utvecklats under 60- och 7O-talen faller helt utanför ramen.

3 _ Den långa dialogen mellan Lundberg och mig (»en lägre grad av full sysselsättning»
kontra »ett annat sätt att hålla full sysselsättning») refereras i hans bidrag, så jag kan gå förbi
den' här. Dispyterna med Bent Hansen, Anders Östlind m.fl. om den solidariska lönepoliti
kens ev. skadlighet och asocialitet får jag också hoppa över.

4 Jag kompletterar här mitt minne med hans föredrag om den ekonomiska politiken vid
partikongressen 1948, som gick på samma linjer. (Kongressprotokollet, sid. 226).





En industrimans kontakter med
ekonomisk debatt och ekonomisk
politik
av direktör Ruben Rausing

När man vid hög ålder försöker gå tillbaka'/ i tiden utan·' den hjälp
som samtida anteCkningar utgör så vet man inte vad det egentligen
är som minnet registrerat, om det var viktigt i sammanhanget eller
om det på grund av andra relativt ovidkommande orsaker ändå fast
nat i minnets dataapparat. Hur otillförlitlig denna mänskliga apparat
är har andra erfarit som försökt skriva memoarer och då fått tillfälle
att jämföra minnesbilden med den bild som säkra dokument ger.

I fråga om Nationalekonomiska föreningen har jag endast ett få
tal dokument och inga tillgängliga i Italien. Minnesbilderna måste
därför bli osäkra.

Jag ägnade' huvuddelen av tiden 1916-1920 åt nationalekono
min, på Handelshögskolan 1916-1918 för Heckscher och Brisman
och vid Columbia i New York för främst~John B. Clark, då pensio
nerad. Han hade ett seminarium med begränsat tillträde. Vi fick,
min nu avlidne vän Gerhard Törnqvist och jag, tillträde på grund av
ett brev från Heckscher. Jag tror att Clark varit i Sverige före
(första) världskriget och blivit utländsk medlem av Vetenskapsaka
demin genom Cassel och Heckscher. Han var en upplevelse och vi
blev vänner. Andra ekonomer som jag. minns med tacksamhet var
professor Seligman, Seager och Haig samt statistikern professor
Chaddock.

Från och med 1921 när jag var åter i Stockholm gick jag i regel
. på föreningens sammanträden. Den klaraste och trevligaste bilden
har jag av Bertil Ohlin i flottans uniform. Han deltog livligt i debat
ten med Wicksell, Heckscher och vid enstaka tillfällen Cassel. Andra
deltagare var - tror jag - någon gång Davidson och ofta hans senare
så kände lärjunge Per Jakobsson. En annan flitig deltagare var AGA
chefen och nobelpristagaren Dalen, som verkade vara mycket intres
serad av ekonomiska och sociala problem.. Alla Stockholmsskolans
ekonomer, Gunnar Myrdal, Erik Lundberg, Dag Hammarskjöld,
Erik Lindahl och Ingvar Svennilson deltog ofta.

Från näringslivet kom tidigt Jacob Wallenberg, i synnerhet i
skattediskussionerna och i samband därmed politiker som Ernst

.Wigforss, Per Edvin Sköld och Gunnar' Sträng. Några gånger deltog
jag i debatten med Wigforss och andra.



230 Ruben Rausing

Jag erinrar mig väl denna fören~ngs 75-~r~jubileum.Eli Heckscher
skulle hålla huvudanförandet och kom - ganska säke'rt för första
gången i sitt ,vux.na liv -. för sent. Vi alla förstod under föredraget,
som ofta avbrÖts av vilopauser, att han' var en mycket sjuk man och
han avled i december 1952. Jag såg aldrig min lärare och vän efter
detta jubileum.

Kanske skulle det vara av intresse att fråga vilken glädje och nytta
en industriman haft av sina nationalekonomiska studier även om de
var .ganska kortvariga. Jag fick av Heckscher som första arbete att
grundligt läsa Aschehougs·lärobok i fyra band, som jag tyckte var
~r~ii och ointressant och .därför glädjelös. Därefter läste jag Mar
shall, som var ;,verkligt rolig. Av de »stora» var Ricardo för mig den
störste Qchjag ägnade mycken tid åt honom.

Vi sysslade under första världskriget kanske huvudsakligen med
monetära frågor under både Heckscher ~ch Brisman'. Cassel var en
stor map i världen och. hans köpkraftsparitetsteori lärde vi oss och
trodde på. Det gör jag i huvudsak än i dag och l\ar med .framgång
tillämpat den i internationella praktiska sammanhang, först i otro
ligt små, men för mig själv avgörande sammanhang. 1ag fick 1918
besked att jag skulle få ett av Handelshögskolans utlandsstipendier
- jag tror tretusen eller kanske tretusenfemhundra kronor.. Man fick
inte lyfta stipendiet förrän man hade inresetillstånd till USA, dit jag
tänkte förlägga mina studier. Dollarn stod då under pari. Man visste
att prisnivån i USA var väsentligt lägre än i Sverige och med utgångs
punkt från Cassels köpkraftsparitetsteori borde, så snart hand~ls

utbyte började, dollarn komma att stiga.
Jag lånade stipendiesumman aven vän till min far och köpt~ dol

lars till cirka tre kronor. Medan jag var i Amerika steg dollarkursen
till det dubbla. Pengarna räckte trots stor sparsamhet inte men jag
fic.k ett tilläggsstipendium grundat på under kriget, då inga· stipen
die! kunde utdelas, uppsamlade räntemedel, jag tror på ettusenfem
hundra kron.or i form aven dollarcheck. Posten tog då omkring: en
månad och när jag fick checken hade dollarn stigit. Jag köpte för
dollarchecken svenska kronor i New York, som jag satte in i svensk
bank, följaktligen ·ett något större belopp än stipendiet omfattat.
Med· denna bankbok som säkerhet lånade jag aven släkting i Ame
rika däremot svarande dollars, som jag återbetalade när kronan åter
gått till guldparitet. Utan denna min insikt om och tro på Cassels
köpkraftsparitetsteori hade jag inte -ekonomiskt klarat mina studier
i Amerika. De har ur olika synpunkter varit av betydelse i mitt liv.

Ett annat exempel. Esselte där jag var anställd efter hemkomsten,
hade köpt ett tyskt tryckeriföretag i Berlin och jag blev i februari
1921 sänd till Berlin för att göra ett förslag till omorganisation av
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det förlustbringande företaget. Min hustru och jag reste direkt från
vårt bröllop till Berlin och bodde där några månader. Det blev nöd
vändigt att göra väsentliga maskininvesteringar och då den tyska
industrin hade ett svårt orderläge lyckades jag utverka en lång betal
ningstermin. Jag tror tolv månader efter leveransen, som kanske tog
ett år. ;

Den tyska ledningen och styrelsen förklarade att jag skulle rui
nera företaget då Sverige skulle finansiera köpen i svenska kronor.
Den tyska marken, menade man, och härvid stödde sig den verk
ställande direktören på den tyske riksbankschefen som var en av
familjens vänner, skulle visserligen inte återgå till pari men skulle
med säkerhet stiga kraftigt. Detta trodde inte jag på - åter med
stöd av köpkraftsparitetsteorin. Jag tror att köpeskillingen när den
betalades i mark uppgick till en bråkdel av det ursprungliga belop
pet, räknat i svenska kronor.

Det har av samma skäl inte varit svårt att göra riktiga valuta
affärer mellan italiensk valuta och D-mark, Schweizerfranc och dol
lar under mina år i Italien.

Jag skall ett ögonblick återgå till intressanta böcker. I slutet av
1919 eller början av 1920 kom Keynes' lilla bok The Economic
Consequences of the Peace. Jag studerade då ekonomi vid Colum
bia, som jag förut nämnt. Det är kanske svårt att i dagens miljö för
stå den enorma uppmärksamhet, för att inte säga uppståndelse den
orsakade. Överallt där ekonomer möttes dominerade den diskus
sionen och intresset.

Cassels skrifter och föredrag i penningteori på tjugotalet disku
terades världen över. I mitt obetydliga ekonomiska bibliotek i Rom
har jag båda böckerna, Cassels i form 'aven populärvetenskaplig
liten bok kallad Pen1J,ingvärdets, utveckling. Jag har läst om .dem
efter cirka 55 år, Keynes' gör fortfarande ett starkt intryck. Det gör
Cassel också när han förklarar nödvändigheten och möjligheten av
en sådan kontroll och begränsning av betalningsmedelsförsörjning i
förhållande till varumängd att prisstegringar förhindras.

I några opublicerade funderingar har jag försökt göra en jämfö
relse mellan medeltidens lärda teologer, som utformade synodernas
och kyrkomötens beslut i försöken att samordna antik filosofi med
kristen tro. Det var ju en uppgift för de bästa begåvningarna under
flera hundra år.

Det kan inte hjälpas att en amatör som jag som med intresse
försökt följa den ekonomiska debatten under 60 år ibland någon
gång får samma intryck härav SOIU man får då man försöker sätta sig
in i den kristna trosläran. Jag gjorde allvarliga sådana försök under
min skoltid i Helsingborgs gymnasium och det är studier jag aldrig
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glömt. När jag under senare år läser skriftväxlingen mellan exempel
vis Samuelson och Milton Friedman så kommer jag att tänka på
kyrkofädernas argumenteringar i kyrkomöten och synoder. När
Friedman skrivit några vänliga rader om Samuelson när denne fått
det s.k. nobelpriset i ekonomi så svarade Samuelson med en frän
artikel rubricerad »He couldn't be more wrong».

Gunnar Sträng, som ju inte är någon lärd kyrkofurste i ekono
mins synod har inte så sällan uppträtt som den ofelbare pontifexen.
Jag glömmer aldrig Gunnar Strängs diskussionsinlägg i priskontroll
nämndens råd i början av 1940-talet. Han var öppen, intelligent och
iderik. Jag åtog mig i början av 1940 ett uppdrag att försöka ut
arbeta principer för prissättningen av s.k. krigsleveranskontrakt för
den militära upprustningen.

Under senare hälften av 1930-talet hade Rikskommissionen för
ekonomisk försvarsberedskap i samarbete med militärförvaltningar
na inventerat behovet av krigsmateriel. Man hade med lämpliga
industrier uppgjort sådana krigsleveranskontrakt. Tillverkningen
gällde exempelvis tyg till uniformer och skor, alla andra beklädnads
artiklar, förbandsmaterial, handvapen, alla fonner av ammunition
från sådana för handvapen till grova granater och minor och otaliga
andra artiklar, vapen av alla slag etc.

Dessa leveranser pågick i stor skala när jag tillträdde och industrin
skulle ha betalt. Efter vilka prisprinciper? Kommissionen hade givit
sitt slutbetänkande den 25 januari 1940. I detta hade intagits en
paragraf för prissättningen. .

»Normgivande för prissättningen vid industriella krigsleveranser
bör vara företagets skäliga självkostnader med behörig hänsyn till
uppkommande svårigheter vid övergången till krigsproduktion».
Allmänna fraser.

Jag hade fria händer och var fullkomligt bestämd i en punkt. Jag
ville aldrig vara med om ett s.k. bok- och räkningsförfarande vars av
arter jag sett i amerikansk krigstillverkning. I stället borde varje leve
rans ha ett pris som skulle vara så lågt som möjligt. Jag använde två
veckor, bokstavligen dag och natt, att utarbeta »Principerna för pris
sättningen av industriella krigsleveranseD> och dessa fastställdes av
industrikommissione"n i samråd med regeringen. Särskilda svårig
heter erbjöd prissättningen för flygplan och motorer vid uppbygg
nad av svensk flygindustri.
. När prissakkunniga skulle omvandlas till priskontrollnämnd med
Axel Gjöres som ordförande blev jag industrikommissionens repre
sentant i nämnden och när Gjöres blev folkhushällningsminister i
början av 1941 blev jag nämndens ordförande. Erik Lundberg hade
varit medlem från början o~h Konjunkturinstitutet samordnades
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med nämndens verksamhet. Jag begärde att få Erik Lundberg som
vice ordförande och vi hade ett dagligt samarbete till hösten 1942,
då jag avgick. Ungefär samtidigt med min avgång infördes allmänt
pris- och lönestopp. Ny ordförande i priskontrollnämnden blev
John Bergvall, senare första kammarens talman.

I alla tider har krig finansierats genom inflation. Civilbefolk
ningen fick därigenom en allt mindre konsumtion. Om levnadskost
nadsindex 1930 var 100 så var det 1939 107 och 1942 138. Erik
Lundberg och jag ansåg att vi under l\riget ständigt levde under
hotet aven uppflammande inflation. Tack vare krigshandelsavtalen
med Tyskland (medförande relativt stabila importpriser på nyckel
varor), lugn på lönefronten, rimlig prisreglering och allmänt för
troende för regeringens politik blev det aldrig någon inflation utan
endast en mycket måttlig allmän prisstegringstakt, som egentligen
bara var uttryck för den ökade knappheten på varor. I förhållande
till den inflation som Europa och USA genomlevt de senaste åren
var krigsårens prisstegring anmärkningsvärt begränsad, om man be
tänker att vi då levde praktiskt taget under krigsförhållanden med
tidvis många hundratusen män och kvinnor inkallade och stark
reduktion i tillgången på livsnödvändiga råvaror och bränslen.

Under dessa år - nära fyra år av statlig anställning - samarbetade
jag dagligen me,d nationalekonomer, främst Erik Lundberg oCf
Ingvar Svennilson och Dag Hammarskjöld som statssekreteraren i
finansdepartementet. J ag hade stor behållning av samarbetet under
dessa svåra år.

Slutligen endast ett par funderingar kring mina erfarenheter som
företagsledare om vad som är väsentligt för framgångsrik företags
ledning. En sak är viktigare - tror jag - ,än alla andra sammanlagt,
nämligen att tekniskt och ekonomiskt behärska det kunskapsom
råde inom vilket företaget arbetar, att göra det så väl att man som
ledare kan följa med och bedöma uppslag till tekniskt utvecklings
arbete på lång sikt. Detta utesluter enligt min mening konglomera
tet som företagsform, just därför att konglomeratets chef aldrig kan
fylla dessa krav. Man må göra vilka områdesuppdelningar och dele
gerande beslutsmässighet man vill så går det ändå inte. Till slut är
verkställande direktören ensam ansvarig och därför ensam besluts
mässig. Kan han inte sitt område mycket väl, fattar han förr eller
senare stora felaktiga beslut. Medarbetare, som kan mer, kan givet
vis också fatta katastrofala beslut, som verkställande direktören på
grund av sin egen okunnighet är ur stånd att ändra. Ofta synes det
dessutom vara så att när beslutsfattandet delegeras, beslut måste
fattas på ett tidigt stadium som binder den efterföljande utveck
lingen. Verkställande direktören känner då ofta in te till de tidigare
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besluten. Det finns många exempel på konglomeratens allmänna
olämplighet.

Vore det inte skäligt att nationalekonomin sysslade lite mera med
företagandets förutsättningar? Vad är det som är förutsättningen
för framgångsrikt företagande? Vilka miljöfaktorer, vilket slag av
begåvning? Hur tillkommer verkliga innovationsföretag, sådana som
förändrar världsbilden inom ett eller flera områden?

Det har alltid synts mig att renässansen i bildkonsten, skulptur,
måleri och arkitektur erbjuder intressanta frågeställningar som lik
nar innovationer inom industrin. En obetydlig stat, Florens, var i
början nästan ensam bärare av utvecklingen och familjen Medici en
sam finansiär genom stora beställningsarbeten. Varför blommade
det plötsligt i Florens? Varför blommade det i teknisk utveckling i
Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och varför
kommer det i vår tid fram så få innovationsföretag? Det är svårare
säger man, mycket mera komplicerat och oerhört mycket dyrbara
re. Sverige var i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i för
hållande till sin folkmängd kanske ledande i Europa och trots fattig
dom blev det något av.

Schumpeter har väl förstått vad en innovation innebär bättre
kanske än någon annan nationalekonom. Vore det inte en verkligt
väsentlig uppgift för en ny Sverigeskola av framstående tekniska 
naturvetenskapliga och ekonomiska vetenskapsmän att i samarbete
med industrimän med beprövad innovationsförmåga ingående både
empiriskt och teoretiskt studera problemställningar kring innova
tionsförlopp.




