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1:1 Inledning

Jag har i denna uppsats tänkt mig att granska avtalsrörelsen om 1983 års avtal mellan

de två största arbetsmarknadsparterna, Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och

Landsorganisationen (LO). Detta år och detta avtal blev en vändpunkt i den svenska

arbetsmarknadshistorien på grund av det var första gången på över tjugofem år som

ett avtal slöts utan att först ha förhandlats fram på central nivå. Detta kom att få ett

antal olika konsekvenser som kom att beröra hela den svenska ekonomin, både på kort

och lång sikt.

Jag har valt att begränsa min undersökning till förhållandet och relationerna mellan de

två huvudaktörerna på den svenska arbetsmarknaden LO och SAF och framför allt de

två utbrytarförbunden, Verkstadsföreningen (VF) och Svenska metallindustriarbetar-

förbundet (Metall). Relationerna mellan de olika tjänstemannaorganisationerna

kommer bara att beröras ytligt och där det är av relevans för diskussionen om LO och

SAF. Detta på grund utav att de inte har samma betydelse för de största avtalen och de

flesta medlemmarna. Det har ej heller förts samordnade förhandlingar mellan dessa

organisationer och deras arbetsgivare på samma sätt som det har förts mellan LO och

SAF.

Det forskningsområde som jag kommer att röra mig i kallas på engelska "industrial

relations". På svenska brukar det översättas till "arbetsmarknadsrelationer", vilket ger

en ganska bra bild av vad det hela handlar om. Detta forskningsområde saknar delvis

en egen teoribildning, vilket skulle kunna leda till besvär. Den teori som trots allt

förekommer är en blandning av statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och

ekonomisk historia. Jag ska anpassa denna uppsats och den teori som förekommer till

så mycket ekonomisk historia som det går.

Inom detta område förekommer en mycket speciell och relativt komplicerad flora av

uttryck som man sällan stöter på i några andra sammanhang än just vid fackliga

förhandlingar och andra arbetsmarknadsrelaterade sammanhang. Detta gör att jag i

denna inledning kommer att ha en relativt lång förklarande del där jag kommer att gå

igenom de viktigaste termerna och sätta in de i de olika sammanhang där de hör

hemma.

Jag kommer att använda Nils Elvanders bok "Den svenska modellen -

Löneförhandlingar och inkomstpolitik 1982-1986" som huvudkälla. Denna bok och



dess föregångare "I vänstervind och i högervåg" av Hans De Geer är båda två

kronologiska verk som beskriver den historiska situationen runt de svenska

avtalsrörelserna från 1970-1986. Båda dessa böcker innehåller en stor teoretiserande

del som jag försöker att inte använda mig av. Detta främst på grund utav att både

Elvander och De Geer har sin grund i statsvetenskapen och för in en stor resonerande

del om intresseorganisationernas roll i den "korporativa staten". Detta är i och för sig

intressant men ryms inte inom en ramen för en C-uppsats. Elvander och De Geer har

delat upp tiden i mellan sig så att Elvanders bok tar vid där De Geers slutade.

Dessutom är De Geers bok mycket mer koncentrerad på SAF:s roll.

1:2 Den svenska modellen

Med den svenska modellen kommer jag i denna uppsats att men den speciella form av

samförstånd och arbetsfred som rådde i de centraliserade

arbetsmarknadsförhandlingarna mellan 1956 och 1982. Begreppet "den svenska

modellen" har en lång förhistoria där året 1906 brukar räknas som startår. Det var då

LO och SAF gjorde sin första stora överenskommelse. Då erkände SAF arbetarnas rätt

att tillhöra en fackförening mot att LO gav arbetsgivarna rätt att leda och fördela

arbetet. Det goda samarbetet mellan SAF och LO bröts med storstrejken 1909.

Därefter dröjde det ända tills 1930-talet då tills parterna kunde börja enas om någon

vettig form av förhandlingar och samförstånd. Det goda samförståndet mellan

parterna kulminerade i det så kallade Saltsjöbadsavtalet 1938. Där bestämdes och

skapades ett regelsystem för konfliktlösning på arbetsmarknaden, särskilt vad det

gäller förebyggandet av samhällsfarliga konflikter. Detta avtal bestämde

"arbetsmarknadens frihet" vad det gäller inblandning från staten. Staten skulle bara

blanda sig i de fackliga förhandlingarna genom att i svåra situationer medla mellan

parterna. Detta avtal gjorde Sverige från att ha varit ett av de mest konflikthärjade

länderna i Europa till ett land där arbetsmarknadskonflikter kunde lösas utan strejker

och övriga konflikter. Den "historiska kompromissen" vilade på två förutsättningar.

Dels att fackföreningsrörelsen skulle medverka till en måttfull lönepolitik och låta

arbetsgivarna sköta företagen, dels skulle arbetsgivarsidan acceptera arbetarrörelsen

nyvunna maktposition med vad det innebar.

1956 togs nästa steg. På grund av det rådande ekonomiska läget med en hög inflation i

Koreakrigets kölvatten så mer eller mindre tvingade SAF LO in i centrala samordnade

förhandlingar mellan de olika förbunden. Denna förhandlingsform kom ganska snart

båda parterna fatta tycke för. Motiven, förutom den samhällsekonomiska balansen,



var att arbetsfreden och förhandlingssystemets effektivitet ökade väsentligt. Hela detta

system av samordnade centrala förhandlingar visade sig få just de önskade

konsekvenserna. Antalet strejker minskade och avtalsrörelserna gick mer problemfritt

till. Denna modell blomstrade under hela 1960-talet och den svenska modellen

lanserades utomlands. Det var främst bristen på statlig inblandning som hölls fram

och parternas "frihet under ansvar". Med 1970 som startår så börjar systemet stöta på

problem. Som jag visar i kapitel 2 så förändras förutsättningarna och modellen

hamnar i problem som kulminerar 1982.

1951 så antar LO-kongressen en rapport som heter "Fackföreningsrörelsen och den

fulla sysselsättningen". Det var i denna rapport som den solidariska lönepolitiken för

första gången formulerades och motiverades. Den solidariska lönepolitiken kom att bli

LO:s ledstjärna de följande åren och denna idé visade sig mycket framgångsrik under

tjugo år. LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner formulerade denna tanke

teoretiskt och den gick ut på att det skulle vara lika lön för lika arbete över hela landet.

Idén bakom denna tankegång var att olönsamma företag inte skulle subventioneras av

vare sig staten eller de fackliga organisationerna. På grund av detta skulle

strukturrationaliseringar påskyndas och olönsamma företag slås ut. Detta skulle

kombineras med en aktiv arbetsmarknadspolitik som skulle verka för att de utslagna

företagens arbetare flyttade och kunde få nya arbeten inom nya och mer bärkraftiga

områden. Arbetarna som förlorade sina jobb skulle genom den aktiva

arbetsmarknadspolitiken även få hjälp med att flytta från en ort till en annan där det

fanns bättre förutsättningar att få jobb. Men under 1960-talets kom denna politik att få

en ändrad inriktning. Målet blev en mer allmän löneutjämning, dvs. en kraftig

låglönesatsning inom alla delar av arbetsmarknaden. Den solidariska lönepolitiken

lyckades ganska väl. Framförallt var det kvinnornas löner som ökade och gapet

mellan mäns och kvinnors inkomster minskade betydligt.

1970 kom nästa betydande lönepolitiska rapport. Den var författad av Gösta Edgren,

Karl-Olof Faxén och Clas-Erik Odhner (EFO). Denna rapport delade in de svenska

arbetstagarna i två olika sektorer efter förhållandet till internationell konkurrens (den

konkurrensutsatta (K) och den skyddade (S)). Idén gick ut på att K-sektorn skulle

bestämma löneutrymmet för S-sektorn, en anpassning av lönepolitiken till den

internationella situationen. Den vetenskapliga analysen var noggrant genomförd och

EFO-modellen fick stor genomslagskraft inom LO-kollektivet. Det var efter dessa två

teoretiska principer, den solidariska lönepolitiken och EFO-modellen, som LO

arbetade efter under 1970-talet.



Fackliga avtal innefattar minst två olika delar. Den ena delen handlar om hur stor

löneökningen ska bli. Där finns det två olika begrepp som är viktiga att skilja åt. Dels

den nominella löneökningen, själva höjningen i procent av den tidigare lönen, och

dels reallönen, den löneökning som blir kvar efter skatter och inflation. En nominell

löneökning kan alltså på grund av samhällsekonomiska orsaker vara en

reallönesänkning. Avtalen brukar innehålla en garantinivå som innebär att om priserna

stiger över ett visst tak så blir det ett efterhandstillägg prisutvecklingsgaranti(PUG) på

lönen. Den andra delen av avtalen innehåller olika avtal om arbetstid, lönegrupper,

ersättning vid sjukdom och andra social bitar. Denna del av avtalen syns inte lika

mycket i debatten men är minst lika viktig och kan inte minst påverka arbetsgivarnas

kostnader på ett mycket märkbart sätt. Det mest omdebatterade förslaget av denna sort

är sex timmars arbetsdag för att flera ska kunna få dela på de arbeten som finns. Detta

kan både innebära en kostnad för arbetsgivaren och en vinst, frågan är som sagt

omdebatterad.

En stor del av 1983 års avtalsrörelse kom att handla om

förtjänstutvecklingsgarantin(FUG) skulle vara kvar eller inte. FUG är en

kompensation för arbetare som inte har löneglidning. Löneglidning är ett fenomen

som uppstår vid centraliserade avtalsförhandlingar1. När det centrala avtalet har nåtts

och de olika löneutvecklingsnivåerna är klara så börjar förhandlingarna på de lägre

nivåerna. Inom olika förbund och inom olika branscher är efterfrågan på arbetskraft

olika stor. Inom expansiva företag som kräver en specialiserad arbetskraft blir lönerna

ett effektivt konkurrensmedel. För att locka arbetskraft till företaget höjs lönenivåerna

och detsamma gäller för sektorer där arbetslösheten är mycket låg. Inom sektorer där

det krävs en lägre utbildning och utbudet på arbetskraft är stort är löneglidningen

mycket mindre och de centrala avtalens nivåer blir gällande. När detta fenomen

började uppmärksammas kom det krav från de arbetare som fick lägre löneökningar

p.g.a. utebliven löneglidning. Avtalen, i den solidariska lönepolitikens namn, fick då

olika garantier för att löneglidningen skulle kompenseras. Löne- och

förtjänstutvecklingsgarantier blev botemedlet och de arbetare som hade låg

löneglidning kompenserades till en medelnivå av den bestämda löneglidningen. Ett

tydligt exempel under denna period skulle kunna vara ett exportföretag som behöver

en LO-ansluten tekniker till varje pris och väljer att locka honom till sig med en lön

mycket över avtalet. Samma situation råder inte när en kommun ska anställa någon till

vaktmästare eller dagisfröken under en period med relativt hög arbetslöshet. Det är av

den anledningen som löneglidningskompensation är mycket viktigare för de anställda

                                                                        
1Det har i den litteratur som jag har gått igenom presenterats minst fem olika förklaringsmodeller om
vad löneglidning är och hur den uppkommer. Jag kommer bara att presentera en liten del av denna
debatt och mitt urval baseras på den konsensus som finns inom forskningen.



inom Kommunal som på detta sätt kompenseras för de andra gruppernas

lönehöjningar utom avtalen.

Det Svenska förhandlingsystemet har tre olika nivåer: A) Den centrala. På denna nivå

förs förhandlingarna mellan LO och SAF:s centrala delegationer. Det var detta som

kom att växa fram från och med 1956 då förhandlingarna centraliserades för första

gången. Här bestäms löneutrymmet och sociala förmånerna för alla LO medlemmar

som är anställda av företag som är medlemmar i SAF. B) Förbundsnivå. I Sverige är

LO och SAF organiserade enligt industriförbundsprincipen. Detta innebär att arbetare

inom samma industrigren tillhör samma fackföreningsförbund. Förbunden är

medlemmar i huvudorganisationerna och måste ge huvudorganisationen mandat att

föra deras talan i en förhandlingssituation. Exempel på denna nivå är Kommunal och

Metall inom LO och Verkstadsföreningen inom SAF. Dessa två nivåer är

demokratiska och styrs helt och hållet av medlemmarna, via ombud. C) Företagsnivå.

Nu har vi kommit ner till själva det enskilda företaget. Här sätts lönerna i förhandling

mellan fackrepresentanten och den lokale arbetsgivaren. Varje nivå över ska vara

ledande för den under och det centrala avtalet ska till största del tillämpas ända ner till

den enskilde arbetaren. Nu är det inte helt möjligt men målet är att få så liten

diskrepans som möjligt.

1:3 Teoretisk bakgrund

Inom den filosofiska och statsvetenskapliga forskningen har det sedan mitten av 1950-

talet tillämpats olika former av spel- och förhandlingsteori. Till syvende og sist

handlar dessa frågeställningar om rationalitet och vad som är ett rationellt val givet

den befintliga kontexten. Det exempel och den teori som jag kommer att använda mig

av är "Fångarnas dilemma"2. Jag kommer att presentera två olika matriser och

förklara vad de innebär för mitt arbete.

B

A 0,0 -2, +2

+2, -2 -1, -1

Du och din kumpan sitter häktade för ett brott. Du har två val, samarbeta eller att inte

samarbeta. Om du samarbetar och din kumpan inte gör det blir straffet 2 år i fängelse
                                                                        
2Denna variant är hämtad från: Lewin, L:"Det gemensamma bästa"- om allmänintresset i västerländsk
politik, Carlssons, Stockholm 1988.



och motsvarande gäller för din kumpan. Om båda vägrar att erkänna får båda 1 år i

fängelse. Om båda samarbetar får ni 0 år i fängelse. Vad säger detta om fackliga

förhandlingar? Matrisen är uppställd på det viset att det finns fyra olika alternativ/

utfall. Ditt bästa utfall kan lätt bli ett sämre alternativ. Det mest rationella att göra i

denna situation är oavsett vad den andre gör är att samarbeta. Enligt förutsättningarna

om economic man och rationalitet hos individer blir samarbete och det näst bästa

alternativet den bästa och mest rationella lösningen. Enligt denna princip är Peter

Langes modell som jag har tänkt att tillämpa på avtalsrörelsen 1983 tänkt3:

Grupp Alla andra Utdelning för grupp

I S Y

S S W

I I X

S I Z

VÄRDE:Y>W>X>Z

I denna matris står S för samarbete och I står för icke samarbete. Om jag väljer att

hoppa av t.ex. de centrala förhandlingarna för att få ett högre värde så får jag

utdelning Y, men bara om alla andra väljer att samarbeta annars hamnar jag på

utdelning X. Denna variant är anpassad till fackliga förhandlingar och jag kommer

senare visa att rationaliteten kommer att leda till utdelning W, enligt fångarnas

dilemma.

Lange påpekar vid ett flertal tillfällen att i diskussionen om lönereglering har två olika

teser stått mot varandra4. Dels den marxistiska som hävdar att arbetarna alltid förlorar

på att samarbeta med kapitalet om olika former av löneavtal. Rational choice-skolans

tes har kommit till slutsatsen att det enda vettiga att göra i den beskrivna situationen är

att inte samarbeta och bli en "free-rider", enbart för den ekonomiska vinningens skull.

Lange vill visa på en medelväg mellan dessa två skolor och hävda att det med rational

choice-skolans förutsättningar går att samarbeta och tom. att det ger ett bättre resultat.

Detta leder fram till min tes i detta arbete. T: Peter Langes teori om rationell basis för

samförstånd och/eller lönereglering är tillämpbar på den fackliga situationen 1983.

A)Detta leder till att Metall och VF kan betraktas som "free-riders" i det fackliga

förhandlingsspelet. B)Samordnade förhandlingar enligt den svenska modellen leder

                                                                        
3Lange, P "Unions, workers and wage regulation: the rational basis of consent" finns i Goldthorpe,J
ed."Order and conflict in contemporary capitalism", Clarendon Press, Oxford 1984. I forts. bara
Goldthorpe.
4ibid, 98-99.



fram till högre reallön på längre sikt. C)En skillnad mellan kollektiv och individuell

rationalitet blir synlig5.

                                                                        
5Termen hämtad från Elster, J: "Ulysses and the sirens"- Studies in rationality and irrationality,
Cambridge University press, Cambridge 1979.



2:1 Historisk bakgrund

De fackliga förhandlingarna förs inte i ett vakuum. Det är till stor del påverkade av

vad som händer både nationellt och internationellt. 1983 var ,som jag kommer att visa,

ett ytterst turbulent år med många faktorer som bestämde utrymmet för LO-

kollektivets löneökningar. Förutom allting som hände under löneförhandlingarnas

period slog många års strukturella och politiska missfälligheter ut i full blom detta år.

Det hade genom hela 1970-talet blivit svårare för de klassiska svenska

industrigrenarna att hävda sig i konkurrensen på den internationella marknaden. Den

svenska varvsindustrin försvann nästan helt och med det många viktiga arbetstillfällen

inom många mindre orter som i stort sett var helt beroende av denna enda stora

industri. Detsamma skedde i Norrland där stora delar av den svenska metallindustrin

fick avsevärda problem som vid flera tillfällen ledde till nedläggningar. Även här var

det många små orter som till stor del var beroende av en enda stor industri och ett

företag. Vad var det för faktorer som ledde fram till denna utarmning av de gamla

basnäringarna.

1973-74 brukas av forskarna sättas som startår för den internationella oljekrisen.

OPEC-länderna flerdubblade oljepriset bara på några månader. Oljepriset påverkar

samhällsekonomin på många olika sätt. Framförallt försämrar oljeprishöjningar den

för samhällsekonomin så viktiga bytesbalansen. Dessutom konsumeras det så mycket

olja att en oljeprishöjning gör att inflationen stiger betydligt. Till exempel så steg

importpriserna 1974 med hela 28%6 . Sverige hade genom att föra en stram penning-

och finanspolitik i början av 1970 talet skaffat sig ett stort bytesbalansöverskott. Med

detta som grund gav sig de svenska politikerna in för att pröva på någonting nytt.

Riksdagsvalet 1973 hade lett till att det blev dött lopp mellan de olika blocken. I detta

läge blev politiken mycket beroende av kompromisser. I detta mycket prekära

ekonomiska läge blev det däremot ingen lyckad väg ut ur krisen.

I de så kallade "Hagaöverenskommelserna" gjordes det upp om en politik på det

ekonomiska fältet. Uppgörelsen ledde till skattesänkningar för att stimulera ekonomin

och stora stöd till lagerinvesteringar. Planerna med denna politik var att Sverige skulle

hoppa över den ekonomiska krisen som rådde i hela västvärlden. 1974 hade trots allt

varit ett gott år för den svenska ekonomin, då främst på grund av en allmän stegring

av råvarupriserna. Då Sverige har mycket skog gynnade prisstegringen den svenska

                                                                        
6Elvander, Nils: "Den svenska modellen"-löneförhandlingar och inkomstpolitik 1982-1986, Publica,
Stockholm 1988 sid. 48



ekonomin. Hoppet med denna politik sattes till att hela västvärlden efter ett tag skulle

övervinna sviterna av oljeprischocken. När sedan den internationella ekonomin vände

skulle Sverige "haka på tåget" och de varor som hade tillverkats och lagts i lager

under denna period skulle då kunna säljas med stor vinst. Med ekonomiska termer

skulle man kunna säga att utbudet skulle bibehållas för att inte öka arbetslösheten

medan man väntade på att efterfrågan skulle öka. Skattesänkningarna tillkom för att

den inhemska efterfrågan skulle bibehållas under denna period av lågkonjunktur.

Politiken har i efterhand kommit att kallas "överbryggningspolitik” .Detta på grund av

att det var just detta som denna politik skulle göra, att den svenska ekonomin på detta

sätts kulle "hoppa över" den internationellt rådande lågkonjunkturen. Kring denna

politik rådde det stor enighet i det speciella politiska klimat som "lotteririksdagen"

utgjorde. På grund av det parlamentariska läge som rådde blev politiken mer expansiv

än vad Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) ville. De borgerliga partierna tyckte

däremot tvärtom, att det skulle föras en ännu mer expansionistisk politik. Det såg till

en början ut som denna politik skulle lyckas. När den internationella konjunkturen

vände 1976 såg det ut som den svenska ekonomin skulle haka på, som det var tänkt.

Detta genom att exportföretagen skulle kunna möta den ökade internationella

efterfrågan direkt och med bättre förutsättningar än sina konkurrentländer.

Arbetskraften fanns till stor del kvar vid företagen som till skillnad från sina utländska

konkurrenter direkt kunde anpassa sig till den nya ekonomiska situation som rådde

efter den långa lågkonjunkturen. Nu lyckades inte denna politik. Det svenska

konkurrensläget gentemot utlandet hade blivit kraftigt försvagat under dessa år.

Många av de svenska exportföretagen hade under framförallt 1974 gjort mycket stora

vinster. Detta tillsammans med inflationen hade gjort att de fackliga organisationerna

hade ställt mycket höga krav vad det gäller löneökningar. En ytterligare faktor som

påverkade det hela var att det i "Hagaöverenskommelsen" hade partierna kommit

överens om en rejäl höjning av arbetsgivaravgifterna. Inklusive kompensation för

löneglidning, höjda arbetsgivaravgifter och inflation så ökade företagens lönekostnad

åren 1975-1976 med hela 40%7. Det höga vinstläget gjorde att företagen och SAF

accepterade dessa internationellt sätt mycket höga löneökningar.

För LO var den solidariska lönepolitiken huvudmålet och ökningarna skedde inom

alla branscher. I och med EFO-modellens knytning av de i S-sektorns arbetande

löneökningar till löneökningarna för de i K-sektorn arbetande arbetarna så var

löneökningen kraftig även där.

                                                                        
7 De Geer, H: "I vänstervind och i högervåg"- SAF under 1970-talet, Publica, Stockholm 1989 sid. 212



För företagen så var detta inte allt som ökade kostnaderna. Sverige hade sedan ett

antal år knutit sin valuta till den så kallade valutaormen. Den tyska D-marken var den

valuta som var den som de andra valutorna var knutna till. Den tyska D-marken steg

under denna period och det gjorde att även den svenska valutan ökade i värde. För att

den svenska ekonomin ska kunna fungera i ett valutasamarbete av detta slag krävs det

en inflation och kostnadsökning som är i paritet med omvärlden. Som ovan beskrivits

var så inte fallet. Alla dessa faktorer sammantaget gjorde att de svenska

exportpriserna steg mycket mer än vad de gjorde i de viktigaste konkurrentländerna

under 1975 och 1976. Det som var målet med överbryggningspolitiken, en exportledd

konjunkturuppgång, hade förintats av de ovan beskrivna faktorerna i för den svenska

ekonomin ödesdiger riktning.

Detta ledde till att exporten föll och drog med sig industriproduktionen på samma

gång. Den svenska produktiviteten föll vilket medförde att produktionen minskade. En

sådan utveckling leder till att styckkostnaden per producerad enhet även den stiger.

Industrin hade kommit in i en ond cirkel med försämrad konkurrenskraft, fallande

produktivitet och stigande kostnader. De svenska företagen förlorade

marknadsandelar i den internationella konkurrensen och det gick sämre för svensk

industri. Bytesbalansen försämrades mellan 1973 och 1977 med ett belopp

motsvarande 5% av BNP8, vilket internationellt sett är väldigt mycket. Den värsta

industrikrisen i Sveriges moderna historia var ett faktum.

1976 tillträdde den första borgerliga regeringen på när femtio år. Det kom att få stora

konsekvenser på den förda politiken, som jag senare kommer att visa. Regeringen

försökte till en början att hålla sig kvar inom valutasamarbetet i den sk. ormen. Man

devalverade tre gånger, men blev till slut tvungna att lämna samarbetet ändå (något

som en sentida betraktare känner igen från betydligt nyare tid). Det ledde till en

uppgång av ekonomin under 1978. Tyvärr var det så att den svenska ekonomin inte

helt och hållet självt stod för denna ljusning. Det för inflation och bytesbalans så

viktiga oljepriset sjönk under detta år och bytesbalansen kom i jämvikt igen.

Politikerna tyckte sig ha kommit ur den värsta krisen och satsade på en

konsumtionsinriktad politik av klassiskt borgerligt snitt. De offentliga utgifterna steg,

budgetunderskott och import ökade. Sverige blev vid denna tidpunkt tvungna att börja

låna utomlands. Nu användes lånen till stor del för att finansiera löpande konsumtion

och inte till investeringar. Under denna period började den internationella räntenivån

att stiga samtidigt som dollarn ökade i värde. En stor del av lånen var tagna i dollar, så

utgifterna kom att öka kraftigt. Amorteringar och räntor steg kraftigt och det gav

                                                                        
8Eklund, Klas: "Vår ekonomi", Tiden, Stockholm 1993 sid. 384



upphov till ett ständigt ökande utflöde av resurser från landet. Situationen de följande

åren gjorde att problemet med utlandsskulden spred sig som ringar på vattnet och det

blev svårare och svårare att ta sig ur bytesbalansproblemen.

Som med mycken annan ekonomisk teori är inget av de ovan nämnda problemen ett

problem i sig själv. Inflation i sig är inte skadligt och utlandslån i sig är inte heller

skadliga. Det är när dessa faktorer ligger på mycket sämre nivå än utlandet som det

blir problem. Det är därför bytesbalansen och OECD-genomsnittet blir så viktiga

faktorer för att mäta ett lands ekonomi. Sverige i sig självt är en för liten marknad för

att avsätta det som produceras inom landet och är mycket beroende av sin export för

att kunna hålla en hög levnadsstandard med bibehållen välfärd för så stor del av

befolkningen som möjligt.

Förutom Sveriges egna problem med att konkurrera på den internationella marknaden

på grund av att priserna på svenska varor var relativt sett för höga så hade det

tillkommit en rad nya länder inom den internationella ekonomin. Bland dessa så

brukar man främst tala om de "asiatiska tigrarna". Dessa sydöstasiatiska länder har på

en tid efter 1960 tagit sig in i världsekonomin och har visat på tillväxtnivåer som vida

överstiger resten av världen. Dessa länder började med att tillverka lättare

konsumtionsvaror för den västerländska marknaden. Mervärdet av dessa började de

investera i en industri som blev allt mer avancerad. I många fall etablerade sig

transnationella europeiska och amerikanska bolag i dessa länder. De gav tillväxten en

spark framåt och ökningen bara fortsatte.

Dessa länder kunde tävla på den internationella marknaden på helt andra villkor än

Sverige. T.ex. hade Sverige en löneandel på nära 80% vid slutet av 1970-talet9 . Detta

ska jämföras med länder där arbetarna har betydligt sämre villkor när det gäller nästan

allt. Det är nog så att Sverige har blivit en postindustriell stat och inte bara det. De

stora välfärdsreformerna och den generellt sett höga levnadsstandarden har ett högt

pris som gör att Sverige knappast kan konkurrera med löner och därmed låga priser på

sina varor.

Dessa länder gick från en enkel produktion till en mer kunskapsintensiv och

resurskrävande. Det var då som de på allvar började konkurrera med de svenska

företagen inom flera sektorer. Den svenska industrisektor som fick ta den största

knäcken var varvsindustrin. Det var mycket på grund av den ökande internationella

konkurrensen som ett av den svenska industrins flaggskepp blev tvingade till stora
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nedläggningar och till slut nästan försvann. Den svenska bilindustrin mötte också en

hårdare konkurrens från utlandet men där gick det betydligt bättre, i alla fall under

denna tid.

Ett av de klassiska exemplen på den svenska industrins ökade problem under denna

tid var Åtvidabergsföretaget Facit. Det var ett av de världsledande företagen inom sin

sektor, mekaniska kontorshjälpmedel. Företaget valde att satsa på den mekaniska

tekniken medan dess konkurrenter satsade på den digitala. Som vi alla nu vet vann

den digitala tekniken och på grund utav detta tvingades Facit att lägga ner och gå i

konkurs. Det skadade inte bara företaget utan hela bygden kring förlorade ett stort

antal arbetstillfällen och blev något av en krisort. Detsamma kan utan tvekan sägas om

Uddevalla, där varvsindustrin hade samma stora betydelse för bygden.

Enligt Elvander bör året 1965 betraktas som en brytpunkt för efterkrigstidens

gynsamma utveckling10. Alltså redan innan den första oljeprischocken, 1973. Detta

på grund av att redan då hade exportindustrin börjat att förlora marknadsandelar och

att industrisysselsättningen började att minska. De utlösande faktorerna för industrins

nedgång hade redan då börjat göra sig gällande, men krisen blev tydlig först vid

oljeprischocken 1973.

Lågkonjunkturen gjorde att arbetslösheten då steg till sin dittills högsta nivå, 3%, den

högsta på 25 år11. Arbetslösheten föll tillbaka något under 1974, men kom sedan att

mer eller mindre trendmässigt öka. Som tidigare har gått igenom så började industrin

att förlora marknadsandelar under de följande åren. Svårigheterna på arbetsmarknaden

kan sägas vara både klassiska, dvs. orsakade av för höga löner och av keynsianskt slag

, dvs. orsakade av för låg efterfrågan12. När industrisysselsättningen minskade

fångades många av de arbetarna upp av arbeten inom den offentliga sektorn. Som den

ekonomiska teorin skulle ha sagt så låg "NAIRU" 13 på en nivå som medförde en för

hög inflation på bekostnad av en lägre arbetslöshet.

Tiden som en arbetslös gick utan arbete blev också längre14. Detta innebär en mängd

konsekvenser. Det blev svårare att matcha ihop de lediga platserna som kom in till

arbetsförmedlingarna med de som sökte arbete. Detta innebar att de som gick

arbetslösa gjorde det en betydligt längre tid. Detta kan få mycket allvarliga
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konsekvenser för dels arbetsmarknaden och dels den arbetssökande. Den person som

under lång tid går utan arbete förlorar attraktionskraft på arbetsmarknaden på grund av

att hans kunskaper och "know-how" går förlorade. För arbetsmarknaden som helhet

riskerar det att den delas in i ett A-lag och ett B-lag. I B-laget ingår ungdomar,

lågutbildade och de som får det oerhört svårt att skaffa sysselsättning. Lägg till detta

problemen med att detta sker i en tid där det är jobb inom tung och lättare industri

som främst försvinner. Industrins strukturkris kräver mer och mer högutbildad

arbetskraft som gör att den drabbade gruppen bara kommer i ännu sämre situation.

Den ökade offentliga sektorn spelar även den en roll i denna problematik. Detta på

grund utav att det blir vanligare och vanligare med kvinnlig arbetskraft under denna

tid. Nu kan man inte lika lätt flytta från sin bostadsort till en annan. Det krävs två

stycken nya jobb för att familjen ska vilja flytta från sin gamla ort utan att ekonomin

ytterligare försämras. Till detta så kommer det alla sociala konsekvenser som en

flyttning från till exempel en mindre ort till en betydligt större innebär.

Jag har redan ett antal gånger kommit in på den offentliga sektorn stora expansion

under slutet av 1960- och 1970-talet. Den offentliga sektorn består främst av det som

med EFO-modellen kallar S-Sektorn. Det är de områden som är skyddade mot

konkurrens från utlandet genom att det till stor del är staten, kommunerna och

landstingen som har monopol de tjänster som erbjuds. Dessa tjänster finansieras med

små generella avgifter och framförallt genom statlig och kommunal skatt. Det innebär

att för att denna del av samhällsekonomin ska kunna expandera krävs det högre

skatter och övriga inkomster till staten.

1970 genomförde SAP-regeringen en stor skattereform som gick under namnet "den

största jämlikhetsreformen". Denna reform skärpte marginalskattetrycket, främst för

mellan- och höginkomsttagare. Denna skattereform och de höjningar som gjordes av

arbetsgivaravgifterna gav staten ökade inkomster. Staten valde att satsa dessa pengar

på en utökning av den sociala välfärden, eller för att använda ett annat uttryck, en stor

utökning av den offentliga sektorn. Vid 1960-talets mitt låg de offentliga utgifternas

andel av BNP på OECD genomsnitt, ungefär 30%. OECD:s genomsnitt hade vid

1980-talets början ökat till ungefär 40% av BNP. I Sverige hade ökningen varit

betydligt större och hade accelererat till 60% år 1980. Det år som jag intresserar mig

av, 1983, hade Sverige slagit nytt världsrekord. Rekordnoteringen låg på 67%, alltså

67% av Sveriges BNP gick åt till offentliga utgifter15. Detta innebar att skattetrycket

ökade i motsvarande takt och även där låg Sverige i världstopp.
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Följden av detta blev att de att den offentliga sektorns andel av sysselsättningen ökade

markant. Från en andel på 15% runt 1960 till något över 35% 198016 . Nästan hela

andelen av den totala sysselsättningsökningen kom inom den offentliga sektorn och då

främst inom den primär- och landstingskommunala välfärdssektorn. Inom LO hade

Kommunals medlemsantal fördubblats mellan 1971 och 1983 (från 256 983 till 594

078 medlemmar)17. Denna ökning i medlemsantal särskiljer sig markant från alla

andra LO-förbund. De flesta av förbunden har haft ungefär lika många medlemmar

från början av 1970-talet. Även här är det mycket tydligt vilka förbund/branscher som

har tappat anslutna medlemmar. Beklädnads som förbund har tappat hälften av sina

medlemmar och varvsarbetarna som grupp inom Metall är de som kraftigast har

decimerats18. Det som tydligt framgår av LO-statistiken är att den största ökningen

inom dessa grupper rör antalet kvinnor. Det är inte en ny grupp som kommer ut i

arbetslivet utan en redan existerande grupp som ökar markant.

Med den stora expansionen av den offentliga sektorn och industrins tillbakagång

skapades stora spänningar på arbetsmarknaden och inom de förhandlande

organisationerna. Med ett tillspetsat uttryck skulle man kunna säga att ".. det uppstod

spänningar mellan produktionens värderingar och vårdens"19. En sak som är mycket

intressant är att denna stora ökning av den offentliga sektorn, eller snarare den stora

klyftan mellan privat- och offentlig anställda knappast uppmärksammades under

1970-talets offentliga debatt20. Denna konflikt är, enligt min åsikt, liggande latent

som en spänning inom LO-kollektivet fram till 1983 då den blir manifest genom det

slutgiltiga brottet mellan de privat- och offentliganställda.

Den offentliga sektorns expansion tillsammans med det försämrade läget för industrin

gav upphov till att budgetunderskottet ökade. Lågkonjunkturen minskade

medborgarnas konsumtionslust samtidigt som inflationen tog bort sin beskärda del av

reallöneökningarna. Detta ledde till att statens inkomster minskade ytterligare. Den

borgerliga regeringen som tillträdde 1976 tog bort den gamla restriktionen om att

staten inte skulle låna utomlands. Detta gav upphov till en ökad utlandsskuld, återigen

på grund av obalansen i statens budget. Det som skiljer sig från tidigare är att den

offentliga sektorns utgifter ökade enligt "snöbollseffekten". Det innebär att när väl

någonting har startats så går det inte att stoppa, samtidigt som det hela tiden ökar.

Många av de välfärdsprogram som hade genomförts under SAP:s tid vid

regeringsmakten kostade hela tiden mer och mer pengar. En redan genomförd ökning
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av vissa välfärdsfunktioner betyder att de hela tiden kommer att öka i kostnader. Som

exempel på dessa kan bostads och barnbidrag inte tas bort när de väl har införts och

det är mer eller mindre omöjligt att höja daghemsavgifterna till den nivån som gör att

de blir självfinansierande. Detta i alla fall om staten ska föra en generell

välfärdspolitik, vilket det trots allt verkar vara enighet om.

1975 lades en rapport fram. Året senare antogs denna rapport som handlingsplan för

LO-kongressen. Rapporten var skriven av Gunnar Meidner och handlade om en

vinstdelning av företagens övervinster, det som kom att kallas löntagarfonder. Denna

fråga infekterade och problematiserade samhällsdebatten och samarbetet mellan SAF

och LO mer än någonting annat de kommande åren. Denna rapport tolkades av

LO/SAP och SAF/Borgerligheten på två så totalt olika sätt så man undrar om de pratar

om samma företeelse. På ena sidan står en idé om att företagens vinster ska komma

arbetarna till godo på ett effektivare och mer jämlikt sätt. Den andra tolkningen går ut

på att detta är det första steget mot en total socialism, i den meningen att

produktionsmedlen skulle ägas kollektivt och att privat ägande mer eller mindre skulle

bli omöjligt. Som vanligt när det gäller ideologiskt färgade spörsmål så ligger nog

sanningen någonstans mitt i mellan dessa åsikter. Bakgrunden till rapporten är att

företagens vinster (när sådana existerar) ska fonderas till de anställda som ska placera

pengarna i företaget eller i andra former av avkastningsrikt sparande. Detta var en del

av LO:s ganska omfattande handlingsprogram "Mer demokrati i företagen". Detta

skulle öka arbetarnas inflytande i företagens styrelse tillsammans med att arbetarna

skulle få utse styrelserepresentanter i företagen. Som framgår av detta resonemang

framgår det tydligt att det nästan enbart är privata företag som skulle beröras av denna

reform. En del bedömare vill i efterhand ge SAF rätt i att denna reform skulle öka

socialiseringsgraden av industrin, men över en betydligt längre tidsperiod.

Detta var droppen som fick SAF bägaren att rinna över. Nu ansåg man att det fick

vara slut på LO:s idéer och planer om långtgående socialisering av det svenska

näringslivet. Den fria företagsamheten var utmanad. Löntagarfondsfrågan blev

startskottet på en allt radikalare hållning från SAF:s sida. De ville få bort vänsterns

"formuleringsprerogativ". Med det menar SAF att vänstern ända sedan 1960-talets

mitt hade haft ett stort inflytande över samhällsutvecklingen och debatten, framförallt

vilka frågor som ska stå på den "politiska agendan"21. Med denna fråga var det enkelt

för SAF att utmåla en stor och för gemene man avskräckande hotbild av

löntagarfonderna som en del av Sveriges socialisering. Nu hade det gått för långt,

menade man. De rådgivande kongresserna 1977 och 1980 blev de första tecknen på att
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SAF hade slagit om till en nyliberal riktning. Staten, framförallt välfärdsstaten,

krympte medborgarnas valfrihet och Sovjet användes som avskräckande exempel.

Frihet blev det stora slagordet i denna debatt. Det är ganska så symptomatiskt att SAF

1977 med ett antal partners startar bokförlaget Timbro22. Hela denna debatt och den

ideologiska motoffensiv hade till stor del påverkats av att SAF hade fått Curt Nicolin

till ordförande. Den tidigare ordföranden, Bertil Kugelberg, hade stått som en symbol

för samarbetet med LO och när han pensionerades var det dags för nya krafter att ge

sig in i spelet. SAF samarbetade mycket med Industriförbundet om denna ideologiska

framryckning. Fondmotståndet kulminerade i deras gemensamma manifestation den

4:e oktober 1980. Då gav sig hundratusentals människor ut på Stockhoms gator för att

demonstrera mot fonderna. Även efter detta så har 4:e oktober varit en sorts

motsvarighet till 1:a maj. De senaste åren har bara de mest betydande företagarna och

industrimännen bjudits in på manifestationer som har hållits på Globen och Grand

Hotel i Stockholm. De startade en närradiostation som under 1980-talet blev den mest

betydande i Stockholm. Där blandades SAF:s olika budskap med lättlyssnad

hitlistemusik på ett för Sverige helt nytt sätt. Boreus har i sin avhandling behandlat

detta fenomen närmare. Där har hon kommit fram till att det under denna period har

skett en omsvängning till höger i politiken och att det till stor del grundas på den

starka motoffensiv SAF och näringslivet satte in under denna period, med fonderna

som främsta angreppspunkt23.

Perioden från 1966-1968 till ungefär 1976 betraktas som en period då en vänstervåg

rådde i svensk politik. SAP hade förlorat kraftigt i de kommunala valen 1966. Partiet

skulle med den senare införda enkammarriksdagen ha förlorat sin politiska majoritet

och kommit i opposition. Partiet valde då att göra en ideologisk storsatsning för att

stärka sina positioner gentemot borgerligheten. Tillsammans med den internationella

utvecklingen lyckades kampanjen mycket bra och uttrycket vänstervåg togs i bruk.

Radikaliseringen fortsatte under 1970-talets första år och LO kom med flera olika

förslag med kraftig socialistisk prägel och vänstern hade under denna period

"problemformuleringsprerogativet". Det var mot denna politiska offensiv som SAF

svarade med sin starka offensiv med udden riktad mot fonderna i allmänhet och i

synnerhet. Politiska trender som detta handlar om är ett ganska så komplicerat område

att närma sig med forskning. Det finns inte så många helt klara källor att tillgå. De

undersökningar som det sätts mest tillit till är valforskarnas nästan årliga

undersökningar som nu har genomförts sedan början av 1970-talet. Där kan man se
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olika trender i åsiktsriktningarna men för att komma det hela in på djupet krävs det

andra metoder. Boreus går igenom ett otroligt stort material av dagstidningar, TV-

program och tal hållna i riksdagen. Hon använder modern tolkningsteknik och

granskar användandet av vissa "värdeord".

2:2 Storkonflikten 1980 och devalveringen 1982

Efter att ha gått igenom den bakomliggande situationen och den situation som rådde

under den undersökta tiden kommer jag nu att närma mig mitt huvudproblem. Det jag

nu har kommit till är tiden precis innan VF och Metall bryter sig ur de gemensamma

förhandlingarna. Det är dessa mer närliggande orsaker som jag tror spelar störst roll

för det inträffade. Men anledningen är att dessa händelser ingår i ett betydligt längre

orsakssamband. I en verklighet påverkad av utifrån kommande störningar på den

situation som hade rått från 1950-talets slut.

 Storkonflikten 1980:

Avtalsrörelsen 1979-80 inleddes som så många avtalsrörelser under 1970-talet i en

mycket oviss ekonomisk situation. Det hade skett en svag uppgång under tiden

närmast före, men den bröts av den andra oljeprischocken 1979. Den efterföljande

inflationen bekämpades i stora delar av Europa med en mycket stark

åtstramningspolitik. Det var framförallt räntan som höjdes mycket kraftigt. SAF hade

på grund av det ekonomiska läget krävt lönestopp och nedskärningar av de offentliga

utgifterna. LO däremot var mycket oroade över den borgerliga regeringens

ekonomiska politik. Det var främst marginalskattesänkningen och en indexreglering

av skatteskalorna som ogillades. De hävdade att den 1977 genomförda reformen

missgynnade låginkomsttagare medan höginkomsttagarna gynnades på ett alltför

ojämlikt sätt. I december 1979 utbröt det en konflikt när de gällande två-årsavtalens

pris- och löneutvecklingsgarantier skulle omförhandlas. Konflikten blev kortvarig,

men den var en föraning om vad som komma skulle. Med den bakgrunden föreslog

Privattjänstemanna- kartellens (PTK) ordförande Ingvar Seregard ett

"samhällskontrakt" mellan de förhandlande organisationerna och regeringen. Det

skulle innebära att de förhandlande organisationerna skulle dämpa sina

löneökningskrav till ett minimum medan regeringen skulle hålla reallöneutvecklingen

uppe genom en marginalskattesänkning. Detta omintetgjordes av att det några dagar

senare framlades ett förslag av Statstjänstemannaförbundet (SF), Kommunal,

Tjänstemännens centralorganisation (TCO-S) och Kommunaltjänstemannakartellen



(KTK). Förslaget innebar löneökningar på 12%, baserade på EFO-modellen. LO

framlade sedan samma krav även centralt. Regeringen kom i en brydsam situation och

lade fram ett inkomstpolitiskt åtgärdsprogram och tillsatte två medlare. Förslaget

avvisades direkt av LO, som ansåg att regeringen gick SAF:s ärenden. LO tog ut sina

medlemmar i övertidsblockad och SAF varslade om lockout. Under april inträffade en

period av tillfällig avspänning mellan parterna. Medlarna var hårt styrda av regeringen

som för sin politik var tvungna att få mycket låga löneökningar. Två medlingsbud

avvisades av den fackliga sidan, men godtogs av arbetsgivarna. Efter det började

strejken. 14 000 offentliganställda gick ut först och ungefär lika många blev

lockoutade av arbetsgivarsidan.

Därefter tog LO ut ca 100 000 medlemmar i punktstrejker. SAF svarade med en

lockout som drabbade nära 750 000. Storkonflikten varade i tio dagar och den 11:e

maj slöts ett avtal. Parterna på den offentliga sidan accepterade ett bud på 7,3%

löneökningar för 1980. För resten av LO-kollektivet blev det löneökningar på 6,8%.

Arbetsgivarsidan accepterade inte detta bud, men blev tvungna att ge sig efter en

vädjan av statsminister Thorbjörn Fälldin.

Varför denna storkonflikt utbröt är svårt att säga, men Elvander vill speciellt trycka på

två faktorer som bakgrundsorsaker. Det är dels den försämrade samhällsekonomin och

dels de ökade politiska motsättningarna efter regeringsskiftet24. Dessa två faktorer

samverkade på ett för avtalsrörelsen mycket oroväckande sätt. Den försämrade

samhällsekonomin gav upphov till att det knappast gavs något utrymme för några som

helst löneökningar och LO-kollektivet motsatte sig skarpt den borgerliga regeringens

fördelningspolitik. SAF menade i denna situation på att det enda sättet att undvika

reallöneförsämringar var att skära i de offentliga utgifterna. LO ansåg att det fick vara

slut på reallöneförsämringarna som skett de åren innan. En del av företagens vinster

skulle användas till att förbättra arbetarnas löner.

En av Elvanders främsta teser är att regeringens inblandning och försök att styra

avtalsprocesserna är det som har gjort att "den svenska modellens" konsensus har

brutits25. Statlig inblandning utanför medlingsinstitutet är av ondo och varje försök

att påverka avtalsrörelsen med inkomstpolitiska ageranden i samband med den

försvårar resultatet. Under denna avtalsrörelse försökte regeringen att lägga fram ett

åtgärdspaket som skulle ge ett antal skattesänkningar och några övriga

kompensationer, som främst skulle gynna LO-kollektivets medlemmar. Detta
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åtgärdspaket räckte inte för att blidka den fackliga sidan av förhandlings-

organisationen. Dessutom presenterades det alldeles för sent, då LO redan hade lagt

sitt första varsel om övertidsblockad. Regeringen Fälldin hade tom. övervägt en

tvångslagstiftning som hade till syfte att förlänga de då gällande avtalen som var på

mycket låga nivåer. Trots att detta inte kom med i det slutgiltiga avtalet så förkastades

förslaget som helhet. En annan av de förklaringar som Elvander vill peka på att 1980

så var det första gången det förekom ett samarbete mellan de fyra offentliga facken

SF, Kommunal, TCO-S och KTK26. Det blev en mycket stark koalition som drev upp

tempot i denna konflikt och de offentliga facken fick en mycket större tyngd än i

någon av de tidigare avtalsrörelserna. I efterhand har det kunnat skönjas att en av de

största motsättningarna i denna konflikt gick mellan just de offentliganställda och de

privatanställda inom LO. Den privata sidan inom LO hade tillsammans med vissa

delar av SAF en idé om att begränsa de offentliganställdas kompensationskrav. De

ville ge industriarbetarna ett extra påslag för INL (icke nivåhöjande tillägg), vilket

skulle öka möjligheten till individuell löneutveckling. Deras löner sätts redan till stor

del på individuell basis och till skillnad från anställda inom offentlig sektor så

påverkas inte industriarbetarna av löneglidningskompensationer på grund utav att

deras löner redan till stor del bestäms av löneglidningen. Sammanfattningsvis säger

Elvander och andra bedömmare att det svenska förhandlingssystemet gick stärkt ur

krisen27. Parterna betonade att de ville behålla det rådande systemet av fria

förhandlingar och att regeringsingripanden i största möjliga mån bör undvikas. Denna

konflikt hade däremot ställt en hel rad gamla problem i tydlig dager. Många av de

faktorer som jag senare vill peka på har sin grund i denna avtalsrörelse. De ligger

fortfarande latenta i systemet, men blir inom en snar period manifesta och kommer att

leda till att de centraliserade förhandlingarna går i graven.

Devalveringen 1982

Sverige hade redan under 1977 devalverat kronan tre gånger. Detta berodde på att den

svenska inflationen var betydligt högre än i de andra länderna som ingick i

valutaormen. Det var två mindre nedskrivningar och en större. Detta var inte

tillräckligt så regeringen beslutade att Sverige skulle lämna samarbetet. Nästa

devalvering kom 1981 då kronan skrevs ned med 10%. Återigen var det inflationen

som spökade. Dessutom ansåg den borgerliga regeringen att de svenska företagen

behövde stärkas och genom att devalvera så skulle deras utlandsförsäljning förbättras

betydligt.
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SAP stod som segrare efter valet 1982, vilket med glädje hälsades av LO28. Den

åttonde oktober kom Olof Palmes regeringsförklaring för det närmaste året. Samma

dag devalverade riksbanksfullmäktige den svenska kronan med 16 %. Det hade på två

år skett en nedskrivning av den svenska kronan med 26%.

Den senaste devalveringen hade skapat helt nya förutsättningar för avtalsrörelsen.

Inflationen beräknades bli högre än väntat. De förberedelser som hade gjorts för

avtalsrörelsen gick till stor del till spillo. Det hade sedan våren samma år förts

överläggningar om en bred samordning mellan alla inblandade parter, både den

offentliga sidan och på den privata. PTK och TCO hade deltagit och planer på en total

samordning hade framförts. Allt detta gick nu om intet. Regeringen hade förankrat

beslutet om devalvering hos LO och de hade givit ett löfte om facklig återhållsamhet.

Detsamma gällde TCO som sade sig vilja följa LO och regeringen i samordningen29.

Men någon månad senare visade det sig att PTK ville dra sig ur denna samordning.

Ytterligare problem tillstötte och nu drog sig även TCO ur den planerade

samordningen. Diskussionen gällde var de skulle dra gränsen för vid vilken summa

inga lönehöjningar skulle krävas. SAP och mittenpartierna hade enats om en

skattereform som gällde 1983-1985. Huvuddelen av denna reform bestod i en

marginalskattesänkning som hade gjort att vissa höginkomstgrupper hade gynnats.

Frågan var vid vilken gräns man hade gynnats "tillräckligt" av denna reform och

därmed inte var vid lika stort behov av lönehöjningar. Samordningen brast och LO

gick ensamma ut med sina lönekrav den 25:e november.

Vad gav devalveringen upphov till och vad blev konsekvenserna? Den tidsperiod som

jag studerar har den knappast fått några stora verkningar. Det enda man säkert kan

säga är att den drev upp inflationen. Det är förväntningar om en högre inflation som

leder till att inflationen ökar. Som bekant trodde de fackliga parterna att inflationen

skulle stiga och så gjorde den. I ett kort perspektiv så blev inflationen en lyckad

politik för den nytillträdda regeringen. Framförallt exportföretagen gick bättre, som

önskat var. Åren mellan 1983 och 1985 steg vinstandelen hos företagen och

skuldsättning minskade
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3:1 Händelseförloppet avtalsrörelsen 1983

LO lade fram sina krav den 25:e november 1982. Förslaget innebar i korthet att de

inte skulle kompenseras för reallönesänkningar på 4-5% som de räknade skulle bli

följden av devalveringen. Inflationsförväntnigarna låg på 10-11%. I realiteten skulle

medlemmarna skyddas mot prisökningar upp till 7%. Ytterligare en motivering var att

LO var missnöjda med skattereformen. Därför skulle de satsa hela det tillgängliga

löneutrymmet på de grupper som hade inkomster under 110 000 kr. De grupper som

hade högre inkomster skulle klara sig ifrån några större reallönesänknigar eftersom de

kompenserades av skattereformen.

Kravet blev ett ettårsavtal med en generell lönehöjning på 2,1% med viss

låglöneprofil och en förtjänstutvecklingsgaranti (FUG) för dem som tjänar under 55

kr./timme. En nyhet var att vid beräkningen av FUG skulle från den fastställde

löneglidnigen dras 2% uppdelat på 1%för icke-nivåhöjande tillägg (INL) och 1% för

så kallade strukturella höjningar. Strukturella höjningar innebär att löneökningar

som beror på att arbetskraftens sammansättning ändras p.g.a. anställningsstopp eller

företagsnedläggningar och denna summa skulle avräknas från löneglidningen. Det

var denna FUG som hade gjort att PTK hade dragit sig ur förhandlingarna vi de den

tidigare samordningsförsöket. Förslaget som LO lade fram innehöll inte en

prisutvecklingsgaranti (PUG), dvs. om priserna steg så skulle medlemmarna inte

kompenseras. Detta för att stödja regeringens devalvering enligt den kompromiss

som de hade kommit överens om. LO och regeringen ansåg att deras krav var

mycket rimliga och gjorde sig därför beredda på en snabb avtalsrörelse om ett

ettårsavtal med dessa krav som utgångspunkt. LO-ledningen trodde dessutom att

många av SAF-förbunden också ansåg LO:s krav var tillräckligt rimliga30.

Detta omkullkastades totalt när VF den 16:e december meddelade SAF:s styrelse att

de vägrade att ge SAF förhandlingsmandat. SAF ledningen togs på sängen och bad

regeringen om ett klarläggande av den ekonomiska politiken och om det skulle

komma några inkomstpolitiska ågärder. Regeringen svarade inte. Då sonderade SAF

om LO centralt skulle kunna tänkas gå med på ett lägre bud. LO nekade SAF:s

begäran, de ansåg sina krav så måttfulla att de i det här läget inte kunde gå med på

ett lägre avtal. SAF beslöt att då lägga ett nollbud, alltså inga löneökningar förutom

de som fanns inskrivna i det tidigare avtalets olika löneglidnings- och

prisutvecklingsgarantier (dessa låg på ungefär 2,2%). Även detta bud avvisades

direkt av både LO och PTK.
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Den 2:a februari 1983 lade VF sitt första bud till Metall. De erbjöd Metall ett icke-

specifierat löneutrymme som skulle kunna nås genom produktivitetsstimulerande

åtgärder. Metall svarar med ett bud som ligger i paritet med det som LO centralt har

lagt fram. Samtidigt klargjorde VF för Metall på allra tydligaste sätt att det inte

skulle bli tal om någon gemensam medlingskommission. Om det skulle behövas

medling så skulle den ske mellan VF och Metall.

Det inleddes nu förbundsförhandlingar över hela fältet och flera sonderingar

företogs. Det visade sig ganska snart att flera förbund inom SAF var villiga att gå

ifrån SAF:s nollbud och inleda mer direkta förhandlingar. Det var flera som blev

ganska förvånade när LO:s landssekreteriat beslöt att stranda förhandlingarna den

16:e februari. Strandningen gällde alla förbund förutom Metall. Beslutet var tom. så

snabbt fattat att flera förbund inte ens hade hunnit att inleda förbundsförhandlingar.

Detta för att framtvinga samordnade förhandlingar så Metalls utbrytning inte skulle

sprida sig31. SAF kom med motförslaget att de tillsammans skulle fungera som

medlare i förbundsförhandlingrna som skulle föras över hela fältet. Denna

konstruktion skulle göra att en medlingskommission kunde undvikas. Detta förslag

hade inte prövats tidigare men hade varit på tapeten redan 1980 men då avvisats.

Detsamma skedde även denna gång. LO valde att rekommendera nio förbund att

varsla om stridsåtgärder. SAF valde att lägga fram ett förslag om förbundsvis

förlikning med den motiveringen att det var förbundsförhandlingarna som hade

strandat och inte de centrala. I detta läge vaknade statens

förlikningsmannaexpedition till. Det skulle vara omöjligt att på så kort tid få fram

tillräckligt många kompetenta medlare, det var ju nio förbund det rörde sig om. Med

en liknande motivering avvisades detta förslag av LO.

Regeringen genom arbetsmarknadsminister Anna -Greta Leijon tvingas då gripa in

och tillsätta en förlikningskommission. Den kom att innehålla två personer, Bertil

Rehnberg och Härje Stenberg. De inleder sitt arbete genom att träffa en muntlig

överenskommelse om förhandlingarnas form och innehåll. Överenskommelsen gick

ut på att förhandlingarna inför kommissionen ska föras med SAF och LO:s små

delegationer, med medverkan av förbundsparterna i speciella frågor. Dagordningen

som bestämdes omfattade fyra grupper av förbundsövergripande frågor: a) löner,

grova ramar och insamlingsregler b)förtjänstutvecklingsgaranti

c)arbetstidsförkortning vid tvåskiftsarbete och slutligen d)lönestatistiska frågor.

Denna dagordning gav förbunden större utrymme än tidigare. Vissa
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förbundsspecifika frågor försköts till förbundens egna samtidigt pågående

förhandlingar. Kommissionen föreslog att konfliktvarslen skulle återkallas, men LO

valde att bara låta varslen bli vilande. Detta gav LO ett försteg genom hela

avtalsrörelsen, men också SAF hade en god beredskap för lockoutvarsel.

Det första förslaget från förlikningsmannakommissionen framlades den 2:a mars.

Förslaget innebar att generellt lönetillägg på 1,4%, en FUG på ungefär samma nivå

och en halvtimmes förkortning vid tvåskiftsarbete per vecka. SAF valde att

omgående avvisa förslaget och började att förbereda lockoutvarsel. LO:s svar blev

att de ville fortsätta att förhandla med förslaget som utgångspunkt. En vecka senare

lägger kommissionen fram sitt slutbud, vilket ska vara besvarat redan nästa dag. I det

nya förslaget var löneutrymmet höjt till 1,9% med en viss låglöneprofil, helt i linje

med LO:s önskemål. Arbetstidsförkortningen vid tvåskiftsarbete hade tagits bort,

men ersatts med ett motsvarande "löneutrymme". FUG hade samma utseende som

tidigare. SAF accepterade alla punkter utom FUG. Där erbjöd sig SAF att inleda

förhandlingar om en avlösning av FUG genom extra lönehöjningar. LO däremot

svarade ja utan reservationer.

Kommissionen förklarade förhandlingarna strandade den 9 mars. LO hade lagt ett

konfliktvarsel som skulle träda i kraft två dagar senare och även SAF planerade att

genomföra en lockout. Istället för att lockout väljer SAF att dra de varslade LO-

förbunden inför arbetsdomstolen för att de skulle ha brutit mot paragraf 45 i MBL.

Detta på grund av att varslen hade varit uppskjutna så länge. Arbetsdomstolen

avvisade SAF:s framställan efter bara några timmars sammanträde. Den 11:e mars

klockan 6.00 på morgonen utbröt konflikten. Men SAF och LO var inte de enda

aktörerna i detta skede. Olof Palme hade gripit in i avtalsrörelsen och hade fört samtal

med alla inblandade parter sedan en tid. Palme vädjade till SAF att acceptera

medlarnas bud. På kvällen den 11:e mars, samma dag, accepterade SAF

medlingskommisssionens slutförslag. Detta utan att något av de formella kraven hade

ändrats. Däremot hade parternas små delegationer enat sig om ett tillägg i avtalet, en

bilaga där vissa uttalanden fastslogs. Detta förslag hade aktualiserats i slutskedet av

förhandlingarna, men då inte accepterats av SAF. De uttalanden som parterna hade

blivit eniga om var ett antal generella uttalanden som "rättvis lön", "utöver

ekonomiska realiteter måste lönesättningen inom rimliga gränser bygga på

rättvisa"32. Dessutom skulle de små delegationerna arbeta under året med att få fram

vissa principer som skulle göra att "löneglidningen skall minimeras". Det viktigaste

för SAF var formuleringen om en princip som lyder "Om detta arbete blir så
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framgångsrikt som parterna avser bör följsamhetsklausuler kunna minskas eller

elimineras"33.

Hur kommer det sig att SAF accepterade ett avtal som skilde sig så lite från det

tidigare som de helt och hållet hade förkastat? Det troligaste svaret är att SAF inte

ville gå ut i en ny stor konflikt34. Resultatet av konflikten 1980 hade gjort att främst

de mindre medlemsföretagen

inom SAF inte ville gå ut i en ny kostsam lockout bara för en sänkt förtjänst-

utvecklingsgaranti. Trots att de kämpade för att ta bort förtjänstutvecklingsgarantin

var den inte värd att gå ut i konflikt för. En annan motivering som SAF gav till sitt

handlande var att de accepterade avtalet med hänsyn till statsminister Palmes vädjan

om fred på arbetsmarknaden35. Metall och VF slöt sitt avtal den 5:e mars utan

konflikt. Avtalet gav Metall en höjning på 3,6% inklusive det tidigare överhänget från

avtalet året innan. Detta ska jämföras med LO i övrigt som fick ett avtal inklusive

överhäng på 4,2%36. Skillnaden berodde på att LO i övrigt hade 2,2% från det

tidigare avtalet. Där hade Metall enbart 1,2% i överhäng.

Om man bortser från överhänget (PUG och FUG) så vann ändå Metall när man ser till

det generella lönetillägget som blev 2,2% att jämföras med resten av LO som fick

1,9% höjning.

I ren penningmängd så blev Metalls vinst inte särskilt stor. Däremot gjorde Metall ett

antal övriga vinster i gamla principfrågor som rörde arbetets organisering:

*Arbetstidsförkortning vid tvåskiftsarbete.

*Slopandet av kvalifikationsdagar för helglön

*Bättre regler för lönetryggheten och vid läkarbesök.

*Övergång från tre- till fyrgruppssystem vid lönesättning37

De två översta av dessa ändringar av arbetsorganiseringen var gamla "surdegar"- en

kvarleva från en äldre tid. De hade mer eller mindre bara funnits kvar som ett

irritationsmoment för Metall och de hade under lång tid försökt att få bort dessa

skrivningar från avtalen. De förbättrade reglerna för lönetrygghet och vid läkarbesök

gynnade arbetarna betydligt, men var inte en lika viktiga del av avtalet för att de

brukade förnyas med jämna mellanrum ändå. Införandet av fyra lönegrupper är
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däremot en viktig fråga38. Detta ökade flexibiliteten för och differentieringen av

arbetarna (detta kan tyckas vara emot fackets principer, men just för Metallarbetare är

detta ingen nackdel).
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4:1 Parternas argument

I denna del hade jag tänkt att gå igenom vad VF och Metall lämnade för argument för

sitt handlande i denna situation. Dessutom tänker jag gå igenom de olika

centralorganisationernas reaktioner. "Vi måste separatförhandla med VF så länge det

finns något kvar att klämma ur kaviartuben"39. Detta Leif Blombergs yttrande kan stå

som en ingress för att beskriva Metalls handlande i denna situation.

Metalls avtalsråd hade vid sitt möte den 30:e november 1982 tillsammans med

förbundsrådet anslutit sig till LO:s centrala förhandlingar och gett LO:s

representantskap i uppgift att föra deras talan i de centrala förhandlingarna.

Överraskningen var utåt sett relativt stor när de fick reda på att VF inte hade givit SAF

mandat att för deras talan vid de centrala förhandlingarna. En annan tolkning som nog

är mera korrekt är att Metall måste ha förstått att det var någonting på gång. Detta på

grund av att VF hade drivit igenom en stadgeändring vid SAF:s kongress året innan

som syftade till att ett enskilt förbund skulle få rett att bygga upp egna konfliktfonder.

Detsamma hade även skett och VF hade ökat sina konfliktfonder med ett antal hundra

miljoner kr.

Metall hade i de första kontakterna framhärdat att de ville ha centrala förhandlingar

och därmed nekat förbundsvisa förhandlingar med VF. Men i slutet av januari 1983

bekräftade återigen VF sitt beslut att ej ge SAF förhandlingsmandat. Det var efter

detta beslut som huvudorganisationerna började inleda förbundsförhandlingar. "VF

framhärdade sina krav på förbundsvisa förhandlingar" , "Det visade sig snart att det

gick att föra meningsfulla förhandlingar med VF"40. Dessa två citat tycker jag är

typiska för Metalls tolkning av situationen. Dels att det är VF som driver igenom

dessa förslag och dels att Metall står mer eller mindre utan något val. När LO strandar

förhandlingarna den 18 februari så undantas Metall från strandningen. Det beslutet tas

av Metall och motiveras av att de fortfarande har en god förhandlingsposition och "Vi

anser att i avtalsrörelsen kan vi väsentligt förbättra metall-arbetarnas allmänna

villkor"41. De rådande förutsättningar mer eller mindre tvingar Metall in i denna

situation. Återigen en motivering som jag finner tveksam. Dessa förutsättningar

tvingar inte Metall åt det ena eller andra hållet. Det Metall gör är av ett eget fritt val

går in i en ny, mer decentraliserad form av förhandling av egen fri vilja. VF hade

lockat Metall med ett antal förändringar i avtalet som de inte kunde motstå. Att de var
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rädda att förlora de avtal som hade nåtts framgår av följande citat "Förbundet visste

att en medling skulle innebära att ingenting av det som dittills hade uppnåtts skulle

kvarstå"42. Med detta som utgångspunkt kan man säga att VF hade fått Metall dit de

ville och för första gången på nära trettio år så hade ett avtal inte först slutits på

central nivå.

Detta avtal kritiserades starkt från många olika håll, inte minst från de olika LO-

förbunden. Kritiken gällde främst att Metall hade brutit mot de centrala

förhandlingarna och det gjordes gällande att Metall var de som hade brutit

samordningen och sammanhållningen inom rörelsen. På denna kritik svarade Metall

att de hade gjort allt som stod i deras makt för att få behålla de centrala

förhandlingarna. Som jag diskuterade tidigare tycker jag att det inte är trovärdigt att

föra en sådan argumentation, möjligheten fanns hela tiden att bryta med VF om de

hade tyckt att samordningen var viktigare.

Det riktades ytterligare kritik mot själva avtalet. Det som kritiken främst riktade sig

emot var att avtalet inte innehöll någon förtjänstutvecklingsgaranti och inte heller

hade den låglöneprofil som LO centralt hade kommit överens om. Den senare kritiken

var relativt enkel att avvisa. Metall kunde med hjälp av framtagen statistik bevisa att

avtalet innehöll en låglöneprofil. Slopandet av FUG var en hetare potatis. Men Metalls

argumentering som gick ut på att FUG sällan eller nästan aldrig gav metallarbetarna

några större förtjänster. De argumenterar tom. att olika följsamhetsgarantier kan

inverka negativt på och inom deras sektor43.

LO centralt ansåg sig trots Metalls utbrytning ganska nöjda med avtalsrörelsen. De

hade trots SAF:s stora framstöt ändå bara lyckats förlora Metall. LO säger sig också

vara nöjda med att skillnaden mellan verkstadsavtalet och den centrala uppgörelsen

blev så litet som det blev, rent penningmässigt. När avtalet mellan Metall och VF stod

klart någon vecka innan den centrala uppgörelsen nåddes var LO oroade. Efter

förhandlingar kom den lilla delegationen fram till att verkstadsavtalet inte skulle visa

vägen för övriga avtal, vilket skulle ha varit en naturlig följd. För LO centralt var

FUG en så viktig fråga att ett avtal utan den icke kunde acceptera ett avtal utan

den44.FUG ses som en mycket viktig del i den solidariska lönepolitiken. Avtal som

inte skulle innehålla en FUG skulle slå hårdast mot förbund som kommunal och

statsanställdas förbund, dvs. inom den skyddade sektorn. Däremot var de nöjda med

                                                                        
42 ibid, 4.
43 ibid, 4.
44 LO:s verksamhetsberättelse 1983, 26.



den del av avtalet som gällde det rent penningmässiga och där fick verkstadsavtalet

vara ledstjärnan i de övriga förhandlingarna.



4:2 VF och SAF:s argument

Jag vill utan tvekan påstå att det var VF som var den pådrivande parten i detta

händelseförlopp. Det hade ända sedan 1970-talets slut funnits ett starkt motstånd

bland VF:s medlemsföretag mot det centraliserade förhandlingssystemet. Detta

motstånd fanns generellt bland nästan alla medlemsföretagen, men det var främst de

större företagen med Volvo och PG. Gyllenhammar i spetsen som ivrigast

förespråkade denna omdaning45. Denna omdaning skulle syfta till en mer

differentierad lönesättning inriktad på marknadsanpassning med kvalitets- och

prestations premiering i stället för en solidarisk lönepolitik.

Revolten mot SAF och det centrala förhandlingssystemet startade redan under 1982.

Då drev VF igenom en ändring i SAF:s stadgar. De paragrafer som ändrades var 32

och 34. Den ändrade paragraf 32 säger att nu får ett branschförbund sluta

kollektivavtal för sina medlemmar utan att det krävs ett formellt godkännande från

SAF:s sida. Denna stadgeändring är en mycket kraftig ändring av det tidigare. Nu

hade branschförbunden en helt annan makt gentemot huvudorganisationen och kan

nästan fritt sluta avtal med sin förhandlingspartner. Paragraf 34 handlade om vilka

som har rätt att lockouta arbetarna från arbetsplatsen. Tidigare måste ett centralt beslut

ha fattats om lockout, men ändringen gav nu även branschförbunden rätt att ta till

lockout-vapnet såvida inte en kvalificerad majoritet mot ett sådant beslut fanns inom

SAF:s styrelse. I samband med dessa beslut bestämmer VF:s överstyrelse sig för att

höja medlemsavgifterna temporärt (med 0,3 och 0,4 %). Detta med den explicita

motiveringen att bygga upp egna konfliktfonder. Dessa var nödvändiga på grund av

att VF skulle kunna övergå till decentraliserade förhandling och själva kunna ta till

lockoutvapnet46.

VF förklarar i sin förvaltningsberättelse året efter vilka motiv som låg bakom. Det var

ett stort missnöje med de låsningar som de centrala avtalen lett framtill. Framförallt

ansåg de att avtalen gynnade LO och deras möjligheter att genomföra den för VF så

ogillade solidariska lönepolitiken47.

VF ger inte SAF förhandlingsmandat då första kontakterna inför förhandlingarna

börjar tas. Markeringen från VF:s sida är mycket tydlig och klar. LO med Metall lade

fram sitt förhandlingsbud som syftade till centrala förhandlingar, vilket på något sätt
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förvaltningsberättelse 1982, 19.
47 VF - förvaltningsberättelse 1983, 18.



verkar ha förvånat VF. De ansåg att de hade gett så klara och tydliga signaler på att de

inte ville ha några centrala förhandlingar. Däremot verkar det som inga

direktkontakter hade tagits med Metall inför eller i detta skede av avtalsrörelsen.

I början av januari presenterade SAF sitt motförslag. Detta gick ut på att inga

löneökningar skulle ske förutom de som redan var bestämda genom 1981-1982 års

avtal och då speciellt dessa avtals olika förtjänst- och prisutvecklingsgarantier. Detta

beslut ställde sig VF helt och hållet bakom och de motiverade det med att en

förlängning av avtalen inte innebar att de hade gett SAF något förhandlingsmandat.

Nu svarade LO direkt nej på denna framställan och avtalsrörelsen gick över hela fältet

in på förbundsförhandlingar. Den 18:e februari väljer LO att stranda alla

förhandlingar. Metall vägrar att rätta in sig i LO-ledet och de har fortsatta

förhandlingar med VF. Motivet var att de båda parterna ansåg att de ej kunde avbryta

förhandlingar som gick problemfritt utan några som helst rimliga anledningar, vilket

de båda parterna inte ansåg förelåg. Förhandlingarna fortsatte relativt problemfritt och

den 5:e mars kunde ett avtal slutas. Som tidigare visats så låg löneökningarna i paritet

med de som de övriga LO-kollektivet kom att få. De viktigaste nymodigheterna låg på

ett annat plan och gällde en del arbets- och lönetekniska spörsmål. Metall fick igenom

dessa förändringar till priset av den skippade förtjänstutvecklingsgarantin.

"...som en stor framgång för arbetsgivarsidan måste noteras att avtalet helt saknade

låglönprofil och dessutom ej innehöll några garantier med hänsyn till förtjänst- och

prisutvecklingen"48. Detta citat är anmärkningsvärt med tanke på vad Metall hade

uttalat sig tidigare. De hade med statistik kunnat påvisa att en låglönesatsning förelåg i

detta avtal och att det låg helt i linje med den solidariska lönepolitiken. Nu säger VF:s

förvaltningsberättelse motsatsen. Jag vill knappast påstå att någon av parterna far med

osanning men dessa två källor har som syfte att för medlemmarna ställa den egna

organisationen i så god dager som möjligt. Men en rimlig tolkning av det hela är att

ett avtal utan låglöneprofil skulle förstöra mycket mer för Metall än för VF. Detta gör

att det är rimligt att tro att vad än sanningen är så skulle Metalls medlemmar och det

övriga LO-kollektivet aldrig acceptera en skrivning som säger att så har ej skett. Det

korta uttalandet i Metalls verksamhetsberättelse med en hänvisning till statistik står

nog inte i så god dager och den statistiken bör granskas noggrannare.

SAF centralt tog stadgeändringen med ganska så stor ro. Deras kommentar var att nu

har vissa förberedelser skett inför framtiden som "ska kunna underlätta förbundsvisa
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förhandlingar, men också kunna ligga till grund för centrala förhandlingar"49.

Kommentaren till VF:s utbrytning var mera stillsam. SAF hade från början tänkt att

det skulle föras centrala förhandlingar men på grund av VF:s nekade mandat så ansåg

de att de ej ha något val. Skrivningen i verksamhetsberättelsen är tom. sådan att de är

glada att de äntligen har kunnat decentralisera förhandlingsmodellen50.

Decentraliseringen sågs som något gott i sig självt, ur ideologisk synpunkt.

Metall fick igenom dessa krav i utbyte mot att de tog bort förtjänstutvecklingsgarantin

för sina anställda. Just denna fråga hade varit mycket central för VF och SAF, men det

var bara VF som lyckades få bort den. Detta innebar att metallarbetarna inte fick

någon kompensation för löneglidning. En fråga som kan tyckas verka mycket viktig

för en fackligt ansluten, men just för Metall var det inte lika viktigt som för resten av

LO-kollektivet. Detta beroende på att metallarbetarnas löner redan till stor del

bestämdes av löneglidning och därför skulle en förtjänstutvecklingsgaranti inte få lika

stor betydelse för Metalls medlemmar. Detta kan påvisas genom t.ex. de tidigare

angivna siffrorna för 1981-1982 års avtal. Där fick LO kollektivet förutom Metall ut

2,2% i överhäng medan Metall fick ut 1,2% i jämförelse.
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5:1 Peter Langes Teori

I denna del kommer jag att presentera Peter Langes teori om rationell basis för

samförstånd och/eller lönereglering. Jag kommer att applicera denna teori på det ovan

beskrivna händelseförloppet och se vad det får för konsekvenser. Denna matris har jag

presenterat i min inledning och jag ska nu förklara.

Grupp Alla andra Utdelning för grupp

I S Y

S S W

I I X

S I Z

VÄRDE:Y>W>X>Z

I den upprepade fångarnas dilemma-situation som fackliga förhandlingar är spelas

detta spel om och om igen. Parterna presenterar sina olika bud, hur stora löneökningar

som önskas och är möjliga. De olika buden förkastas eller accepteras. Langes teori

handlar om lönereglering, att acceptera en lägre löneökning vid tidpunkt T:1 för att i

framtiden kunna få en högre reallönekning vid tidpunkten T:2. En lönereglering eller

en återhållsamhet av lönekrav har vissa fördelar bland annat lägre inflation, förbättrad

internationell konkurrenskraft och återhämtning från en konjunktursvacka, om

löneregleringen fungerar som önskat51. Men i denna matris av fångarnas dilemma

finns det en situation som är lockande för en rationell egoist, att inte samarbeta och

därmed få ett högre värde Y. Detta skulle innebära att den egna gruppen skulle få en

större löneökning. Men som matrisen visar är detta enbart möjligt om alla andra väljer

att samarbeta. Det som skiljer Langes variant från den vanliga matrisen presenterad i

inledningen är att förhandlingen upprepas ett flertal gånger och buden ställs ut

offentligt mot varandra. Beslutet som tas är tvunget att ta hänsyn till både nuvarande

och framtida förhållanden som parterna bara vagt kan sia om. Beslutet som tas är

alltså under osäkerhet och kommer att gälla för hela gruppen under den tid som avtalet

löper. Den matris som jag har presenterat kommer att upprepas ett antal gånger tills ett

resultat blir nått som parterna accepterar och spelet innehåller ett icke specificerat

antal personer eller grupper52.
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Vad är det nu som gör det rationellt för parterna att välja att samarbeta och nå den

nästbästa lösningen. Langes argument har två delar, en som handlar om denna

speciella variant av fångarnas dilemma medan den andra delen rör kontexten runt

förhandlingssituationen. Detta gör att denna modell har en mycket stor förankring i en

verklighet utanför skolboken och är en god beskrivning om hur fackliga förhandlingar

går till.

Detta spel förutsätter att resultatet som tas ska vara valet som en rationell egoist skulle

ha fattat med de förutsättningar som är givna. Arbetarna som kommer att få en lägre

löneökning kan inte enbart beskrivas som rationella egoister. De har en viss känsla av

solidaritet med sina kolleger som gör att alla accepterar att få en något lägre lön, för

om jag får en högre lönehöjning kommer mina kolleger att förlora på det. Detta skulle

direkt leda till att de olika parterna samarbetade om en lönereglering. Även om man

inte förutsätter en viss solidaritet eller empati med sina kolleger om man är en

rationell egoist så är förhandlingssituationen sån att det lönar sig att samarbeta.

Genom att spelsituationen upprepas och genom att alla beslut tagna av parterna är

öppna och kända kommer vissa strategier att bli de dominerande. Genom att

förhandlingssituationen ser ut som den gör finns är de två samarbetsstrategierna att

föredra (högre värden). Kommunikationen mellan parterna ökar chansen för

samarbete och om någon part har tänkt att hoppa av förhandlingen blir detta också

känt. På grund av att spelet upprepar sig tills en lösning har nåtts kan någon eller

några parter stå utanför spelet och vänta och se vad det är som bjuds. Hela detta

system av lurpassning, vänta med att presentera och acceptera bud bygger på att

parterna kan se vad de andra gör. Om det som sker verkar vara fördelaktigt och om

flera grupper också är villiga att nå ett resultat kommer en jämvikt att nås och

samarbete komma till stånd. Om gruppen väljer att inte samarbeta eller att samarbeta

så finns det två ekonomiska hänsynstaganden att göra. Du kan kalkylera på de olika

värdena som under hela spelet är givna. Ceteris paribus så finns det en gräns för hur

mycket arbetarna kan förlora på att samarbeta och medverka till en lönereglering, vad

än de tror om framtiden. Skillnaden mellan de olika värdena blir här relevant och kan

avgöra utfallet av förhandlingarna. Om budet ligger över denna brytpunkt är

samarbete den bästa strategin. Det är ett beslut taget under osäkerhet och ett

avvägande om en framtida situation och det enda du kan göra är att fatta ett så

rationellt beslut som möjligt givet dessa förutsättningar. Detta abstrakta och teoretiska

resonemang ger ett klart, men icke entydigt svar på vad som är rationellt att göra. Ett

av Langes viktigaste argument är att samarbete är möjligt även om arbetarna saknar

en känsla av solidaritet och empati vilket i detta fall skulle leda till samarbete. Den

givna kontexten och den speciella situation som vi här rör oss ger att med enbart



hänsyn till egenintresset är det mest rationellt att samarbeta, eller uttryckt lite mildare,

samarbete är troligt givet förutsättningarna.

Den andra delen av Langes argument rör den kontext avtalet sluts i. Två saker är

speciellt viktiga och rör den viktiga frågan om framtiden. Eftersom en lönereglering

ska komma till stånd för att den framtida ekonomiska situationen ska ha återhämtat

sig och därigenom ge utrymme för löneökningar är det viktigt att framtiden ser

hoppfull och säker ut. Osäkerheten inför framtiden kan minskas med att det under

föregående tid har varit centraliserade förhandlingar och att förhandlingsresultaten

följs och accepteras av de inblandade parterna53. Det är också av vikt att

medlemmarna har förtroende för sitt fackförbund, vilket enbart kan ske genom att de

historiska erfarenheterna har varit positiva. En annan faktor som Lange lägger stor

vikt vid är argumentet om att fackföreningar har större förtroende för en regering och

politik som förs av en vänsterregering54. Regeringen har då en roll som garant och

kompensatör för vissa normer som delas av fackföreningsrörelsen i sin helhet. Det

viktigaste för fackföreningsrörelsen i den berörda situationen är att vissa garantier kan

lämnas eller om inte lämnas att den historiska erfarenheten ger att de kan lita på

regeringens ord. Detta påverkar valet av strategi i det förda spelet och båda dessa

argument talar för att vissa av de i framtiden osäkra faktorerna minskar och

osäkerheten runt beslutet minskas.

Nästa del av Langes argumentation handlar om hur de ekonomiska konjunkturerna

påverkar möjligheterna till lönereglering. Han diskuterar två olika scenarios och på

vilket sätt de påverkar möjligheterna till lönereglering.

A) Optimistiska förutsättningar om framtiden55. Under perioder med goda

ekonomiska förutsättningar för en högkonjunktur är det mindre troligt att en

lönereglering kommer att verka lovande och komma till stånd. Det är framförallt

vinsten av att tjäna några extra kronor som gör det troligt att välja det alternativ som

ger högst ekonomisk utdelning. Motiven för att få en makroekonomisk stabilitet med

lönereglering är mindre på grund av att behovet inte är lika springande. Dessutom kan

denna situation leda till positiv löneglidning för de grupper som kommer att kunna

tjäna på det.

B)Pessimistiska förutsättningar för framtiden56. Under dessa förutsättningar är

möjligheten till att frivilligt acceptera en lönereglering stora. En grupp som väljer att

inte samarbeta har mindre att tjäna på det. Arbetsgivarna kommer under dessa
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förutsättningar kräva betydligt lägre löneökningar och skillnaden mellan utdelning Y

och W kommer att vara mindre. En reglerad lön kommer under en period av

lågkonjunktur inte få samma konsekvenser när det gäller en reallönesäkning som

mycket väl skulle kunna har varit fallet under en period av högkonjunktur och

upptrissat löneläge.

Om tar de ekonomiska förutsättningarna över längre period så är förutsättningarna

likartade dvs. att under perioder av förväntad högkonjunktur så är förutsättningarna

för att hålla tillbaka löneökningarna mindre och vid perioder av lågkonjunkturer så är

möjligheterna till lönereglering betydligt större. Detta beror på att sannolikheten för

att en löneåterhållsamhet ska ge den önskade utdelningen, en högre reallön på längre

sikt.



5:2 Langes teori och situationen 1983

Jag har tänkt mig att använda denna teori på situationen 1983. Detta av den

anledningen att jag vill visa att spelteoretiska modeller är ett mycket användbart

hjälpmedel för att analysera förhandlingar i allmänhet och den fackliga situationen i

synnerhet. Genom att strukturera upp situationen på detta sätt ser man vad som blir

det rationellt mest vettiga valet.

Situationen i avtalsrörelsen 1983 kan sättas upp i den matris som Lange använder.

Som grupp räknar jag de olika förbunden inom LO. "Grupp" betecknar det egna

förbundet och "alla andra" de övriga förbunden. Den olika förbunden bestämmer även

inom det centraliserade förhandlingssystemet om man ska ge LO makten att förhandla

för dessa kollektivt. Den gamla ordningen som gällde fram till 1983 betecknades av

samarbete mellan de olika grupperna (utdelning W). Där förhandlades det fram ett

centralt bud som accepterades av förbunden med mycket små förbundsspecifika

ändringar. Jag ser ingen relevant skillnad mellan Langes användning av lönereglering

och det avtal som presenterades av LO centralt den 15:e december. Bland annat ansåg

LO att deras krav var mycket rimliga och under överläggningar med regeringen hade

också de ansett att de låg på en nivå som regeringen kunde acceptera. Det fanns inom

vissa förbund ett utrymme för högre löneökningar, men de avfärdades med hänsyn till

bl.a. den solidariska lönepolitiken. Förhandlingarna fördes på sedvanligt sätt och inte

heller på denna punkt så skiljer sig detta från Langes modell, med öppna upprepade

förhandlingar där olika bud förkastades och till slut accepterades. Avtalet skulle gälla

för ett år, förutsättningarna gällde alltså för en kort period.

När det gäller de närliggande ekonomiska förutsättningarna kan man utan problem

kalla situationen för pessimistisk. Struktur- och oljekriser hade slagit ut i full blom

och arbetslösheten var den största på över 20 år. Framtiden såg mycket oviss ut.

Devalveringens konsekvenser var svåra att förutsäga och ingen visste om denna

åtgärd skulle hjälpa upp den svenska ekonomin ur krisen (se kap. 2). Den politiska

kontext som är viktig för att det ska finnas ett förtroende för den föreslagna

löneregleringen passar alldeles utmärkt in på Sverige. Det finns inte något starkare

fackförbund i världen än svenska LO och de har åtnjutit ett stort förtroende från sina

medlemmars sida (kan man bl.a. se genom att studera utbrytningar från förbunden och

se hur stor förekomsten av illegala strejker är). Det hade samma höst tillträtt en

socialdemokratisk regering och i Sverige brukar man se facket (LO) och arbetarpartiet

(SAP) som två sidor av samma mynt, arbetarrörelsen. Det finns i Sverige en lång

tradition av att den valda regeringen kommer att sitta kvar hela mandatperioden ut.



Dessa två faktum gör att de svenska förhållandena är mycket gynsamma för att dels

passa in på Langes modell och dels att garantera en utveckling inom den närmsta

framtiden som gör att återhållsamheten blir "hörsammad". En faktor som gör den

svenska verkligheten starkare än Langes teori är att det inom den svenska

arbetarrörelsen finns det en stor grad av det som Lange kallar solidaritet eller empati.

Denna tanke är tom. ledande som politiskt och fackligt handlingsprogram genom den

solidariska lönepolitiken.

Som jag har visat finns det mycket stor överensstämmelse med Langes teori om

rationellt samförstånd i löneförhandlingar och den svenska situationen 1982-1983.

Den viktigaste slutsatsen man kan dra av detta är att genom att den gamla

centraliserade förhandlingsmodellens brytande så bröts en period av rationellt och

ekonomiskt grundat samförstånd. Metallaindustriarbetarförbundet och

Verkstadsföreningen blir "free-riders" i den svenska förhandlingsmodellen. Detta

beroende på att de prioriterar ett eget avtal i stället för det centrala och bryter på detta

sätt upp förhandlingssystemet - den svenska modellen. Som jag visat blev vinningen

av att inte samarbeta (Y)57 relativt liten, men fortfarande har en brytning skett och det

på de andras bekostnad. Man skulle tom. kunna hävda att det val som fattades var

irrationellt, enligt den ovan beskrivna modellen. Mot detta skulle man kunna

argumentera att det i själva verket var ett fullt rationellt beslut med tanke på de troliga

konsekvenser en devalvering skulle få inom de branscher som Metalls medlemmar var

verksamma inom. Detta gör att jag måste dra en åtskillnad mellan kollektiv

rationalitet och individuell58. Där innefattar individuell rationalitet ekonomiska vinster

på kort sikt och där kollektiv rationalitet står för den långsiktiga vinsten över längre

sikt som är mer osäker. Utfallet av vilken av dessa strategier som ska väljas beror

slutligen på vad medlemmarna anser och hur stort förtroende de har för sina

organisationer. Om gruppen ska få vara en "free-rider" inom systemet och göra vinster

på de andras bekostnad eller om det mer långsiktiga tänkande och de gemensamma

intressena ska få vara rådande.
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6:1 Sammanfattning

Den tes som jag drev (T: Peter Langes teori om rationell basis för samförstånd

och/eller lönereglering är tillämpbar på den fackliga situationen 1983) har två olika

svar. Dels att denna teori i synnerhet och spelteori i allmänhet har en mycket stor

möjlighet att tillämpas på fackliga förhandlingar. Den ger oss ett stort hjälpmedel att

förstå och förklara fackliga förhandlingar och därigenom att analysera och förstå vad

som har skett. Som jag i kapitel 5 har visat så passar min teori tillämpbar på min

empiri och därigenom kan jag dra ett antal slutsatser.

Det har skett en decentralisering av det fackliga förhandlingsspelet med VF och

Metall som pådrivande parter. Att jag kan analysera Metall som free-rider i denna

situation får ett antal konsekvenser. Att Metall väljer att bryta sig ur det gamla

systemet tycker jag inte alls följer nödvändigt. Metall hade hela tiden ett val i denna

situation och kunde ha handlat annorlunda och således bibehållit samordningen. Det

fanns ett motiv som var viktigare än samordning, en högre lön på kort sikt. Det finns

ett antal förmildrande omständigheter för Metall. Bland annat att FUG hade en mindre

betydelse för deras medlemmar och att det fanns ett samförstånd över och om

industriarbetarnas villkor som gjorde att åsiktsskillnaden mellan arbetsgivare och

fackförening var mindre än vanligt. Det ökade vinstläget genom devalveringen skulle

främst gynna företag inom den utbrutna sektorn, vilket jag tror spelade en roll. En

förbättrad konkurrenssituation genom devalvering och ett decentraliserat system utan

solidarisk lönepolitik gör att framtiden ser mycket bra ut för arbetsgivaren. Jag räknar

även VF till free-riders i denna situation, men de hade den nu tillkomna lösningen

som mål, både ideologiskt och förhandlingsmässigt.

Den mer filosofiska diskussionen om en skillnad mellan kollektiv och individuell

rationalitet har även den kunna identifieras och knytas till empirin. Det som är bäst för

det egna förbundet på kort sikt kan mycket väl vara ett sämre alternativ på det hela

taget och på längre sikt. Om teorin om lönereglering och samförstånd för att få fart på

den framtida ekonomin är giltig är den individuella rationaliteten (rational choice

lösningen) en ren förlustaffär. Jag har genom min knytning av empiri och teori kunna

identifiera detta samband. Detta ger att den kolllektiva rationaliteten genom

samförståndslösning en bättre utdelning om man ser till reallöneökningen och på en

längre sikt (en nominell löneökning kan vara en rellönesänkning).

Om man ser den solidariska lönepolitiken som ett viktigt mål har här skett en brytning

med denna politik. Ett nytt förhandlingssystem har växt fram och en ny era har inletts.



Våren 1996 har det förts en debatt om olika nya "Saltsjöbadsavtal". Olika företrädare,

både politiska och fackliga, presenterar olika förslag. Vad de eftersträvar är en

samordning och allians mellan fack och arbetsgivare av någon modell. Argument och

ämne skiftar men det är just samordningen och ett "samhällskontrakt" av något slag

som önskas. Mot den här presenterade bakgrunden gör att man kan se lite tydligare

vad som önskas. Inte rent praktiskt men en idébakgrund som jag hoppas förtydligar

denna diskussion. Det samhälle som vi har idag skiljer sig på många sätt från det

tidiga åttiotalets och det krävs nya lösningar på för att förbättra dagens situation. Nya

lösningar kan också vara gamla idéer i en ny och till dagens situation anpassad

tappning.
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