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Christer Lundh:

Spelets regler – institutioner och lönebildning på
den svenska arbetsmarknaden 1850–2000
SNS Förlag, 2002, s 351
I inledningen av det tjugoförsta århundradet
verkar det vara dags för en första revision
av svensk arbetsmarknadshistoria under det
förra seklet, åtminstone om man betraktar
senare års bokskörd. Svante Nycanders
(2002) Makten över arbetsmarknaden lär
vara mest omtalad, och boken recenserades
förtjänstfullt av Nils Elvander i Ekonomisk
Debatt 2002:5.
Christer Lundh, numera professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, har
haft lite otur när boken Spelets regler – institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden, kommit att publiceras strax
efter Nycanders verk. Utöver tidsfaktorn kan
skillnaden i uppmärksamhet kring de ämnesmässigt mycket likartade böckerna möjligen
bero på att Nycander från sin tid på Dagens
Nyheter är mer känd i samhällsdebatten, och
sannolikt också på att statsvetaren Nycan58
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der har ett tydligare politiskt perspektiv än
ekonomhistorikern Lundhs mer beskrivande
text.
Denna artikel ska dock inte i första hand
jämföra de två texterna, för Christer Lundhs
bok förtjänar i högsta grad en egen recension.
I förordet anges att syftet med Spelets
regler är tvåfalt. Dels vill författaren på
ett överskådligt sätt beskriva utvecklingen
av lönebildning och förhandlingsordning
i Sverige under den industriella eran, dels
vill han visa på och stimulera till mer ingående diskussion kring begränsade problemområden. Det sägs inte direkt om författaren
tänker sig några särskilda områden som behöver ventileras, men efter att ha läst boken
kan man enkelt konstatera att en kandidat är
den gängse historieskrivningen kring den
svenska modellens framväxt och återtåg. En

Bokanmälningar

gissning är att ett annat av dessa områden är
den påverkan som den tekniska och ekonomiska utvecklingen har på utformningen av
arbetsmarknadens institutioner.
Bokens ramverk speglar det sistnämnda
fenomenet i sitt så kallade strukturanalytiska
perspektiv. Perioden 1850–2000 är indelad
i fyra cykler om ungefär fyrtio år, som vardera representerar ett utvecklingsstadium för
näringsliv och arbetsmarknad. Varje cykel
startar och slutar med en strukturkris, och
är uppdelad i en omvandlingsfas och en rationaliseringsfas. Enligt författaren beﬁnner
vi oss nu i rationaliseringsfasen av en cykel
som startade kring 1980 och kännetecknas
av postindustrialism och mer decentraliserad
lönebildning. Jag har personligen lite svårt
att förlika mig exempelvis med tanken att
Internetboomens och bioteknikexpansionens
1990-tal skulle representera en rationaliseringsinriktning för näringslivet. Emellertid
vill jag inte polemisera mot upplägget,
eftersom det det faktiskt verkar användbart
i denna beskrivning av utvecklingen på arbetsmarknaden.
Detta strukturanalytiska ramverk förklaras i bokens inledningskapitel, som också
presenterar arbetsmarknadsrelationer som
forskningsämne och ger en introduktion till
den teori som författaren använder. Perspektivet skulle karakteriseras som ekonomiskhistorisk institutionell teori, där framför allt
transaktionskostnader, voice som komplement till exit och spårbundenhet används för
att utveckla resonemanget i förhållande till
den neoklassiska skolan.
Därefter följer fem kapitel, som tar oss
från bondesamhällets industriella embryon
över framväxten av fackförenings- och arbetsgivarrörelser, strejker, Saltsjöbadsavtal
och solidarisk lönepolitik till 1990-talets
återdecentralisering av lönebildningen, med
en avslutning som diskuterar framtiden utifrån de historiska lärdomarna. Särskild vikt
läggs vid den tidsperiod som representerar
den svenska modellen, 1930–75.
Under resans gång får vi veta en hel del
om hur arbetsmarknaden sett ut under halv-

annat sekel av svenskt industrisamhälle. Tonvikten ligger på hur förhandlingsordningen
mellan arbetsmarknadens parter, i synnerhet
Landsorganisationen och Svenska Arbetsgivareföreningen, utvecklats. Materialet
består huvudsakligen av andrahandskällor,
vilka Lundh väver samman till en lättläst,
trovärdig och intressant evolutionsberättelse. Översikten ger en stor mängd värdefull
institutionell kunskap för teoretiskt skolade
ekonomer med intresse för arbetsmarknadsfrågor.
Den egentliga analysen sker efter beskrivningen av varje period, och använder sig av
ett maktperspektiv och ett effektivitetsperspektiv. I ekonomiska termer kan man säga
att det senare perspektivet diskuterar klassiska paretoförbättringar av arbetsmarknadens
utveckling, medan det förra behandlar de
spelteoretiska drag arbetsmarknadens parter
har gjort för att säkra sin del av kakan idag
och i framtiden. Analyserna är relativt korta,
men lämnar inte mycket i övrigt att önska.
Med få undantag gör Lundh de viktiga
observationerna och har där goda poänger.
Förklaringarna verkar plausibla och ger åtminstone lekmannen nya insikter.
Budskapet kan sammanfattas i att förhandlingsordningen bestämts i ett samspel
mellan arbetsmarknadens parter, och att detta
samspel sker mot bakgrund av den tekniska
och ekonomiska utvecklingen. Både arbetstagare och arbetsgivare har ett intresse av att
anställningsvillkor och förhandlingsordning
ser annorlunda ut i perioder och organisationer med ett standardiserat produktionssätt
jämfört med situationer då arbetsgivare och
anställda gör stora relationsspeciﬁka investeringar.
Att hävda att arbetstagarsidan velat ha
centralisering och arbetsgivarna individuella
kontrakt, i linje med exempelvis den enklaste neoklassiska monopolteorin för fackföreningar, är enligt Lundh oriktigt. Båda parter
har alltid för effektivitetens skull varit tvungna att göra avvägningen mellan behovet av
ett lokalt ﬂexibelt belöningssystem och de
centraliserade förhandlingarnas lägre transEkonomisk Debatt 2003, årg 31, nr 8
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aktionskostnader. Samtidigt har arbetgivarsidan verkat för centrala avtal när konkurrens
om arbetskraft har hotat att pressa lönerna
uppåt, och velat decentralisera när en vikande arbetsmarknad försvagat arbetstagarnas position. Naturligt nog har det omvända
gällt för den fackliga sidans strävanden. Till
detta kommer att aktörerna har haft att verka
inom de institutioner deras föregångare har
skapat, så den historiska spårbundenheten
har utvecklat ett antal svenska särdrag på
arbetsmarknaden.
Dessa observationer leder Lundh till
ambitionen att revidera den historia som beskriver den svenska modellens framväxt och
återtåg i en process där löntagarsidan (huvudsakligen LO) drivit på för centralisering
och lagstiftning medan arbetsgivarna (främst
SAF) har bjudit motstånd. Jag sympatiserar
med Lundhs strävanden på denna punkt, för
också min bild är att denna uppfattning är
utbredd bland såväl lärare i historiska och
ekonomiska ämnen som beslutsfattare på arbetsmarknaden och inom partipolitiken. Inte
desto mindre skulle kritiken bli mer precis
om Lundh kunnat presentera tydliga exempel på denna rådande historieskrivning.
(Parentetiskt kan nämnas att ﬂera exempel
på detta ﬁnns i Makten över arbetsmarknaden. Svante Nycanders argument liknar
Lundhs resonemang, så om den gängse
bilden varit accepterad i modern svensk ekonomisk historia verkar den dessbättre vara på
väg ut.)
Även om översikt och analys som nämnts
hänger samman på ett bra sätt saknar jag en
närmare förklaring till några av de ämnen
som beskrivs i texten. I historieförloppet är
den största gåtan varför LO började förespråka en förhandlingscentralisering mellan
förbunden, trots att ﬂera av dessa var emot
det. Med tanke på att det var en av de avgörande förutsättningarna för Saltsjöbadsandan
tycker jag att omsvängningen i denna fråga
kunde vara värd en mer ingående studie,
oavsett om förklaringen ligger i påtryckningar från SAF, egenintresse inom LO:s centrala
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kansli, samhällsekonomiska överväganden i
fackförbunden eller någon annanstans.
Ett annat fenomen jag gärna skulle vilja
veta mer om är uppdelningen i arbetare och
tjänstemän. När tjänstemännen först nämns
deﬁnieras inte alls skiljelinjen mellan anställda med blå och vit krage. Säkert har distinktionen på många håll blivit svårare under
senare årtionden, men gränsdragningen kan
knappast ha varit helt given för hundra år
sedan. Hur diskussionen om arbetare kontra tjänstemän förts och varför arbetstagare
i Sverige har valt att dela sig i olika organisationer kunde vara intressant att få veta.
För personer som delar min brist på djupare
kunskap om organisationskulturen på svensk
arbetsmarknad är det inte heller trivialt att
förstå varför LO, TCO och SACO skiljer sig
ganska mycket åt i struktur och arbetssätt.
De små invändningar jag har ska dock
inte kasta skugga över det kompetenta verk
Christer Lundh har skrivit. Även om det
emellanåt kan vara adrenalinhöjande att läsa
Svante Nycanders beskrivning av hur 1970talets regeringar körde över SAF och LO är
Lundhs lite mer stillsamma skildring och
analys också väl värd att läsas av alla som
har intresse för svensk arbetsmarknad. Oavsett om man saknar den svenska modellen eller anser att den förstört svensk ekonomi kan
det vara bra att känna till dess uppbyggnad
och bakgrund. Inte minst bör personer aktiva
inom fackförbund, arbetsgivarorganisationer
eller partipolitik, liksom studenter, lärare och
forskare i ekonomiska, historiska eller andra
samhällsvetenskapliga ämnen, i likhet med
mig ha stort utbyte av Lundhs nedskrivna
kunskap.
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