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Abstract 
 

The purpose of this essay is to examine wage-earners' investment funds from the ideological 

point of view. Were they in any way an integrated part of social democratical democratic 

socialism and reformism? I emphasize Olof Palme´s ideological idea of democratic socialism 

and reformism, and how he handled the issue. How did the question of these funds 

correspondent with the basic ideological points of view, and what was the standpoint of 

Palme in this issue. 

 

My method is built upon a deep study and analyses of SAP board of party and the standing 

committees protocol in the light of Olof Palme´s and SAP's ideology. I even use information 

from literature, inquiries and dissertations. I will mainly focus on Palme´s standpoint during 

this time.  

 

There are the tree question areas and answers in this essay. There is an obvious tension 

between the two poles of labour movement, the state socialism represented by the social 

democratic party with a social outlook from above and the movement socialism, represented 

by the trade union movement with view from below. How did the wage-earners' investment 

funds stand to this traditional tension? How did Olof Palme remain to it? The answers to 

these questions are, that Olof Palme was very aware of this tension and he warned the trade 

union to be too radical. The proposal had a more reformistic formation when it was 

transmitted from the movement socialistic pole to the state socialistic pole.  

 

How did the wage-earners' investment funds fit in democratic socialism? The proposal of the 

wage-earners' investment funds meant that the function socialistic line, which traditionally 

was brought by the social democracy, now was changed to the line of ownership. Was it 

Palmes intention to implement a socialistic society with the help of the wage-earners' 

investment funds, to be more an a large public sector?  The final proposition was a 

compromise and had lost its radical characteristics. It was never Olof Palme’s intention to 

implement a socialistic society with the help of the wage-earners' investment funds. 

 
How did the wage-earners' investment funds fit in the reformistic point of view? Were they 

system changing or system preserving, or both?  The answer to this in this essay is, that the 
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origin proposal was radical and system changing. The final proposal was both system 

preserving and system changing.  
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1. INLEDNING 
 

1.1. Ämnesval och syfte 
 
Stora samhällsförändringar har skett i Sverige under de senaste två decennierna i 

nyliberalistisk riktning. Det är intressant att söka när i tiden de tog fart och även söka orsaker 

till dem. En av nyckelpersonerna i svensk politik i tiden strax före dessa förändringar var 

Olof Palme. Tystnaden kring hans idétradition har varit påtaglig åtminstone som jag har 

uppfattat det. Min utgångspunkt var vid tidpunkten för planering av den här uppsatsen, att 

Olof Palme idag är bortglömd i svensk politik. Ändå levde han i politikens absoluta centrum i 

över trettio år. Jag ville veta mer om politikern och statsministern Olof Palme. Jag hade en 

positiv utgångspunkt beträffande Olof Palme och hans gärning, men hade vid arbetets början 

en del obesvarade frågor kring vad slags ideologi och socialism han stod för och hur han 

bedrev sin politik. Även nu, när jag genomfört uppsatsen, har jag många obesvarade frågor 

kring varför han var så kontroversiell och väckte så starka känslor såväl inom och utanför 

arbetarrörelsen, men dessa frågor går utanför ramen för den här studien.  

 

Ett under Olof Palmes tid debatterat ämne var löntagarfonderna. Dessa fonder ändrade 

karaktär från första radikala, för arbetarnas ställning genomgripande förslag där företagen 

successivt inom loppet av ett antal årtionden skulle överföras i arbetarnas ägo, till ett förslag 

som till fullo var anpassad till marknadsekonomin och hade som huvudsyfte att tillhandahålla 

riskkapital för företagen och ge avkastning till AP-fonden samt där ett spärr för löntagarnas 

ägarandel av aktier hade införts. Det här upplevdes som ett svek av många, som hade varit 

positiva till det första förslaget och som hade sett framför sig en genomgripande 

samhällsförändring, vilken nu uteblev. Min egen frågeställning mot ovanstående bakgrund 

var, om Olof Palme egentligen delade socialdemokratins värderingar och att det kanske var 

han som öppnade vägen för de förändringar i samhället som skett i nyliberalismens anda och 

som bidragit till nedmonteringen av den socialistiska ideologin och öppnat vägen inom den 

socialdemokratiska rörelsen för privatisering och konkurrensutsättning av den offentliga 

sektorn.  

 

Med ovanstående som bakgrund undersöker jag löntagarfonderna som en integrerad del i en 

demokratisk socialism och reformism och lägger tonvikten just på Palmes agerande i frågan 
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och i vilket politiskt klimat han genomförde fonderna. Jag undersöker också hur Palmes 

ideologi, demokratisyn och reformism överensstämmer med socialdemokratin och hur han 

hanterade löntagarfondsfrågan. 

 

1.2. Löntagarfondsfrågan 

 
LO-ekonomen Rudolf Meidner hade utan framgång vid LO kongresserna 1961 och 1966 

försökt föra fram frågan om branschfonder för att ta hand om övervinsterna i företagen. 1971 

tog LO tag i frågan efter mycket kritik från de egna mot den fackliga samarbetspolitiken.1 

Meidner fick uppdraget att utreda löntagarfonderna och presenterade sin rapport den 27 

augusti 1975. Syftet med förslaget var att successivt överföra företagens kapitaltillväxt till 

löntagarnas ägo och införa ekonomisk demokrati. Fonderna skulle fungera som ett instrument 

för demokratisering av arbetslivet och ägas av löntagarorganisationerna.2  

 
Rapporten reviderades av LO enligt medlemsopinionen vid rådslaget 1975. Målen 

formulerades konkret. Fonderna skulle inte vara instrument för att öka kapitalbildningen och 

industriinvesteringar. Syftet var att på sikt åstadkomma en förändring i ägarstrukturen, 

ekonomisk demokrati och fonderna var även avsedda att stärka den svenska blandekonomin.3 

 

Folkpartiet, som tidigare drivit frågan om individuella vinstandelar, krävde 1974 i en 

partimotion en lagstadgad rätt för löntagarna i företagens kapitaltillväxt. Syftet var att 

förskjuta den ekonomiska maktkoncentrationen från både enskilda och staten.4 

Socialdemokraterna gav med sig för folkpartiet i en överenskommelse på Haga slott våren 

1974. En kommitté med syfte att utreda löntagarfonderna tillsattes den 30 januari 1975, och 

den här kommittén arbetade parallellt med LO-SAP´s arbetsgrupp som tillsattes året efter. 5 

Hjalmar Mehr blev kommitténs förste ordförande.6 Utredningen lades ner 1981 utan att ha 

åstadkommit något förslag.7 

 

                                                 
1 Åsard, Erik. LO och löntagarfondsfrågan. En studie i facklig politik och strategi (1978) s.101 
2 Ilja Viktorov. Fordismens kris och löntagarfonder i Sverige. (2006). s. 96 
3 Viktorov. (2006). s.100 
4 Åsard Erik. Kampen om löntagarfonder. Fondutredningen från samtal till sammanbrott (1984) s. 16f 
5 Åsard (1984) s. 12 
6 Åsard (1984) s. 22f 
7 Åsard (1984) s. 65  
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LO och SAP som utredde fondsfrågan presenterade en första rapport 1978. Nu skulle 

fonderna även bidra till kollektivt sparande.8 Både företagen och löntagarna skulle tillföra 

medel till dem. 9 Förslaget 1978 fick kritik även i de egna leden och partiet beslutade hösten 

1978 fortsätta utredningsarbetet. Dessutom skulle SAP-LO arbetsgrupp samarbeta med Mehr- 

utredningen.10  

 

LO-SAP rapporten 1981, Arbetarrörelsen och löntagarfonder, kom ut 1981. Motståndet från 

arbetsgivareföreningen SAF var nu kompromisslöst. Förändringarna i den här nya rapporten 

var stora i förhållande till de tidigare förslagen och fonderna motiverades med att rädda den 

svenska ekonomin och även förstärka ATP-systemet pga. landets ekonomiska situation.11  

 
Både LO´s och SAP´s kongresser godkände rapporten, men ytterligare förändringar 

genomfördes i förslaget innan den lades fram i december 1983.12 LO-ekonomen Per-Olof 

Edin arbetade fram det slutliga förslaget i samarbete med finansdepartementet.13 

Löntagarfonderna hade nu helt förlorat sin radikala karaktär och var ett ekonomiskt politiskt 

instrument för att förbättra landets ekonomi.  

 

1.3 Olof Palme 
 
Olof Palme började sin politiska karriär som Tage Erlanders handsekreterare hösten 1953. 

Han hade ett mycket nära samarbete med Erlander även på 60-talet, då han fick en egen 

ministerpost. Han efterträdde Erlander till partiordförandeposten i SAP 1969 och hade den 

ända fram till sin död februari 1986.  Han hade statsministerposten i två omgångar, från 1969 

till 1976 och från 1982 till 1986. 14 Löntagarfonderna diskuterades aktivt i politiken från 1975, 

då den statliga utredningen tillsattes och LO kom med sitt förslag till branschfonder, till 1983, 

då de infördes. Av de nästan 17 år Olof Palme var partiordförande var löntagarfondsfrågan 

aktuell i debatten i 10 år.   

 

                                                 
8  Viktorov. (2006). 101f 
9  Viktorov. (2006). s. 102 
10 Viktorov. (2006). s. 103 
11 Viktorov. (2006). s. 103f 
12 Viktorov. (2006). s. 104 
13 Viktorov. (2006). s. 108 
14 Peterson Thage G. Olof Palme som jag minns honom (2002) omslagets flik. Jmf även Antman Peter, Schori, 
Pierre. Olof Palme. Den gränslöse reformisten (1996) s. 11 
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Arbetsplatsdemokrati var en viktig fråga för Palme och ett antal lagar stiftades i början på 

1970-talet, bland annat medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen. Skolan 

var också viktig för Olof Palme under hans tid i politiken, hans motiv var att den kunde 

användas för att bryta ner klassklyftorna. Jämställdhetsfrågor och demokratifrågor var hans 

hjärtefrågor. Under sin tid som statsminister i början på 1970-talet tillsatte han 

jämställdhetskommissionen. Han menade, att demokratin i samhället var ofullständig så länge 

kvinnorna inte var representerade i politiken. Olof Palme ansåg att jämställdhetsarbetet måste 

delas av både män och kvinnor.15  Även frågan om full sysselsättning följde med i Palmes 

arbete genom hela hans politiska liv och han menade, att den var kärnan i den 

socialdemokratiska socialismen, för arbetslöshet var stor slöseri med människornas liv.16  

 

Redan tidigt i sin politiska karriär ansåg Palme, att socialdemokraterna måste bli ett idéparti 

och arbeta för folkets aktiva deltagande och sträva efter att maktförhållandena inom det 

ekonomiska livet bryts.17 Palme var demokratisk socialist och hade solidaritet som 

paradbegrepp. För honom innebar det att allas intressen måste komma till tals och att alla 

måste ha möjlighet att förverkliga sina livsmål. 18 Palme menade också, att alla diskussioner 

kring social- och trygghetspolitik måste förankras i idén om den demokratiska socialismen. 19 

 

 

1.4. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka löntagarfonderna från ideologisk synpunkt. På 

vilket sätt var de, alternativt var de inte, en integrerad del i den svenska socialdemokratins 

demokratiska socialism och reformism? Jag lägger tonvikten på Palmes ideologiska 

uppfattningar som demokratisk socialist och reformist, och hans agerande i frågan. Hur 

stämde de olika löntagarfondsförslagen överens med grundläggande ideologiska 

ståndpunkter, och vilket var Olof Palmes ställningstagande.  

Närmare bestämt är det tre frågeställningar som uppsatsen försöker besvara. 

Hur förhåller sig löntagarfondsfrågan till den traditionella spänningen inom arbetarrörelsen 

                                                 
15 Thage G Peterson (2002) s. 150ff 
16 Thage G Peterson (2002) 155f 
17Antman (1996) s. 25 
18 Antman och Schori (1996) s. 42 Se även t.ex. Olof Palmes inledningsanförande vid partikongressen 1984. 

Axelsson Majgull, Fredriksson, Gunnar, Klein, Helle. Solidaritet utan gränser. Olof Palme. Tal och texter i 
urval mfl. (2006) s.92 



 

 9

mellan ”statssocialism” och ”rörelsesocialism” (begreppen förklaras i kapitel 2 nedan), där 

den förra har en uppifrån syn på samhället och den senare en nerifrån syn. Hur förhöll sig 

Palme till den här spänningen?  

Hur passade löntagarfondsfrågan in i den demokratiska socialismen? Löntagarfondsförslagen 

innebar en förändring från ett funktionssocialistiskt synsätt till ägarsocialism (begreppen 

förklaras i kapitel 2 nedan). Var det möjligt eller ens avsikten att genomföra ett socialistiskt 

samhälle, som skulle innebära mer än en stor offentlig sektor? 

Hur passade löntagarfonderna in i det reformistiska tänkandet? Var löntagarfonderna 

systemförändrande eller systembevarande, eller både och? 

 
 

1.5. Tidigare forskning  
 
Det finns bara ett vetenskapligt arbete hittills som tangerar Olof Palme och hans arbete med 

löntagarfonderna. Det är Ilja Viktorovs doktorsavhandling i ekonomisk historia, Fordismens 

kris och löntagarfonder i Sverige (2006). Avhandlingen tar ett perspektiv på krisen inom det 

svenska massproduktionssamhället och hur löntagarfondsfrågan hanterades mot denna 

bakgrund av LO, SAP och SAF. Viktorov har ett traditionellt historiskt perspektiv på 

materialet och behandlar även orsakssammanhanget mellan löntagarfondsdebatten och det 

centrala löneförhandlingssystemets sammanbrott.  Avhandlingen visar, att den svenska 

fordismen, som i korthet betecknar massproduktionen, hade förlorat sin legitimitet hos SAF 

och LO och båda lade alternativ till den och dess bärande strukturer. Viktorovs slutsats är, 

vad gäller SAP´s roll i debatten, att partiledaren och SAP hanterade löntagarfondsfrågan så 

bra som det nu var möjligt i relation till de konflikter som uppstod. Avhandlingen är den 

första som tar fasta på debatten kring löntagarfonderna mot bakgrund av den svenska 

arbetsmarknaden. Avhandlingen är välgenomarbetad, innehållsrik och informativ. Den är den 

första i sitt slag som bygger på primärkällor. Det är svårt att säga vilket förhållningssätt 

Viktorov har till Olof Palme och socialdemokratin, Jag skulle kanske tolka honom som 

neutral och att han tar ett vetenskapligt grepp om frågan ur ekonomiskt historiskt perspektiv. 

 

Litteraturen om både Olof Palme och löntagarfonderna var för sig är omfattande även om den 

vetenskapliga litteraturen fortfarande är relativt begränsad. Som exempel på vetenskapliga 

                                                                                                                                                        
19 Peterson (2002) s. 140 
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arbeten kan nämnas två analyser av statsvetaren Erik Åsard. Den första, LO och 

löntagarfondsfrågan, utkom redan 1978. Löntagarfondsfrågans uppkomst belyses i en bred 

historisk kontext. I den andra boken, Kampen om löntagarfonder från 1985, belyser Åsard 

orsaken till varför varje försök till kompromiss i frågan misslyckades och varför den statliga 

utredningen med Gösta Mehr i spetsen fram till 1979 och Allan Larsson sedan, kollapsade. 

Åsard har skrivit två mycket informativa arbeten här, men är begränsade till att handla just 

debatten och inte samhällsutvecklingen i stort. Dessa arbeten behandlar inte Olof Palmes roll 

specifikt i frågan. Leif Lewins arbete Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år (1989 

tredje upplagan) tar upp löntagarfondsfrågan ur rationalistiskt teoriperspektiv. Lewin 

behandlar frågan ytligt och snabbt och sammanför sedan resultatet i spelteoretisk ram. 

Lewins slutsats är bl a, att den socialdemokratiska ledningen undslapp ägandelinjen med 

blotta förskräckelsen, och kunde fortsätta att föra den traditionella socialdemokratiska 

välfärdslinjen. Jag saknar Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) i Lewins framställning, 

vilken jag anser ha spelat en stor roll för utgången av löntagarfondsfrågan och även 

handläggningen av den under de aktuella åren. Jag anser, att Lewin har gjort det enkelt för sig 

och dragit långtgående slutsatser av en komplicerat projekt på för tunt material. Därmed inte 

sagt att arbetet inte skulle tjäna sitt syfte som informationsunderlag för de aktuella 

händelserna. 

 

Beträffande Olof Palme är även här litteraturen omfattande, dock inte den vetenskapliga. Det 

pågår för närvarande forskning kring Olof Palme på Södertörns högskola i Flemingsberg. 

Statsvetaren i Göteborgs universitet Ann-Marie Ekengren har skrivit om Olof Palme och 

utrikespolitiken (2005). Boken behandlar Palmes politiska visioner och idéer i 

utrikespolitiken och sätter fokus på hur en individs idéer kan påverka utrikespolitiken, i det 

här fallet Olof Palmes idéer. Hon kommer till slutsatsen, att Olof Palme som individ buren av 

sina idéer påverkade utrikespolitiken i de frågor hon belyser. Ekengren tar inte ställning till 

Palme som person, utan tar snarare fasta på hur individens idéer påverkar besluten. 

Historikern i Örebro universitet Gunnela Björk har skrivit om Olof Palme och medierna 

(2006). Hon sätter Palme i ett medieperspektiv och undersöker hans bidrag till att skapa nya 

normer för förhållandet mellan politik och medier. Hennes arbete belyser en tid då medierna 

gjorde genombrott i de svenska hemmen och politiken medialiserades. Olof Palme var 

föregångaren här och använde medierna för att sprida sitt budskap, någonting som inte sågs 

väl av alla. Björk har en klart positiv inställning till Olof Palme, men inte okritisk. Peter 

Antman och Pierre Schori har skrivit Olof Palme, den gränslöse reformisten (1996) där de 
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lyfter fram idépolitikern Olof Palme. Peter Antmans del i boken bygger på Palmes tal och 

primärkällor från arbetarrörelsens arkiv. Författaren har ett klart positivt förhållningssätt till 

Olof Palme och hans gärning. 

 

Det finns även böcker om Olof Palme som inte är vetenskapliga. Björn Elmbrant har skrivit 

biografin  

Palme (1989) om Palmes liv. Han har en positiv utgångspunkt på sin framställning, dock inte 

okritiskt positiv. Han redovisar sina källor i slutet av boken men inte i hänvisningar i texten, 

så det är svårt att se varifrån han hämtat sina uppgifter och hur han underbygger sina 

slutsatser. Men boken är väl värd en genomläsning för den intresserade. Thage G Peterson 

har också skrivit en slags biografi över Olof Palme, Olof Palme som jag minns honom (2002). 

Peterson uttrycker en slags djup vänskap med Olof Palme och som jag förstår det, bygger han 

berättelsen på under åren förda minnesanteckningar kring olika händelser. Peterson gör ett 

försök att lyfta fram personen Olof Palme och arbetet måste ses i ett av Petersons förståelse 

av situationerna färgad perspektiv. Han ställer sig positivt till Personen och politikern Olof 

Palme, men är inte okritisk. 

 

 

1.6. Metod 
 
Min metod bygger på en djupstudie och analys av SAP partistyrelsens och verkställande 

utskottets protokoll i ljuset av Olof Palmes och SAP´s ideologi och mot bakgrund av det 

politiska klimatet som rådde i landet i tiden för debatten kring löntagarfonderna. Jag 

koncentrerar mig i första hand på Olof Palmes ställningstaganden i turerna kring 

löntagarfonderna. 

 

1.6.1. Avgränsning 

 
Jag behandlar en tidsperiod på tio år med start från 1975, då Rudolf Meidners förslag 

presenterades. Jag har i första hand koncentrerat mig på den debatten som fördes internt i 

SAP partistyrelsens och verkställande utskottets sammanträden, men jag har även hämtat 

information från litteratur, utredningar och avhandlingar vid behov.  

 

Löntagarfondsdebatten är, när man ser till källor, en mycket omfattande fråga. Jag har därför 
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i den mån det varit möjligt koncentrerat mig på Palme som person och de spänningar som 

uppstod i mötet mellan Palmes ideologi och löntagarfonderna.  

 

1.6.2. Källor 

 
Uppsatsens kärna bygger på de olika löntagarfondsförslag som tagits fram under den aktuella 

tidsperioden samt opublicerade primärkällor hämtade ur Arbetarrörelsens Arkiv och 

Bibliotek (ARAB) i Stockholm för att belysa debatten och Palmes ställningstagande i frågan. 

Det är framför allt från SAP partistyrelsens och SAP verkställande utskottets protokoll åren 

1975 till 1984 jag hämtat uppgifterna. SAP har inte givit sin tillåtelse att kopiera dessa 

protokoll, så materialbearbetningen har skett på ARAB. I vissa protokoll har jag kunnat söka 

efter rubriken ”löntagarfonderna”, men ofta har inte paragraferna varit rubricerade, utan jag 

har fått söka genom hela årgångar sida för sida. Vidare har jag sökt viss information från Olof 

Palmes Arkiv (O. P. A) på nämnda ARAB. Där fick jag stor hjälp av Stellan Andersson som 

ansvarar för O.P.A.  Förutom detta material har jag sökt bakgrundsinformation om både Olof 

Palme och löntagarfonderna i befintlig litteratur, både vetenskaplig och av annan karaktär. 

Källorna har jag använt på följande sätt: 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.6.3. Metodisk uppläggning 

 
 

 

 

 

 

 

Bakgrundfakta både vad gäller löntagarfonder och Olof Palme har jag hämtat 
ur litteratur samt från Olof Palmes Arkiv på ARAB.  

För att få mer kunskap om löntagarfonderna och ekonomisk demokrati har 
jag använt mig av utredningar, undersökningar, avhandlingar samt SAP´s 
protokoll om löntagarfonderna  över den aktuella tidsperioden. 

Debatten har jag hämtat ur SAP partistyrelsens och Verkställande utskottets 
protokoll perioden 1975-1984. ARAB. Dessa källor är kärnan i uppsatsen och 
återspeglar Olof Palmes agerande i löntagarfondsfrågan.  
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Jag behandlar frågan om löntagarfonderna och Olof Palme på två plan. Dels ger jag en 

bakgrund till löntagarfondsfrågan, förtydligar den och beskriver de olika turerna kring frågan. 

Dels analyserar jag Olof Palmes olika ställningstaganden genom dessa turer. Nedan en enkel 

skiss var frågan hanterades i olika skeden: 

 
       
          
LO: 
 
 
Löntagarfondsfrågan 
Togs upp av LO 1971. 
 
En utredning tillsattes 
med Rudolf Meidner som 
ansvarig utredare. 
 
Meidner presenterade sitt 
förslag 1975. 
 
LO´s kongress godkände 
förslaget efter vissa 
förändringar 
 

Andra aktörer så som 
de borgerliga, övriga 
fackföreningar och 
SAF: 
 
Frågan om 
individuella 
vinstandelar drevs av 
folkpartiet på 50- och 
60-talen. 
 
En statlig utredning 
tillsattes som eftergift 
åt folkpartiet i en 
förhandling med 
socialdemokraterna 
1975. I kommittén 
ingick representanter 
från olika partier, från 
fackföreningsrörelsen, 
från näringslivet. 
Gösta Mehr ledde 
utredningen.   
 
 
 
 
 
 
1981 kollapsade den 
här utredningen. 
Förhandlingar med 
olika parter var inte 
längre möjliga. SAF 
agerade hårt mot 
löntagarfonderna. 
 

Olof Palme, SAP  
och LO: 
 
Olof Palme var 
passiv i frågan fram 
till 1975. 
 
 
LO och SAP tillsatte 
en gemensam 
arbetsgrupp för att 
utreda frågan utifrån 
LO´s förslag. 
 
Ett första förslag 
kom 1978. Kritik 
restes mot förslaget 
och utredningsarbetet 
fortsatte i samarbete 
med den statliga 
utredningen. 
 
 
1981 kom ett andra 
förslag ut som 
godkändes av både 
SAP och LO´s 
kongresser. 
 
Rapporten 
bearbetades 
ytterligare av P-O 
Edin i samarbete med 
finansdepartementet 
och förslaget 
genomfördes 1983. 
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1.7. Disposition 
 

Kapitel 1 ger en kortfattad bakgrund och beskriver uppsatsens uppbyggnad. Kapitel 2 är 

teoribakgrund och beskriver problemformuleringen. Kapitel 3 ger bakgrundfakta, både den 

politiska utvecklingen i Sverige under efterkrigstiden, Olof Palmes bakgrund och hans 

ideologi samt bakgrunden till löntagarfonderna. Kapitlen 4-6 behandlar den aktuella debatten. 

Här behandlas också de begrepp som är viktiga i frågan, såsom ekonomisk demokrati, 

vinstdelning och solidarisk lönepolitik. Vidare tar jag upp frågan om arbetsgivareföreningens 

agerande i frågan under den aktuella tiden. I kapitel 7 svarar jag på uppsatsens 

frågeställningar. Lite översiktligt ser dispositionen ut som nedan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kapitel 2. Teoretisk bakgrund och problemformulering.  

Kapitel 3. Bakgrundsfakta om Olof Palme och hans ideologi samt om löntagarfonderna 
och dess uppkomst och även samhällsförändringar i tiden innan frågan aktualiserades. 
Här tar jag upp löntagarfondernas bakgrund och frågans olika turer under den aktuella 
tidsperioden. 

Kapitel 4-6. Här finns en analys av Olof Palmes ställningstagande steg för steg genom 
dessa olika turer i löntagarfondsfrågan.  
 

Kapitel 7. Sammanfattning och slutsatser. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
 

2.1. Demokratisk socialism 
 
Ett demokratiskt styrelsesätt bygger på att vissa grundvillkor är uppfyllda, såsom allmän och 

lika rösträtt, fria val, organisationsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet.20 Regeringsformen 

anger hur den svenska folkstyrelsen förverkligas i ett representativt och parlamentariskt 

styrelseskick, på nations-, kommunal- och lokal nivå.21  Demokrati kan på en allmän nivå 

sägas vara den styrelseform som förverkligar folksuveränitetens idé.22 Professor i 

statskunskap, Lennart Lundqvist, diskuterar begreppet demokrati i djupare bemärkelse i sitt 

arbete Demokratins väktare (1998). Som utgångspunkt har han vårt offentliga etos som 

omfattar våra verklighetsuppfattningar, värden och idéer om hur de skall kunna appliceras så 

att resultatet blir både rätt och för det gemensamma goda, vilket i och för sig inte kan 

definieras i förväg.23 Vår lagstiftning anger riktlinjerna för att kunna rekonstruera vårt 

offentliga etos. Det självklara antagandet är då att vårt samhälle är en demokrati och att våra 

institutioner också är demokratiska. Samhällsmedlemmarna är följaktligen subjekt och det 

skall finnas demokratiska institutioner med syfte att främja kompromiss, förhandling, ärlig 

konkurrens och lika rättigheter. Det här gäller alla oavsett kön, klass, religion eller yttre 

attribut av skilda slag.24  

 

Teoretiker som lägger tyngden på individens förmåga att delta i politiken menar, att en 

livskraftig demokrati bygger på medborgarnas kunskaper, förmåga att förstå, kunnande och 

moraliska integritet. Ett demokratiskt system är följaktligen föränderligt och dynamiskt.25 

 

Det finns ingen absolut logik i demokratidoktrinerna. De är instrumentella i den bemärkelsen, 

att de styr proceduren. Lundqvist skriver: ”Aktörerna kan ofta lösa de praktiska problemen på 

doktrinernas konkreta nivåer och har bara att hoppas på att motsättningarna inte förs upp på 

                                                 
20 Olof Petersson. Svensk politik. Norstedts Juridik. Stockholm 2004. s. 26. 
21 Petersson  (2004) s. 30f. 
22 Petersson (2004) s. 34 
23 Lundqvist Lennart. Demokratins väktare. Studentlitteratur. Lund 1998. s. 53 och 65 
24 Lundqvist (1998). s. 61 
25 Lundqvist (1998). s. 77f 
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så principiell nivå att de kan vara svåra att överbrygga”.26 

 

Kommunisten bygger sin politiska syn på tanken, att han har en historiskt förutbestämd kraft 

utanför hans möjlighet att påverka, att vinna, skriver docenten i statskunskap Reidar Larsson. 

Den demokratiske socialisten anser, att ingenting annat än den mänskliga viljan och det 

sociala samvetet kan frigöra människan från den historiska bestämningen. Socialismen 

strävar efter att utjämna olikheter i politiska resurser genom inkomster och utbildning. 

Människornas demokratiska sinnelag är dock inte givet, friheten är ständigt i fara och man får 

aldrig slå sig till ro.27 

 

Det var under Tage Erlanders tid på femtio- och sextiotalet som socialdemokratin definitivt 

bröt upp från den marxistiska ödestron.  Socialdemokraterna hade en skyldighet att ingripa 

även i näringslivets verksamhet för att se till folkmajoritetens intressen.28 

 
 

2.2. Reformism 
 
Den reformistiske socialisten förespråkar en gradvis, icke-revolutionär samhällsförändring. 

Reformismen bör inte blandas med revisionismen, som var en inriktning inom den tyska 

reformistiska socialdemokratin. Revisionisterna ville ompröva marxismen, reformister 

markerar brytningen med marxismen.29 

 
I slutet av 1700-talet var skillnaden mellan begreppen ”revolution” och ”reformism”30 inte så 

stor. Revolution innebar stora grundläggande förändringar i samhället, som även kunde vara 

reformer. Men i och med franska revolutionen kom begreppet att avse omvälvning och 

våldsam omstörtning.31 

 

Motståndarna mot franska revolutionen menade, att samhällsförändringar borde ske i små 

steg och följa lagen. Begreppet ”reform” användes för att beskriva takten och styrkan i dessa 

förändringar. Det är här som begreppen ”revolution” och ”reform” kom att beteckna 

                                                 
26 Lundqvist (1998). s. 80 
27 Larsson Reidar. Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur. Lund 2006. Sjunde upplagan.  (2006). s. 83ff 
28 Leif Lewin. Planhushållningsdebatten. Uppsala 1967. s. 423ff 
29 Larsson ( 2006). Sjunde upplagan. s. 83 
30 När jag beskriver begreppen revolution och reformism, avser jag deras politiska betydelse. 
31 Sven Ove Hansson. Introduktion till Thomas Humphrey Marshall. Idéer om reformism. Volym 4 i Tidens 
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varandras motsatser.32 

 

Det finns i stort sett tre perspektiv på reformismen. Det första är det konservativa 

perspektivet. Konservativa reformteoretiker med Edmund Burke (1729-1797) som en av de 

första förespråkarna och den som formulerade skillnaden mellan reform och revolution 

menade, att reformarbetet borde ske genom det slags arbete som undanröjde konkreta 

missförhållanden i samhället, istället för förverkliga abstrakta ideal. Målet skulle inte vara 

samhällsförändring. Reformismen skulle vara systembevarande. Reformerna skulle 

stabilisera de bestående strukturerna i samhället.33 

 
Det andra perspektivet är systemövervinnande reformer. Det är reformistiska socialister som 

verkar i ett kapitalistiskt samhälle som eftersträvar detta. Förutom att leda till omedelbara 

förbättringar skall reformerna skapa förutsättningar för att på längre sikt göra grundläggande 

systemförändringar i samhället.34 Eduard Bernstein formulerade den socialdemokratiska 

reformismen i slutet av 1800-talet och hans definitioner har blivit klassiska. Han menade, att 

övergången från kapitalism till socialism inte behövde vara samhällsomvälvande eller  

samhällsomstörtande. Förändringarna kunde ske i lugnt tempo genom oavlåtligt 

reformarbete.35 

 
Karl Popper (f1902) formulerade det tredje perspektivet, systemneutralt perspektiv, som 

innebär att hänsyn endast skall tas till reformernas omedelbara och direkta effekter. 36 

 
Det finns en djup diskussion i analytiska sammanhang vad reformismen strävar att bevara 

eller förändra. 37 I den här uppsatsen, när jag talar om systemförändringar syftar jag på 

förhållandet mellan kapitalism och socialism. 

 

Redan på 1920-talet talade Gustav Möller och Ernst Wigforss för reformismens betydelse i 

arbetarpartiet och menade, att man inte kunde planera för framtida generationer, utan varje 

generation fick lösa sina egna problem. Under den här perioden diskuterades 

socialdemokratins politik intensivt. Teoretikern Nils Karleby, som haft stor betydelse för 

                                                                                                                                                        
idéserie. Borgå 1991.  s. 7 
32 Hansson. (1991). s. 8 
33 Hansson. (1991). s. s. 8 och 13 
34 Hansson. (1991). s. s. 13 
35 Hansson. (1991). s. 11f 
36 Hansson. (1991). s. s. 13f 
37 Hansson. (1991). s s. 14 
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socialdemokratins utveckling, konstaterade att människan var ansvarig för sitt samhälle. 

Målet för arbetarrörelsen måste vara att delta i att samhället förbättras. 38 Målet för 

socialismen var alltså inte socialisering av samhället, utan delaktighet. ”Då äganderätten 

uppfattades som den form för disposition av föremål, ” skriver Leif Lewin, ”som staten 

genom lagstiftning bestämt, blev kravet på samhällelig äganderätt helt enkelt en omskrivning 

för olika former för inflytande över näringslivet och en viss fördelning av 

produktionsresultatet.” Här började det funktionssocialistiska synsättet, som jag återkommer 

till senare, ta form. Karleby, Wigforss och Möller var alla tre för näringsfrihet och 

konkurrens och den socialdemokratiska politiken förblev näringslivsvänlig. 39 Här började 

socialismen också formas att i stort sett omfatta den offentliga sektorn. Staten skulle ha egen 

långsiktig produktiv verksamhet där det privata näringslivet inte förmådde anställa alla 

arbetsvilliga. Men det huvudsakliga ekonomiska initiativet var de privata kapitalisternas.40  

 

Professor Jörgen Hermansson behandlar i sitt arbete Politik på upplysningens grund (2003) 

demokratisk reformism och menar, att upplysningstanken är grundbulten i svensk 

demokratisk reformism. Kännetecknande för demokratisk reformism på upplysningens grund 

har varit till exempel det svenska utredningsväsendet och att politiken baserats på veteskaplig 

kunskap. Upplysningen definierar han med Immanuel Kants formulering som människans 

utträde från omyndighet. Utvecklar man tanken innebär den, att tillvaron är möjlig att 

begripa, människan själv avgör vad som är värdefullt och tar ansvar för att få värden och 

världen att gå ihop.41 Här finns det en tydlig koppling mellan Nils Karleby och den 

socialdemokratiska politiken och synen på människan fram till 1980-talet.

                                                 
38 Lewin (1967) s. 34ff 
39 Lewin (1967) s. 36 
40 Lewin (1967) s. 69ff 
41 Jörgen Hermansson. Politik på upplysningens grund. Om den demokratiska reformismens möjligheter och 
problem. Liber AB. Malmö (2003) s. 8f. 
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2.3. Arbetarrörelsens två poler 
 
Då initiativet till löntagarfonderna kom från fackföreningsrörelsen och övertogs sedan av 

arbetarpartiet till den politiska arenan, är det meningsfullt att sätta teoretisk fokus i dessa 

aktörers relation. Utifrån Olof Palmes position som partiledare och statsminister innebär ju 

stora frågor som löntagarfonderna, att principerna måste klargöras, kompromisser ingås och 

strategier utarbetas för att bygga upp en bas för stöd för frågan.  

 
Det socialdemokratiska arbetarpartiet (i fortsättningen kallat SAP) bildades av 

fackföreningarna 1889. Man blev medlem i SAP genom fackföreningarnas frivilliga 

kollektiva anslutning av sina medlemmar. Det innebär, att rörelsen i första hand är en social 

rörelse och i andra hand ett parti. Fackföreningarna påverkade partiets självbild och 

målsättningar och förklarar historiskt deras starka ställning och även till stor del den svenska 

arbetarrörelsens enhetlighet.42 

 
I en essä skriven för demokratiutredningen identifierar professor Mats Dahlkvist (Lindberg) 

arbetarrörelsens två poler, som han kallar för rörelsesocialism och statssocialism, alltså 

frivilliga organisationer som fackföreningsrörelsen, och partiet. Mellan dessa poler finns ett 

spänningsfält som omfattar hela samhället och berör ideologi, organisation, vägval och 

strategier kring hur samhället kan förändras med tanke på individens frigörelse och 

bemyndigande.43 

 

Definition av rörelsesocialism: 

 

Rörelsesocialismen har den arbetande befolkningens organisering som utgångspunkt och 

bärande struktur och kännetecknas av självförvaltning, självorganisering samt decentraliserad 

organisationsstruktur. Idéer om socialism ses som rörelsebaserad direktdemokrati eller 

närdemokratisk representativ demokrati.44 Rörelsesocialismen betonar självorganisering och 

frivilligorganisationerna som det viktigaste medlet för demokratisk vitalitet.45 

 

                                                 
42 Mats Dahlkvist. Den instängda demokratin. Demokratiutredningens skrift nr 29.SOU 1999:112s. 20f  
43 Dahlkvist..SOU 1999:112. s. 7 
44 Dahlkvist. SOU 1999:112 s.8 
45 Dahlkvist SOU 1999:112  s.10 
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Definition av statssocialism: 

 

Statssocialismen lägger tonvikten vid statsmakt, offentliga förvaltningar, partiets 

parlamentariska styrka och innehavet av regeringsmakt.46 Statssocialismen försöker bygga in 

arbetarrörelsen och dess organisationskultur i statsapparaten. Idéer om demokrati blir vid den 

statssocialistiska polen knutna till konstitutionens och partiväsendets institutioner.47 Dahlkvist 

skriver: 

 

”Den politiska kulturen inom arbetarrörelsen är en rörelsekultur, ända fram i vår tid. Det betyder att 

arbetarrörelsens bärande tankar och idémässiga kärna utgår från självorganisering, direktdemokrati och 

representativ närdemokrati. Däremot ses inte den historiskt existerande statliga och kommunala 

organisationen som någon självklar tillgång eller ett självklart medel. Tvärtom ses den som 

motståndarnas organisationsprincip och överhets kultur, en fiende att kämpa mot eller en arena som 

måste erövras.”48 

 

 

2.4. Problemformulering 

 

Med ovanstående som bakgrund undersöker jag löntagarfonderna som en integrerad del i en 

demokratisk socialism och reformism och lägger tonvikten just på Palmes agerande i frågan 

och i vilket politiskt klimat han genomförde fonderna.  

 

Jag gör en studie kring varför löntagarfonderna omformades så genomgripande från det första 

förslagets idé om överföring av företagen till de anställda, till den slutliga lösningen då 

fonderna i princip skulle tillhandahålla riskkapital till företagen och föra över avkastningen 

till AP-fonderna och Palmes roll i detta.  

 

Det finns en tydlig spänning mellan statssocialismen och rörelsesocialismen, där den förra 

har en uppifrån syn på samhället och den senare en nerifrån syn. Dessutom finns en historisk 

misstro från arbetarrörelsens bas mot dess överbyggnad. Hur förhöll sig Palme till den här 

spänningen? Löntagarfonderna drevs fram av fackföreningen. Vad skedde med förslaget när 

den överfördes från den rörelsesocialistiska polen till den statssocialistiska? Vad innebar 

                                                 
46Dahlkvist SOU 1999:112  . s. 9 
47Dahlkvist SOU 1999:112  . s.10 
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löntagarfonderna för synen för industridemokratin och för den ekonomiska demokratin? Hur 

hanterades dessa frågor i debatten? 

 

Hur passade de olika förslagen till den demokratiska socialismen? Var det möjligt eller ens 

avsikten att genomföra ett socialistiskt samhälle, som skulle innebära mer än en offentlig 

sektor? I den funktionssocialistiska synen var inte ägandet den bärande idén, utan inflytandet 

skulle kunna vara berättigat eftersom man satsar sin tid och sitt arbete på företagen. 

Löntagarfondsförslagen innebar en förändring av funktionssocialismen till ägarsocialism. Det 

funktionssocialistiska synsättet gav riktlinjerna för arbetarrörelsen. Nu kom åter både 

individualismen och ägandet med på dagordningen.  

 

Hur passade löntagarfonderna i det reformistiska tänkandet? Vad spelade den 

socialdemokratiska reformismen för roll i löntagarfondernas omvandling? Var förslagen och 

den slutliga lösningen för löntagarfonderna systemförändrande eller systembevarande, eller 

både och?  

 

  

2.5. Nyckelbegrepp 
 
Nyckelbegreppen i den här studien är Olof Palme, löntagarfonder, socialdemokratin, 

landsorganisationen LO, svenska arbetsgivareföreningen SAF, industriell demokrati, 

arbetsplatsdemokrati, ekonomisk demokrati, demokratisk reformism, demokratisk socialism, 

solidarisk lönepolitik, vinstdelning. 

 

                                                                                                                                                        
48 Dahlkvist SOU 1999:112  . s. 22 
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3. BAKGRUND 
 
 

3.1. Olof Palmes bakgrund 

 
Olof Palme föddes den 30 januari 1927 i en överklassfamilj med militärer och högre 

ämbetsmän i släkten. Han förlorade tidigt sin far och växte upp med sin mor och sina syskon. 

Han tog studenten 17 år gammal 1944, Bachelor of Arts (BA) i Ohio vid Kenyon College i 

USA 1948 och samma år blev han fänrik i kavalleriets reserv vid Livregementets husarer i 

Stockholm. Han tog en jur.kand. examen 1951 vid Stockholms högskola.49 Som 

examensarbete för sin BA skrev han en uppsats om den ultraliberale ekonomen Friedrich von 

Hayek, förebild för dagens nyliberala rörelse.50 Uppsatsen var en kritisk granskning av boken 

"Vägen till träldom", som på den tiden var en bästsäljare i USA.51 

 

Olika upplevelser bl.a. under ungdomsårens resor gjorde Olof Palme intresserad av politik, 

arbetarklassen och dess historia. Palme, som jag anser ha varit en lysande talare, uttryckte 

saken så här i ett inlägg i partiledardebatten 1982: 

 
"Jag är en demokratisk socialist med stolthet och glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och 
såg den fruktansvärda fattigdomen fast en del var oerhört rika, när jag for runt och såg en på sätt och 
vis ännu mer förnedrande fattigdom i Förenta Staterna, när jag som ung kom öga mot öga med 
kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till 
nazisternas koncentrationsläger och såg dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän."52 

 

Om sitt slutliga val att gå med i det socialdemokratiska partiet sade han i inledningen till 

middagstalet vid LO-kongressen 1976: 

 
"Jag minns en gång att jag som väldigt ung travade iväg till en debatt i den Nationalekonomiska 
Föreningen. Ernst Wigforss talade om sina skatteförslag. Han var i stort sett alldeles ensam. 
Aggressiviteten låg hård och tryckande i den fullpackade salen, utlöstes i smattrande repliker och fräna 
inpass, hånskratt, burop och ovationer när någon tycktes smälla in en femetta på finansministern. 
 
Jag gick hem och tänkte: Kan kapitalism och privatägda pengar hos de redan välbeställda vara så 
viktiga att de måste gå an så där? Kan kapitalet på något sätt deformera människor? I socialismen finns 
en ljus glädje, där solidariteten är mer än den privata vinningen. Det var en av de kvällar som definitivt 
gjorde mig till en socialdemokrat."53 

 

                                                 
49 Gunnar Fredriksson. Olof Palmes gärning. Axelsson m.fl. (2006) s.22 Jmf. även Thage G Peterson. Olof 
Palme som jag minns honom (2002) Omslagsfliken, 
50 Gunnar Fredriksson. Olof Palmes gärning. Axelsson m.fl. (2006). s. 23 Jmf. även Sture Eskilsson. Från 
folkhem till ett nytt klassamhälle. (2005) s. 384f 
51 Björn Elmbrant. Palme. (1989) s. 14 
52 Olof Palme. Inlägg i partiledardebatten i TV den 17 september 1982. Axelsson mfl. (2006) s. 41 
53 Olof Palme. Utkast till middagstal på LO-kongressen. 1976-06-16. OPA 2.4.0: 075 akt 35 
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Självklart var Palmes vägval en process "grundad på studier och eftertanke", som han själv 

uttryckte det.54 Han kom ju från överklassen med borgerliga värderingar och bröt i det 

avseendet från familjens traditioner och värderingar, bland annat tyckte Palmes mor att han 

borde bli någonting annat än en springpojke åt Tage Erlander.55 Han skaffade sig sin 

övertygelse i vuxen ålder utifrån sina egna moraliska värderingar. 

 

1949 kontaktade Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Palme, som nu på deras uppdrag 

började resa i det kalla krigets Europa. Under sitt besök i Prag ingick han skenäktenskap med 

en kvinna som hette Jelena Rennerova och som följde med honom till Sverige. Äktenskapet 

upplöstes 1952.56 

 

Den 9 juni 1956 gifte sig Olof Palme - den här gången på riktigt - med den 4 år yngre Lisbet 

Beck-Friis.57 Paret fick tre söner och äktenskapet var livslångt. 

 

1952 valdes Palme till ordförande för SFS. Hösten 1953 anställdes han av statsminister Tage 

Erlander som dennes personlige sekreterare.58 Palme, som precis fått en tjänst i hård 

konkurrens med många andra sökande som kanslisekreterare på försvarsstaben, tackade ja till 

tjänsten på halvtid och den 15 maj 1954 avvecklade han sin anställning på försvarsstabens 

utrikesavdelning för att på heltid arbeta åt Erlander.59  

 
Olof Palme arbetade som Tage Erlanders handsekreterare i tio år. Erlander ansåg dock, att 

Palme skulle göra politisk karriär istället för att komma in ämbetsmannavägen.60 Han valdes 

till ledamot av riksdagens första kammare för Jönköping 1958.61 Han kom in i regeringen 

1963 som konsultativ statsråd, och fick en ministerpost som kommunikationsminister 1965. 

Två år senare blev han utbildningsminister.62 Olof Palme valdes till partiordförande efter 

Tage Erlander hösten 1969. Han var tveksam till posten, men gav med sig då han fick starkt 

stöd av både partimedlemmar och LO.63 En översikt av Olof Palmes studier och karriär följer 

nedan: 

                                                 
54 Antman, Peter, Schori, Pierre. Olof Palme. Den gränslöse reformisten.  (1996) s. 14 
55 Peterson, Thage G. Palme som jag minns honom. (2002) s. 48 
56 Elmbrant (1989) s. 15 
57 Elmbrant (1989) s. 17 och 31 
58 Antman (1996) s.11 
59 Elmbrant (1989) s. 19 och 21f 
60 Elmbrant (1989) s. 32 
61 Peterson (2002) s 51 
62 Peterson (2002). s. 54 
63 Peterson (2002 s. 56ff 
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• 1944 studentexamen vid Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk i Sigtuna 

• 1948 BA vid Kenyon College, Ohio, USA 

• 1948 fänrik i kavalleriets reserv vid Livregementets husarer i Stockholm 

• 1951 jur. kand. vid Stockholms högskola 

• 1952-53 ordförande i Sveriges förenade studentkårer, SFS 

• 1953-54 tjänst som förste byråsekreterare vid försvarsstaben 

• 1953-1963 handsekreterare åt statsminister Tage Erlander 

• 1955-61 studieledare och ledamot in i SSU´s förbundsstyrelse samt styrelseledamot i 

ABF 

• 1958 blev han riksdagsman och innehade förtroendeposten i riksdagens första 

kammare till 1968. Därefter ledamot av riksdagens andra kammare till 1970. 

•  Från 1971 till 1986 ledamot av enkammarriksdagen.  

• 1963-65 konsultativt statsråd i statsrådsberedningen 

• 1965-67 kommunikationsminister 

• 1967-69 fortsatte han som ecklesiastikminister (utbildningsminister) 

• 1969-86 Ordförande i SAP 

• 1969-76 och 1982-86 Statsminister.64 

 

Självklart finns det en berättelse vid varje tillfälle när någonting nytt inträffar. Men det tjänar 

inte uppsatsens syfte att fördjupa sig i dessa detaljer.  

 
Olof Palme mördades den 28 februari 1986 på öppen gata i Stockholm. Mordet är inte löst 

ännu idag. Tyvärr kom Olof Palmes namn att förknippas med mordet på honom mer än hans 

politiska gärning och ideologi65, vilket nu håller på att ändras bl a genom forskning på 

Södertörns högskola.66 

                                                 
64 Peterson (2002) omslagets flik. Jmf även Antman (1996) s. 11 
65 Antman (1996) s. 11. Axelsson. Talarstolens vällusting. Axelsson mfl (2006) s 9 
66 Gunnela Björk. Olof Palme och medierna (2006) s. 313 
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3.2. Palmes demokratisyn 

 
Peter Antman, doktorand i idéhistoria, har tillsammans med Pierre Schori skrivit Olof Palme, 

den gränslöse reformisten (1996). Antman har gått genom ett digert material på 

Arbetarrörelsens arkiv i syfte att kartlägga Olof Palme som idépolitiker. Han skriver att 

uppgiften att särskilja Tage Erlanders och Olof Palmes idéer är en ogörlig uppgift, då 

materialet saknar anteckningar om vem som skrivit vad.67 

 

Men, menar Antman, det är ändå möjligt att i grova drag rekonstruera Palmes ideologiska 

linje under 50-talet med reservation för noteringen ovan. Erlander gav Palme erkänsla för den 

ideologiska nyorienteringen inom partiet under den här tiden.68 

 
Socialdemokratin genomgick en kris under efterkrigstiden. Bland annat diskuterade Herbert 

Tingsten ideologiernas död.69 Diskussionen om ideologiernas död pågick under denna tid 

även bland amerikanska nykonservativa.70 Det var i detta läge som Palme och Erlander, som 

Antman uttrycker det, ”löste upp knutarna och gav socialdemokratin en ny politisk formel”.71 

 
Erlander sökte nya vägar för socialdemokratin. Landet hade blivit rikare och han ansåg, att 

den sociala uppbyggnaden borde fortsätta. Samtidigt drog han en skiljelinje mellan 

socialdemokratin och folkpartiet i en debatt i början på 1963. Han menade, att det statliga 

ingripandet var i sin ordning om det gynnade det stora flertalet även om det skulle rubba den 

ekonomiska maktbalansen.72 

 

När Palme hösten 1953 kom in i politiken var socialdemokratin i färd med att omorientera sig 

med många olösta frågor.73 Under samma höst skrev han en artikel i Tiden där han talade om 

skolans betydelse för att bryta ner klassklyftorna. Ett år senare skrev han i Liberta 

tillsammans med Assar Lindbäck, att socialdemokraterna åter måste bli ett idéparti, börja 

arbeta för folkets aktiva deltagande och sträva efter att maktförhållandena inom det 

ekonomiska livet bröts. Palme skrev i ett förarbete till artikeln, att ett fåtal har inflytande i 

                                                 
67 Antman (1996) s. 19 
68 Antman (1996) s. 20f 
69 Jmf även Leif Lewin, Planhushållningsdebatten (1967) s. 505-511  
70
 Gunnar Fredriksson. Olof Palmes gärning. Axelsson m.fl. Solidaritet utan gränser. (2006) s.  

71 Antman, (1996) s. 21 
72Antman (1996) s. 23 
73Antman (1996) s. 24 
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viktiga delar av produktionen i landet och om man vill ha folkets aktiva medverkan inom 

socialdemokratin, måste man vara lite tuff även mot näringslivet.74 

 

Antman noterar, att betoningen på Palmes idéer låg i att maktförhållandena i samhället måste 

förändras på ett sätt som den rena socialpolitiken inte kunde göra. Olof Palme och Assar 

Lindbäck ansåg inte att ideologierna skulle vara döda. Varje utmaning av de bestående 

maktförhållandena motades ju vid grind av de borgerliga. Vidare menade de, att en fortsatt 

samhällsomvandling måste föregås av en omstöpning av de bestående institutionella 

förhållandena inom t ex närings- och arbetsliv.75 

 

Full sysselsättning och inflationsbekämpning hade varit de stora frågorna under femtiotalet. 

Här föddes idén om en stor offentlig sektor76 och Tage Erlander höll 1956 ett tal om det 

starka samhället och ”de stora förväntningarnas missnöje” i riksdagen.77 Allt detta skulle 

kompletteras med den solidariska lönepolitiken som facket drivit fram sedan 1930-talet.78 

Palme släppte aldrig frågan om full sysselsättning. Den var kärnan i den socialdemokratiska 

socialismen och dess absolut viktigaste fråga. Han ansåg att arbetslöshet var "ett fruktansvärt 

slöseri, hot mot demokratin, oerhört mänskligt lidande, en nedbrytning av unga människor 

och ett förtrampande av människovärdet".79 

 

Palmes idéer kretsade ända från 1950-talet och genom hela hans politiska karriär kring 

jämlikhet, men hans jämlikhetsbegrepp var bara ett av flera viktiga politiska begrepp som 

bildade hans politiska hållning.80 Thage G Peterson skriver om Palmes stora engagemang i 

jämställdhetsfrågan mellan män och kvinnor. Olof Palme ansåg jämställdhetsarbetet vara 

både mäns och kvinnors angelägenhet och jämställdhetskommissionen kom till på Palmes 

initiativ i början av 1970-talet. Vidare ansåg Palme, att så länge kvinnor inte var 

representerade i politiken var demokratin ofullständig.81 

 

För Palme var idéer och värderingar centrala i politiken. Antman skriver, att Palme var 

förfärad över partiets idélösa ideologi och skrev om detta i mitten av 1960-talet. Partiet var 

enbart praktiskt utan att ha idéer och visioner och Palme påtalade vikten av att förena 

                                                 
74Antman (1996) s. 25 
75Antman (1996) s. 26 
76Antman (1996) s. 30f 
77 Peterson (2002) s.48 
78 Leion Anders. Solidarisk lönepolitik eller löntagarfonder?. (1979) s. 19f 
79 Thage G Peterson (2002) 155f 
80Antman (1996) s. 39 
81 Thage G Peterson (2002) s. 150ff 
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intressepolitik med idépolitik. I ett handskrivet manus från mitten av 1960-talet skriver 

Palme: 

 
”… för att lyckas måste partiet både knyta an till löntagar[organisationerna] och härleda sina 
konkreta åtaganden utifrån en idépolitisk grundval”.82  
 

 

Det är alltså ideologin som hjälper partiet att leva vidare. Utan ideologisk skolning handlar 

politiken om karriärism. I ett tal vid SSU-kongressens fest 1964 sade Palme: 

 

”Den dag det s.k. praktiska livets män driver bort idéerna från den politiska arenan, då öppnar 
man vägen för ett fortskridande förfall för politiken i demokratin.”83 

 

Idéerna, skriver Antman, var enligt Palme själva grunden till att demokratin och politiken 

blev en angelägenhet för alla och inte bara för eliter och experter. I en intervju i fransk radio 

1973 sade Palme: 

 
”Vi behöver aldrig bli värnlösa offer för anonyma krafter. Vi behöver aldrig överlämna beslut 
till experter och specialister. Politiken är åtkomlig för var och en att döma. Ty den bestäms 
ytterst av värderingar och idéer.”84 
 

 

Men Palme värjde sig mot de stora idéströmmarna och menade, att idéerna måste födas ur 

människornas livsvillkor och har inte en, en gång för alla given formel för det perfekta 

samhället. Solidaritet innebär att allas intressen kommer till tals och att alla har möjlighet att 

förverkliga sina livsmål. 85  

 

Thage G Peterson noterar, att när man diskuterade social- och trygghetspolitik i regeringen, 

ville Palme att varje diskussion alltid skulle ha sin utgångspunkt i den demokratiska 

socialismen.86 

 

Antman menar, att Palmes säregenhet och storhet låg i att han lyckades knyta samman 

idéerna och den praktiska politiken. Han var en taktiker, förhandlare och kompromissmakare, 

skriver Antman vidare.87 

 

                                                 
82 Antman (1996) s. 39f Antman skriver, att ordet mellan klamrarna var så svårläst att han tvingats tolka det 
själv. 
83 Olof Palme, Politik är att vilja. Tal vid SSU kongressfest i Blå Hallen 12/5 1964. OPA 2.4.0/004-10 
84 Intervju med Palme i fransk radio. OPA 2.6/017-22 Antman och Schori (1996) s. 41 
85 Antman och Schori (1996) s. 42 Se även t.ex. Olof Palmes inledningsanförande vid partikongressen 1984. 
Axelsson mfl. (2006) s.92 
86 Peterson (2002) s. 140 
87 Antman och Schori (1996) 44 
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Palme var reformist och lät det märkas genom åren i olika tal och i praktisk handling. I ett av 

sina tal vid Svenska Träindustriarbetareförbundet 1968, när socialdemokraterna hade vunnit 

valet, sammanfattade Palme partiets linje med att man med ökad styrka tänkte fullfölja den 

"ihärdiga reformismen som är den svenska socialdemokratins kännemärke".88 Nästan 20 år 

senare konstaterade Palme, att arbetarrörelsen tänkte i 20-års perspektiv, för så lång tid skulle 

det ta att förändra arbetslivet med lagstiftningens hjälp.89 

 

I en allmänpolitisk debatt i oktober 1981 klargör Palme sin demokratisyn: 

 
"Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och 
människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och 
meningsfullt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället att bestämmanderätten över 
produktionen och dess fördelning läggs på hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende 
av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning 
lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor. 
Detta är demokratisk socialism och den är vi stolta över.90  

 
 
Inlägget ovan beskriver fler aspekter av demokrati, t ex synen på demokratin, som skall 

genomsyra hela samhället och människornas inbördes relationer. Alltså är demokrati en både 

statlig och privat angelägenhet. Vidare menade Palme, att produktionen och dess fördelning 

skall läggas i hela folkets händer. Detta är både arbetsplats-/industidemokrati och ekonomisk 

demokrati. Det är jämställda människor under demokratins principer som skall leva i 

samhället. Palme sade, att för socialdemokratin var demokratin en fråga om människovärde, 

som i sin tur var kopplat till de politiska friheterna, yttrande- och åsiktsfrihet, men även till de 

sociala friheterna med hälsa och arbete, utbildning och social trygghet så att det skulle för var 

och en vara möjligt att tillsammans med andra (Palme missade aldrig betoningen på 

solidariteten, min anmärkning) forma sin framtid.91  

 

Hur omsatte Palme då sina idéer om demokrati i praktisk handling, i vardagen? Thage G 

Peterson, säger, att även om Palme var en känslomänniska och reagerade starkt känslomässigt 

i många situationer, var han en mycket demokratisk arbetsledare.92Och så lite mer om 

demokratin och dess rättigheter: 

 

                                                 
88 Olof Palme. Anförande vid Svenska Träindustriarbetareförbundet 1968. Axelsson m.fl. Solidaritet utan 
gränser. (2006) s. 57 
89 Olof Palme. Anförande i Rydöbruks Folkets Hus 1985. Axelsson mfl (2006) s. 141 
90 Olof Palme. Inlägg vid riksdagens allmänpolitiska debatt 1981-10-14. OPA 2.4: 097. Snabbprotokoll från 
riksdagsdebatterna 1981/82. Nr 7. 
91 Olof Palme. Anförande vid SAP kongress 1975. Axelsson mfl (2006) s. 126fs.126 
92 Peterson (2002) s. 65. Palmes temperament vittnar han om genom hela boken. 
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"... Demokratins rättigheter... måste vara hela folkets egendom. [Vi] har alltid betraktat demokratin 
som... mer än formella rättigheter...en väg att förverkliga människors önskningar, genomföra sociala 
framsteg, omdana samhället".93  

 
Citatet klargör Olof Palmes syn på det demokratiska arbetet. Det skall omfatta alla människor 

för att kunna förbättra varje individens livssituation både på individnivån och i 

helhetsperspektivet i samhället. Ingen skall gå oberörd av detta arbete. Här går hans 

demokratiska reformistiska syn på politiken genom tydligt och omfattar inte bara de formella 

demokratiska institutionerna, utan han ser individen som kapabel att delta i politiken på alla 

nivåer.  

                                                 
93 Peterson (2002) s. 65 
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3.3. Svensk efterkrigspolitik 

 

3.3.1.  1950-talet 

3.3.1.1. Den politiska situationen 

 
Efterkrigstidens positiva ekonomiska utveckling var långvarig i Sverige och gav den svenska 

modellen, som innebar ett institutionaliserat samförstånd mellan arbete och kapital på 30-

talet, ett gott rykte i världen. På 50-talet centraliserades löneförhandlingarna mellan Svenska 

Arbetsgivarföreningen (SAF) och landorganisationerna (LO), men de skulle genomföras med 

hänsyn till samhällsekonomin även om dessa förhandlingar genomfördes utan statlig 

inblandning.94 

 

Socialdemokraterna har historiskt varit näringslivsvänliga vilket underminerat de borgerligas 

argument om socialistspöket, detta åtminstone på 50-talet enligt professor Tommy Möller.95 

De förbättrade förhållandena för arbetarna gav de borgerliga ny näring i debatten och 

ideologisk sprängkraft i tanken att göra medborgarna mindre beroende av staten. De talade 

om den egendomsägande demokratin. Själva ägandet skulle förädla människan och göra 

henne ansvarstagande, oberoende, fri och jämlik. Eftersom alla inte hade samma begåvning 

och handlingsförmåga, skulle det i och för sig uppstå en legitim och naturlig ojämlikhet, men 

trots detta skulle "välståndet ta kunderna från socialismen".96 Folkpartiet drev fram aktivt 

krav på individuella vinstandelssystem i företaget under den här tiden. 97 Här förde alltså de 

borgerliga fram ägandedemokratin, men det handlade om individuellt ägande, inte kollektivt. 

 

Under den här tidsperioden diskuterades den solidariska lönepolitikens tillämpning, 

socialpolitikens roll, vinsternas betydelse för arbetstillfällen och fackens uppgifter livligt 

inom LO, men att debattera ägande i någon form var inte aktuellt.98 Rudolf Meidner förde 

fram ett förslag om branschfonder redan 1961, men organisationen visade ljummet intresse 

för förslaget.99 

                                                 
94 Tommy Möller. Svensk politisk historia 1809-1975. s. 155 
95 Möller. s. 155 
96 Möller. s. 158 
97 Åsard (1985) s. 16 
98 Åsard Erik. (1978) s. 70ff 
99 Åsard Erik. (1985) s. 70ff och 78ff 
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3.3.1.2. ATP 
 

Den socialdemokratiska liberala synen på industrin var inte friktionsfri. Kritik restes i de egna 

leden mot partiets politik och man menade, att partiet förlorade sina ideologiska rötter och 

sina väljare. Tage Erlander och den unge Olof Palme100 introducerade begreppet "de stigande 

förväntningarnas missnöje" i Tage Erlanders tal i riskdagen 1956, med syfte att konkretisera 

och motivera målen för det fortsatta välfärdsbygget.101 Det räckte inte längre för den moderna 

människan att slippa fattigdom. Hon ville ha vidare referensramar och målet blev att utvidga 

arbetet med sjukvård, boende och utbildning samt att bygga ut det sociala skyddsnätet.102  

 
En stor stridsfråga på 1950-talet var allmän tjänstepension (ATP). Händelseutvecklingen var 

dramatisk. Som en följd av idén om det starka samhället ville socialdemokraterna genomföra 

obligatoriska tjänstepensioner för alla löntagare, eftersom de ansåg att den moderna 

människan hade större behov än vad högerns och folkpartiets begrepp om bottentrygghet gav 

dem. Socialdemokraterna menade, att människor skulle ha det så bra att de kunde uppleva 

frihet, inte bara ha medel för överlevnad. Händelseutvecklingen kring ATP- frågan var som 

tidigare nämnts dramatisk, och resulterade i både folkomröstning och nyval.103 

 

I folkomröstningen formulerades tre linjer. Högern och folkpartiet förde fram linje 3 som 

byggde på frivillighet, bondeförbundet formulerade en egen linje 2 som också byggde på 

frivillighet. Socialdemokraterna och kommunisterna stod bakom ett obligatoriskt 

tjänstepensionsförslag - linje 1, som fick 45 % av rösterna. Linje 2 och 3 tillsammans vann. I 

det här läget avgick den dåvarande koalitionsregeringen bestående av socialdemokrater och 

bondeförbundet. Efter ett antal förvecklingar och heta politiska strider resulterade ATP-

frågan i ett nyval innan den kunde genomföras.104 

 

Skillnaden mellan det borgerliga och det socialistiska frihetsbegreppet blev tydligt i den här 

frågan. De borgerliga ville att människorna skulle få disponera en större andel av sina pengar 

                                                 
100 Peterson (2002) Enligt Thage G Peterson bekräftade Tage Erlander att det hela kom "från Palmes penna och 
huvud" s. 48 
101 Möller s. 157 Jmf. även Antman (1996) s. 29ff 
102 Möller. s. 157 
103 Möller. s. 160 
104 Möller. s. 163f. 
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efter eget tycke. Socialdemokraterna ansåg att de skulle ha tillgång till resurser så att de 

kunde förverkliga sina livsmål.105 

 

ATP-frågan kom sedan att ses som en stor framgång av socialdemokraterna.106  
 

Nästa strid fördes kring omsättningsskatten (oms, föregångare till mervärdesomsättningsskatt, 

moms) som Gunnar Sträng ville genomföra för att täcka ett visst underskott som uppstått på 

grund av ATP. Både högern och LO var emot först, men LO gav med sig sedan. Oms 

genomfördes med 4 % i hårda strider med de borgerliga.107 

 

Ovanstående händelserna visar, att den svenska politiken inte fördes i samförstånd när det 

gällde tydliga ideologiska stridsfrågor. På 1950-talet handlade dessa strider om ägandet och 

om statens roll. De borgerliga motsatte sig den starka staten och kollektivt ägande, 

socialdemokraterna ville bygga ut välfärdstaten och ge människorna tillgång till resurser för 

att leva ett rikt liv och uppleva frihet. 

 

3.3.2. 1960-talet 

 

3.3.2.1. Samhällsförändring 

 
Den svenska ekonomin fortsatte att gå mycket bra på sextiotalet, tillväxten var stark och 

reformarbetet fortsatte. Arbetsmarknaden var lugn och det centrala förhandlingssystemet 

fungerade bra. Partierna hade en trogen väljarkår och den korporativa samhällsmodellen 

blommade. Intresseorganisationerna hade större inflytande än någonsin tidigare, eller för den 

delen fram till idag.108 

 
Människornas förbättrade livsvillkor och det antiauktoritära samhällsklimatet skapade 

utrymme för radikal samhällskritik, som riktades mot etablissemanget. Solidaritet, delaktighet 

och jämlikhet var dock fortfarande omhuldade värden men klassröstning, d v s de tidigare 

givna väljargrupperna, blev mindre självklar. Partierna var tvungna att tänka om vad gällde 

strategierna och valkampanjerna fick större betydelse än någonsin förut.109  

                                                 
105 Möller. s. 160 
106 Möller. s. 189 
107 Möller. s. 166 
108 Möller. s. 187 
109 Möller. s. 188 
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En tydlig vänstervåg svepte genom landet. Kommunisterna som tonade ner sin närhet till 

Moskva fick ny politisk vitalitet.110 LO radikaliserades och samtliga partiers riksdagsgrupper 

låg vänster om sina väljare.111 LO började också under 1960-talet internt diskutera den 

solidariska lönepolitikens verkningar i samhället. Den hade inte lyckats lösa problemet med 

inkomstutjämningen i samhället, bara inom fackföreningsrörelsen.112 Mångas ansåg den här 

tiden att socialdemokraterna hade blivit praktiskt taget en del av statsmakten och således 

känsliga för vänsterkritik.113 Medvetenheten hos människorna om missförhållanden växte.114 

Inom LO levde debatten vidare beträffande löneklyftorna och dess orsaker. Man skyllde på 

yttre orsaker, d v s samhällsekonomisk obalans. Samtidigt förde LO fram krav på en mer 

aktiv arbetsmarknadspolitik med syfte att effektivisera näringslivet. Problemet med 

företagens självfinansiering togs upp för första gången. Höga vinster i företagen medförde 

dessutom problem för den solidariska lönepolitiken. Men LO ansåg, att företagarnas intressen 

beträffande vinsterna och arbetarnas intressen vad gällde lönerna fortfarande gick att lösa 

genom förhandlingar. LO-ekonomen Rudolf Meidner förde åren 1961 och 1966 fram ett 

förslag om branschfonder, men intresset för detta var ljummet från LO. Man ansåg att dylika 

fonder inte kunde lösa problemen med lönernas fördelning.115 

 

Det sker även en annan typ av förändring i samhället. För att tidigare ha diskuterat stordrift, 

rationalisering och strukturförändringar börjar man här se den enskilda individen och hennes 

livsvillkor. LO ändrar fokus eftersom samhällsutvecklingen kräver det. Det sker alltså en 

attitydförändring men kravet på effektivitet kvarstår.116 

 
Studentrörelsen, som bestod av många vänstersympatisörer, blev radikalare. En händelse som 

ofta nämns i litteraturen var kårhusockupationen 1968, en protest mot förslaget till en 

universitetsreform.117 Vid den här tiden var Palme utbildningsminister.118 

 

Ytterligare en händelse som bekräftade samhällsklimatets radikalisering var protesterna mot 

USA´s krig i Vietnam. De borgerliga motsatte sig en aktivistisk utrikespolitik, men Olof 

                                                 
110 Möller. s. 189 
111 Möller. s. 191 
112 Åsard (1978) s.91 
113 Möller. s. 189 
114 Åsard (1978) s 90 
115 Åsard (1978) s.78ff 
116 Åsard (1978) s. 85 
117 Möller. s. 191 
118 Peterson (2002) Omslagets flik. 
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Palme deltog tillsammans med Nordvietnams utrikesminister i en demonstration mot USA´s 

agerande mot Vietnam. Palme hade bestämt sig för att delta i demonstrationen innan han 

visste om det nordvietnamesiska deltagandet, och ansåg sig inte kunna dra sig ur.119 Olof 

Palme gjorde också i sin egenskap av statsminister ett uttalande mot USA´s Vietnamkrig, när 

landet julen 1972 bombade Nordvietnam. Detta resulterade i att de diplomatiska 

förbindelserna skars ner av USA och de borgerliga partierna kritiserade Palme hårt.120  

 

När Palme hösten 1969 blivit statsminister fick han en rivstart på posten. I LKAB-gruvan i 

Svappavaara inleddes en strejk på grund av missnöje med lönerna, då en ackordsuppgörelses 

utfall121, samt arbetsmiljön. Men det ingick mer än detta i grovarbetarnas missnöje. Missnöje 

mot det centraliserade förhandlingssystemet, mot den solidariska lönepolitiken och 

arbetsgivarnas oinskränkta möjlighet att leda och fördela arbetet och misstro mot fackets 

möjligheter att företräda deras intressen är ett axplock av sådant som uppdagades vid 

strejken.122 Palme ville åka till de strejkande och höra deras synpunkter, men avråddes göra 

det av sina rådgivare.123  LO gav inte sitt stöd för strejken, som blev ett svårt politiskt 

nederlag för socialdemokraterna och för den svenska modellen.124 Den solidariska 

lönepolitikens avigsidor började synas nu bland annat i form av privat maktkoncentration på 

grund av återhållsamheten i lönesättning samt dåliga sociala förhållanden grund av den 

snabba takten på strukturomvandlingsprocessen.125 Det var alltså nu som även 

missförhållanden i arbetsmiljön uppdagades. Det var de här händelserna som enligt Peterson 

fick Palme att på allvar påbörja arbetet med arbetslivets reformering.126 

 

3.3.2.2. Början till blockpolitik 
 

De borgerliga partiernas mobilisering för att återerövra makten började på allvar på 60-talet, 

de behövde genomgå en radikal förnyelse. Högerledaren Gunnar Heckscher gjorde frågan om 

en borgerlig, institutionaliserad samverkan till en huvudpunkt för högerpolitiken. Högern, 

som 1969 ändrade namn till moderata samlingspartiet, ville ändra den ekonomiska politiken 

                                                 
119 Peterson (2002) s. 391 
120 Möller. s. 190 
121 Leion. (1979) s. 53  
122 Leion. (1979) s. 58 
123 Peterson (2002) s. 234 
124 Möller. s. 191 Jmf även Peterson (2002) s. 233 
125 Åsard (1978) s. 90 
126 Peterson (2002) s. 235 
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och radikalt minska statsutgifterna för att förverkliga sin vision om den egendomsägande 

demokratin, även om det var svårt på grund av den socialdemokratiska folkhemslinjens stöd 

hos väljarna.127 När bondeförbundet 1958 ändrade namn till centern var det för att markera sin 

politiska profil och förvärva nya väljargrupper.128 Samarbetet med socialdemokraterna 

fortsatte ändå, mest på grund av centerledaren Gunnar Hedlunds och s-ledararen Tage 

Erlanders goda relationer till varandra. Uppgörelser ingicks bl.a. i skattepolitiken. Hedlund 

ansåg inte att de "förenade högerpartierna" bedrev någon konstruktiv politik. Resultatet var 

det som räknades, sade han, inte opposition för oppositionens egen skull.129 

 

Centern och folkpartiet inledde ett samarbete i mitten av 60-talet. Det fungerade bra, förutom 

att folkpartiet förlorade väljare medan centern fick fler. Ett samgående diskuterades men 

centerns ungdomsförbund slog ifrån.130 

 

Vid tiden för Olof Palmes inträde som partiledare för socialdemokraterna och Torbjörn 

Fälldins för centern, upplevde vänstervågen sin höjdpunkt och blockpolitiken började forma 

sig på allvar. Palme och Fälldin var helt olika som individer och även tydliga politiska 

motståndare.131 Tiden för samarbete mellan socialdemokraterna och centern var över i och 

med partiledarskiften. 

 
 

3.3.3. 1970-talet 

3.3.3.1. Ny författning 

 
Den gamla svenska författningen från 1809 ersattes med en ny 1975. Arbetet med den hade 

tagit nästan 20 år i anspråk. En partiell författningsreform infördes till 1970-års val och 

innebar bl a införsel av en enkammarriksdag istället för tvåkammarsriksdag, av 4 % - spärr 

för partier för att komma in i riksdagen, samt av en 3-års mandatperiod med gemensam 

valdag för riksdag, kommun och landsting. För att stärka parlamentarismen ytterligare 

infördes även en möjlighet till misstroendeförklaring och en möjlighet för regeringen att 

upplösa riksdagen. Riksdagen skulle också enligt författningen bestå av 350 ledamöter. Den 
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här bestämmelsen ändrades till 351 ledamöter, när de båda blocken i 1973-års val fick 175 

mandat var och några av frågorna i riksdagen kom att avgöras genom lottning.132 

 

3.3.3.2. Det politiska klimatet 

 
Gösta Bohman ansåg att Palmes ledarstil och aggressivitet på grund av hans ambitioner att 

göra snabb politisk karriär lett till polarisering av det politiska klimatet i Sverige.133 

Förklaringen till förändringarna är nog inte så enkel. Det är dessutom omvittnat att Palme inte 

ville bli partiledare.134 Nya vindar blåste i hela världen. Sverige kunde på inga vis stå 

opåverkad av dem.  

 

Arbetet med att få till stånd den nya författningen var inte friktionsfritt politiskt. Möller 

sammanfattar det tidiga 1970-talet: "Det var konflikt snarare än konsensus som präglade 

svensk politik vid denna tid. Tonen i det politiska meningsutbytet förändrades på ett markant 

sätt. En hätskhet, som inte funnits tidigare, smög sig in i debatten."135 

 

Att det fanns en politisk oro på 1970-talet bekräftas av händelser som att Jugoslaviens 

ambassadör blev mördad i Stockholm den 6 april 1971, att Ustasja-anhängare kapade ett 

svenskt SAS-plan i Bulltofta och höll passagerarna gisslan för att få mördarna fria, att den 

västtyska ambassaden sprängdes i Stockholm den 24 april 1975. Det var terrorismen utanför 

Sveriges gränser som nu sökte vägar in i landet.136 

 

Politiskt inom landet hade bondeförbundet, som tidigare nämnts, bytt namn till centern. 

Partiet vände sig nu till samma väljargrupper som socialdemokraterna. Konfrontationen 

mellan dessa två partier blev ofrånkomlig. Centerns ledare Torbjörn Fälldin valde 

blockpolitiken istället för samarbetet med SAP. Samarbetsmöjligheterna med folkpartiet 

upphörde efter 1979-års val eftersom även folkpartiledaren Ola Ullsten valde blockpolitiken 

trots Palmes försök att skapa samverkan med folkpartiet vid flertalet tillfällen under de 

borgerligas regeringsår på 1970-talet.137 

 

                                                 
132 Möller. s. 201ff. 
133 Peterson (2002) s. 122 
134 Elmbrant s. 73ff. Jmf även Peterson (2002) s. 58 
135 Möller. S. 210 
136 Peterson (2002) s. 170ff 
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 37

Oljekrisen hör till de händelser som starkt påverkade även Sverige både ekonomiskt och 

politiskt. OPEC länderna höjde priset på oljan mer än tolvfaldigt i två steg, 1973 och 1979. 

Enligt principerna för den ekonomiska liberalismen var det rationellt att göra så när 

efterfrågan var stor.138 Men fortfarande 1973 gick industrin bra i Sverige. Enligt Peterson 

skrev Veckans Affärer att året var ett av de allra bästa för svensk industri sedan andra 

världskriget, även om centerns ledare vid valrörelsen 1973 angrep den sittande regeringen för 

näringslivets dåliga lönsamhet.139 Olof Palme var, säger Peterson, "i själ och hjärta 

industrialist" och månade alltid om de små företagen även om industrins ledare inte ville 

uppfatta det så. 140 

 

Socialdemokraterna förlorade makten vid valet 1976 och återkom först efter sex år i 

opposition. 

                                                 
138 Sassoon Donald. One Hundred Years of Socialism. (1990) s. 447 
139 Peterson (2002) s. 372 
140 Peterson (2002) s. 331  
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3.4. Löntagarfondsutredningar över tid. 
 
För att skilja på de olika rapporter och förslag år använder jag följande beteckningar på var 

och en av dem. De benämningar jag använder skriver jag kursivt nedan: 

 
1975-års rapport; Meidners rapport. 
1976-års reviderade rapport; LO´s rapport 
1978-års förslag; LO-SAP´s rapport 
1981-års förslag; LO-SAP´s andra rapport 
1983-års förslag; Den slutliga rapporten eller Edins rapport. 
Den statliga utredningen; Mehr-utredningen. Jag kallar den för fondkommittén. 
Nedan redovisar jag när dessa utredningar genomfördes över tid. 
 

1971-1975 
Meidners 
utredning 

1976 
LO´s rapport med 
Meidners förslag 
som grund och 
rådslagets  1975 

1976-1978 
LO-SAP´s utredning 
och rapport som utkom 1978 

LO-SAP andra rapport som 
Redovisades 1981 och samar- 
betade till en vis del med den 
statliga utredningen 
1979-1981. Arbetsgruppens 
rapport kallades i sin slutliga 
form för Arbetarrörelsen och 
löntagarfonder. 
 

Statlig utredning om 
fonder. Tillsattes 
den 30 januari 1975 
som eftergift för 
folkpartiet i 
förhandlingar med 
socialdemokrater.  
Fondkommittén, 
som utredningen 
kallades, leddes av 
Gösta Mehr fram 
till hösten 1979. 
Därefter valdes 
Allan Larsson till 
ordförande men han 
avgick tidigt 1981. 
Fondkommittén 
lades ner slutgiltigt 
juni 1981.  

Metallekonomen Edin 
sammanställde den 
slutliga versionen av 
löntagarfondsförlaget i 
samarbete med 
finansdepartementet.  
Utkom juni 1983. 
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3.5. Löntagarfonderna, bakgrund 
 

3.5.1. Meidners och LO´s rapporter 

 
LO-ekonomen Rudolf Meidner hade vid LO kongresserna 1961 och 1966 försökt att 

intressera deltagarna för någonslags branschfonder, utan att lyckas.  Vid LO kongressen 1971 

fick den fackliga samarbetspolitiken och återhållsamma lönepolitiken stark kritik. Man hade 

lyckats med interna löneutjämnande mål, men inte med externa inkomstutjämnande mål. Det 

innebar, att den solidariska lönepolitiken hade misslyckats med att överföra företagens vinster 

till arbetarna. Flera motioner väcktes kring det här problemet, och dessa motioner utmynnade 

i ett förslag om att aktualisera någonslags fonder som ett lönepolitiskt instrument. 

Andemeningen i motionerna var, att öka löntagarnas inflytande och att säkra någon form av 

samhällelig kapitalbildning för att säkra sysselsättningen och investeringsverksamheten. 

Hittills hade investeringarna gjorts av företagen på företagens vinster, vilket hade resulterat i 

mer eller mindre godtyckliga och över tid ojämnt fördelade investeringar. De hade då bidragit 

både till ojämn sysselsättning och till maktkoncentration i samhället. Bristen på 

planmässighet ansågs vara ett allt större problem beträffande den samhällsekonomiska 

balansen och det krävdes nu krafttag för att få till en jämnare investeringstakt och jämnare 

och tryggare arbetsmarknad. 141  

 

Landssekretariatet uttalade sig om motionerna och formulerade ett utredningsuppdrag. Så 

sent som 1969 hade organisationens tidskrift Fackföreningsrörelsen i en ledare ställt sig 

tveksam till kollektiva löntagarfonder. LO hade fram tills nu delat arbetarpartiets 

funktionssocialistiska syn på ägandet och ansett att inflytande i företagen kan grundas på 

arbetarnas insatser istället för på ägande. Enligt Åsard såg inte landssekretariatet 1971 

ägandet längre som en kontroversiell fråga och organisationen skrev, att inflytandet i 

företagen borde huvudsakligen ”grundas på de anställdas arbetsinsatser som sådana och inte 

vara beroende av sparande”, men att ”[e]tt löntagarinflytande grundat även på kapitalinsatser 

i företagen behöver inte uteslutas”.142 Det blev alltså en uppmjukning av arbetarrörelsens 

tidigare linje i ägandefrågan här. 
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Det var framför allt Metall, LO kollektivets starkaste förbund, som drev kravet på att 

branschfondsutredningen kom till stånd. Den solidariska lönepolitikens oförmåga att hantera 

frågan kring företagens vinster var det tyngsta argumentet i Metalls kravformulering.143 

 
Rudolf Meidner fick i uppdrag att utreda branschfonderna och presenterade sin rapport den 

27 augusti 1975. Med den här rapporten ville fackföreningsrörelsen visa en väg ut mot 

omvandling av Sverige till en ekonomisk demokrati med ambitionen att reformera 

ägarstrukturen i landet. Rapporten var inte ett förslag i ordets strikta mening, utan snarare ett 

debattunderlag för den svenska fackföreningsrörelsen inför ett rådslag om fonderna under 

hösten 1975. 144 Meidner påpekade också, att förslaget inte var en väg till socialism, utan ett 

förslag hur man kunde komplettera den solidariska lönepolitiken,145 men återspeglade tydligt 

fackets radikalisering.146 I det här skedet var inte SAP inblandat i frågan även om partiet hade 

diskuterat den.147 Till saken hör också, att det året innan rapportens publicering hade det 

offentliggjorts uppgifter om företagens stora lönsamhet och vinststegring upp till 50 procent. 

Att ta hand om övervinsterna var högst aktuellt.148 

 

Kärnan i rapporten var frågan, hur man kunde motverka koncentrationen av ekonomisk makt 

baserad på ägande. Syftet med förslaget till löntagarfonder var att successivt överföra 

företagens kapitaltillväxt till löntagarnas ägo genom att de mest vinstrika företagen skulle 

avsätta 10-20 % per år av sin vinst före skatt till dessa fonder i form av aktier, s.k. riktade 

obligatoriska löntagaremissioner, vilka också gav rösträtt i företaget. Fonderna skulle fungera 

som ett instrument dels för demokratisering av arbetslivet och dels för förändring av ägar- 

och maktkoncentrationen inom det svenska näringslivet. Kontantutbetalningar från företagen 

till fonderna ansågs vara ett sämre alternativ eftersom de vinstrika företagen kunde köpa sig 

fria och det skulle i förlängningen resultera i att kapitalägarna kunde hindra fonderna att få 

inflytande i företagen. Löntagarfonderna skulle ägas av löntagarorganisationerna. 149 Meidner 

såg dock, som tidigare påpekats, rapporten som diskussionsunderlag och uteslöt inte en viss 

individuell fördelning av vinsterna utöver de kollektiva fonderna.150 

 

Enligt förslaget skulle kapitalet stanna i företagen för att användas till nyinvesteringar och för 

                                                 
143 Åsard (1978) s.101 
144 Ilja Viktorov. Fordismens kris och löntagarfonder i Sverige. (2006). s. 96  
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146 Sassoon. (1990) s.707 
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att främja tillväxten. Under en tidsperiod på från 20 till 75 år skulle denna kapitaltillväxt bli 

så betydande, att löntagarfonderna skulle få en majoritet av företagens röstberättigade aktier. 

Även en mindre post än 50 procent av aktierna skulle ge ett avsevärt inflytande för 

löntagarna.151 

 

Alla företag med fler än 50 eller 100 anställda skulle omfattas av det här systemet. Mer exakt 

gräns skulle fastställas längre fram. Värdet på fonderna skulle jämnas ut med hjälp av en 

utjämningsfond över ett antal branschfonder och avkastningen användas för gemensamma 

ändamål, till exempel utbildning. Fondrepresentanter till företagens styrelser skulle föreslås 

lokalt men utses centralt. Hur tillsättning av fondernas styrelser skulle ske var inte helt klart, 

men de skulle bestå av löntagarrepresentanter. Rapporten betonade alltså förändring av makt- 

och ägarkoncentrationen inom näringslivet i landet och Meidner påpekade också att förslaget 

var ett komplement till den solidariska lönepolitiken och att det huvudsakliga målet var en 

successiv överföring av företagens kapitaltillväxt till löntagarna.152  

 
Rapporten reviderades av LO enligt medlemsopinionen vid rådslaget 1975 och hade 

preciserats samt vidareutvecklats och kom ut i delvis ny utformning 1976. Den nya rapporten, 

som jag här kallar LO-rapporten, tonade ned en förändring av både maktförhållanden och 

ägarstruktur i förhållande till vad som sades i Meidners förslag, men lyfte fram den 

solidariska lönepolitikens negativa effekter beträffande övervinster. Tre konkreta mål 

formulerades för fonderna: 

 
1. de skulle komplettera den solidariska lönepolitiken 

2. de skulle öka löntagarnas inflytande över den ekonomiska processen 

3. de skulle motverka den förmögenhetskoncentrationen som följer med industrins 

självfinansiering. 

 
Viktorov skriver: ”Vid en jämförelse mellan samtliga tre mål och LO-kongressens uppdrag 

om branschfonder från 1971 är det oundvikligt att dra slutsatsen att Meidner och hans grupp 

gick utöver vad kongressens uppdrag egentligen föreskrivit.”153 Viktorovs iakttagelse kan 

vara riktig, men å andra sidan var Meidners rapport ett debattunderlag för LO´s rådslag, inte 

ett färdigt förslag. 
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Även LO- rapporten förespråkade branschfonder och en 20 procentig avsättning av 

företagens vinster till fonderna. LO-utredarna ansåg, att fonderna inte skulle fungera som 

instrument för att öka kapitalbildningen och industriinvesteringar, eftersom syftet med 

fonderna var att på sikt åstadkomma en förändring i ägarstrukturen till förmån för löntagarna 

och fonderna var även avsedda att stärka den svenska blandekonomin. Tanken var också att 

de svenska löntagarna, även det på sikt, själva skulle styra strukturomvandlingen av den 

svenska ekonomin.154 

 

3.5.2. Den statliga fondkommittén 

 
Folkpartiet hade under 1950- och 1960-talen fört fram krav på individuella vinstandelssystem 

i företagen utan att få gehör från något håll, borgerligt eller socialistiskt, för sina argument. 

1974 krävde de i en partimotion en lagstadgad rätt för löntagarna i företagens kapitaltillväxt. 

Syftet med den skulle vara att förskjuta maktkoncentrationen från både enskilda och från 

staten beträffande det ekonomiska livet.155 

 

Krav på en parlamentarisk utredning fick avslag, men en överenskommelse med 

socialdemokraterna på Haga slott våren 1974 gav folkpartiet framgång i frågan och en 

utredning tillsattes. För socialdemokraterna var den här utredningen en eftergift för 

folkpartiet i en kompromissituation. Direktiven kom till i samarbete med dessa två partier. 

LO fick möjlighet att påverka dessa direktiv och de fick en facklig inriktning ända från 

början. Erfarenheter från både inom och utanför landet om löntagarfonder skulle samlas i 

syfte att motverka vidgade förmögenhetsklyftor och stärka den solidariska lönepolitiken samt 

främja utvecklingen mot ökad företagsdemokrati.156 

 

Även den här utredningens direktiv utgick ifrån stark tillväxt och goda företagsvinster. 

Företagen hade ju varit framgångsrika under en längre tid, det var först senare som de råkade 

för ekonomiska svårigheter.157 

 

                                                 
154 Viktorov. (2006). s.100 
155 Åsard (1984) s. 16f 
156 Åsard (1984) s. 17f 
157 Åsard (1984) s. 19f 
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Landshövdingen Hjalmar Mehr blev fondutredningens ordförande. Förutom honom deltog 

två representanter från socialdemokraterna och en vardera TCO, LO, centern, folkpartiet, 

industriförbundet och SAF, alltså sammanlagt 9 personer.158 Kommittén tillsattes den 30 

januari 1975159 och hade sitt första sammanträde juni 1975. Ett år senare tillkom en 

representant från vardera SACO/SR, SHIO-familjeföretagen, moderaterna samt ytterligare en 

representant för LO. Nu hade kommittén 13 personer. 160 

 

Det fanns en stor omsättning av representanter i utredningen under den relativt långa 

perioden den pågick. Hjalmar Mehr avgick 1979 på grund av sjukdom, och ersattes av Allan 

Larsson, som fick arbeta efter en tidsplan till skillnad mot Mehr. Allan Larsson avgick 

utredningen februari 1981 och ersattes av Berndt Öman, som varit kommitténs 

huvudsekreterare sedan 1975.161  

 

Kommittén hade den svåra uppgiften att jämka alla viljorna och inriktningarna vad gällde 

löntagarfonderna, och ju längre tiden gick dess svårare var det att hitta en kompromiss och 

kommittén sprack slutligen i början av 1981. 162Arbetet lades definitivt ner juni 1981. 

Slutrapporten som publicerades september 1981 innehöll enbart ”material av 

bakgrundkaraktär” som Åsard uttrycker det.163 

 

3.5.3. LO-SAP´s utredningar 1978 och 1981 

 

Socialdemokraterna förlorade valet 1976. LO och SAP fortsatte att utreda löntagarfonderna i 

en gemensam arbetsgrupp, som bestod av Rune Molin, Anna Hedborg och Rudolf Meidner 

från LO, Kjell-Olof Feldt och Carl Lindblom från SAP samt Per-Olof Edin från Metall.164 

Vissa ledamöter byttes ut under resans gång, men Feldt och Edin var med ända tills det 

färdiga förslaget utkom sommaren 1983. 

 

LO-SAP´s arbetsgrupp presenterade sin första rapport 1978. Ett tillägg till målbeskrivningen 

hade tillförts i rapporten. Förutom de tre punkterna från 1976 tillkom  

                                                 
158 Åsard (1984) s. 22f 
159 Åsard (1984) s. 12 
160 Åsard (1984) s. 22f 
161 Åsard (1984) s. 65f och 136. 
162 Åsard (1984) s. 65 och  
163 Åsard (1984) s. 12 
164 Viktorov. (2006). s. 101 
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1) de skulle bidra till kollektivt sparande och kapitalbildning för produktiva 

investeringar. 

  

Alltså tvärtemot än vad som sades vid 1976-års LO-förslag då fonderna inte skulle fundera 

som instrument för kapitalbildning och industriinvesteringar. Den här förändringen 

motiverades med att svensk industri hamnat i ett allvarligt krisläge. Vidare förändrades 

målgruppen för förslaget att gälla företag som hade minst 500 anställda. 165  

 

Löntagarfondernas införande motiverades alltså med den ekonomiska krisen och var en 

metod att motverka den. Senare, när fonderna var genomförda sade Olof Palme, att det aldrig 

hade varit avsikten att använda fonderna för samhällsförändring, utan enbart för att föra 

landet ur den ekonomiska krisen.166 Det här uttalandet visar tydligt att Palme inte ville ha 

löntagarfonder i Meidners eller LO´s tappning. 

 

Istället för branschfonder i de två tidigare förslagen från 1975 och 1976 föreslogs i 1978-års 

LO-SAP´s rapport 24 regionala fonder. Det här motiverades med spridning av inflytandet. 

Även två rikstäckande utvecklingsfonder skulle inrättas med avgifter från alla 

förvärvsinkomster. Nu var ekonomisk demokrati och tillväxt de begrepp som vägde tyngst.167 

Dessutom fördes ju löneavgifter in i bilden. Det var inte enbart företagen som skulle tillföra 

medel till fonderna, utan även löntagarna skulle göra det. 

 

Kärnan i 1975-års Meidnerförslag var alltså frågan, hur man kunde motverka koncentrationen 

av ekonomisk makt baserad på ägande. Den solidariska lönepolitiken var inte lika viktig, 

fonderna sågs ju som komplement till den. I rapporten 1976 tonades förändring av både 

maktförhållanden och ägarstrukturen ned och den solidariska lönepolitikens negativa effekter 

beträffande övervinster lyftes fram. LO-SAP´s arbetsgrupps första rapport 1978 lade vikten 

på löntagarfondernas införande, att dessa var ett instrument att reparera situationen i landets 

ekonomi, något som inte kunde vara aktuellt i de tidigare förslagen då industrierna 

fortfarande hade höga vinster.  

 

                                                 
165 Viktorov. (2006). 101f 
166 Sassoon. (1990) s.711 
167 Viktorov. (2006). s. 102 
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Viktorov skriver i sin avhandling att SAP´s ordförande inte ansåg förslaget politiskt gångbart. 

Förslaget hade väckt kritik även i de egna leden. Dessutom ansåg Palme, att det fortsatta 

arbetet behövde samordnas med den pågående statliga Mehr-utredningen, som hittills legat på 

föreläsnings- och inlärningsfasen. Partistyrelsen fattade ett beslut hösten 1978 fortsätta 

utredningsarbetet och göra ett underlag i frågan till både LO´s och SAP-kongresser 1981.168  

 

LO-SAP rapporten 1981, Arbetarrörelsen och löntagarfonder, kom ut inför dessa kongresser. 

Nu var motståndet från SAF kompromisslöst mot fonderna. Rapporten hade genomgått stora 

förändringar i förhållande till de tidigare förslagen och fonderna motiverades med att vara ett 

instrument för att rädda den svenska ekonomin. Ett femte mål hade tillfogats169: 

 

2) De skulle förstärka ATP-systemets inkomster. 

 

Det här målet motiverades med att landets ekonomiska utveckling hade under andra hälften 

av 1970-talet skapat stora påfrestningar på ATP-systemet och för att kunna hålla löften till 

pensionärerna måste AP-fondernas resurser förstärkas. Vidare övergavs principen om 

aktieemissioner. Fonderna skulle köpa aktier på marknadsmässiga priser och fondmedlen 

skulle användas som riskkapital i näringslivet. Någon begränsning för hur mycket aktier 

fonderna skulle få äga i ett företag angavs inte. LO-SAP arbetsgruppen underströk också, att 

fonderna skulle stärka det marknadsekonomiska systemet, inte hota det.170  

 

Hur valet till fonderna skulle gå till diskuterades och det fanns två alternativ att ta ställning 

till. Det första var direkta val till regionala fondfullmäktige, som sedan skulle utse 

fondstyrelser. Det andra var, att regeringen skulle utse fondstyrelserna efter förslag från de 

fackliga organisationerna. Vad gällde rösträtten i företagen skulle hälften av rösterna tillfalla 

löntagarna i respektive berört företag, och den andra hälften skulle tillfalla fondernas 

styrelser.171 
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169 Viktorov. (2006). s. 103 
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171 Viktorov. (2006).. s. 104 
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3.5.4. Det slutliga förslaget 1983 

 
Som vi sett tidigare sprack den statliga utredningen i juni 1981 utan att  ha lyckats lägga fram 

något förslag till löntagarfonder. Både LO´s och SAP´s kongresser godkände rapporten 

Arbetarrörelsen och löntagarfonder men ytterligare förändringar genomfördes i förslaget 

innan den lades fram december 1983.172 LO-ekonomen Per-Olof Edin arbetade fram det 

slutliga förslaget i samarbete med finansdepartementet, alltså fanns den dåvarande 

finansministern Kjell-Olof Feldt med ända till slutet.173 

 

Ytterliga förändringar infördes i förslaget innan det slutligen lades fram december 1983. 

Antalet fonder krymptes från 24 regionala fonder till 5. Varje fond föreslogs ha status av en 

självständig styrelse inom AP-fonden. Av de nio föreslagna ledamöterna skulle minst 5 

företräda löntagarintressen. Fonderna skulle förvalta pensionsmedel genom placeringar på 

aktiemarknaden och dessa medel skulle ha det grundläggande syftet att försörja företagen 

med riskkapital för att gagna produktion och sysselsättning. Det ställdes höga 

avkastningskrav på fonderna, och de skulle varje år även överföra medel till AP-systemet. En 

gräns för aktieinnehav sattes, så att fonderna tillsammans med AP-styrelsens aktieinnehav 

inte skulle ha så många aktier att det skulle innebära ägaransvar. I praktiken begränsades 

aktieinnehavet till maximalt 49 %.174 

 

Nu hade löntagarfonderna helt förlorat sin radikala karaktär och var ett ekonomiskt politiskt 

instrument för att förbättra landets ekonomi. Från att ha varit en skiss hur företagen 

successivt skulle överföras till löntagarnas ägo genom aktieemissioner, skulle företagens 

vinster och en löneavgift från varje löntagare bygga upp ett kapital för att dels förstärka AP-

systemet och dels ställa riskkapital till företagens förfogande. Nu uttalades det också tydligt 

att fonderna inte skulle ha ett ägaransvar. 
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4. OLOF PALME OCH LÖNTAGARFONDERNA 
 

4.1. Ekonomisk demokrati  

  
Tim Tilton skriver i The Political Theory of Swedish Social Democracy (1990), att 

ekonomisk demokrati var för socialdemokraterna ett känslomässigt positivt begrepp, men att 

dess innebörd var betydligt mer oklar.175 

 

Ilja Viktorov säger, att Palme inte hade klart för sig gränsen mellan industriell demokrati och 

ekonomisk demokrati. Viktorov utgår från en definition av begreppet ekonomisk demokrati, 

som kommer från sociologen Michael Poole och kort kan sammanfattas, att begreppet 

omfattar olika handlingar inriktade på personalens deltagande i ägandet av företag och 

inkluderar även då olika vinstdelningsplaner för de anställda. Begreppet industriell 

demokrati, även det enligt Poole, omfattar olika former för de anställdas deltagande i 

beslutsfattandet i företaget.176 

 

Jag har undersökt Olof Palmes definition av ekonomisk demokrati och dragit slutsatsen, att 

definitionen Viktorov använder om ekonomisk demokrati är för snäv för att kunna göra en 

bedömning av Palmes användning av den. I ett anförande vid SAP´s 27: e kongress den 25 

september 1978 tar Palme upp begreppet. Men innan jag går in på hans tal där vill jag ta upp 

lite om den socialdemokratiska traditionen. 

 

När socialdemokratin tog avstånd från marxismen tonades äganderätten ner och ersattes av en 

funktionssocialistisk syn på ägandets roll i ekonomin. Det var fördelningen av olika 

funktioner mellan individen, organisationerna och staten, inte det formella ägandet av 

produktionsmedlen som betonades. Det privata ägandet gick ohotat.177 

 
Vid kongressen 1978 ställde Palme frågan hur man i praktisk politik kunde förena ekonomisk 

utveckling, sociala framsteg och framväxten av ett samhälle som kunde ersätta det 

ekonomiska fåtalsväldet med ekonomisk demokrati. Han hänvisade till partiprogrammet, som 

anvisade varje människans rätt som medborgare, löntagare och konsument påverka 

produktionens inriktning och fördelning, produktionsapparatens utformning och arbetets 
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villkor. Medborgarna skulle engageras i arbetet på att utforma en planmässig hushållning för 

att ta tillvara landets möjligheter. Löntagarna skulle tillförsäkras bestämmande över 

arbetsplatser och företag, delaktighet i företagens förmögenhetstillväxt och i förvaltningen av 

det gemensamma sparandet. Konsumenternas ställning gentemot producenterna skulle 

förstärkas.178 

 

Palme kommenterade partiprogrammet. Han menade att ekonomisk demokrati inte kunde 

skapas enligt någon en gång för alla fastlagd formel med klara detaljer. Han sade: 

 
”Det handlar om olika framgångsvägar. De kompletterar varandra men de innehåller också frön till 
framtida konflikter sinsemellan. Detta glöms ibland bort i debatten. Men det är uppenbart och kan lätt 
exemplifieras. Dit hör frågorna om avvägningen mellan löntagar- och samhällsinflytande, mellan 
övergripande planering och decentraliserade beslut.”179  
 

 

Vidare sade Palme, att partiet stod inför en lång demokratiseringsprocess i ett ekonomiskt 

system som präglades av långtgående centralisering och ineffektiv planlöshet. Lösningen var 

ökad planmässighet och parallellt med det ett ökat och decentraliserat löntagarinflytande. Han 

fortsatte: 

 
”En sådan demokratisering betyder, att vi löser upp den hårt koncentrerade privata ekonomiska makten 
och ersätter den med former för beslut och påverkan som ger mer rationellt näringsliv genom vidgat 
löntagar- och samhällsinflytande.”180  
 
 

Palme menade, att det inte är möjligt att föreskriva de exakta formerna för ekonomisk 

demokrati på grund av att samhället förändrades över tid. Men den ekonomiska demokratin 

kunde föras framåt med hjälp av många människors initiativ och engagemang i den praktiska 

vardagen. Det här var ekonomisk demokrati i praktiken och anpassad till reformismen.181 

 

1975-års partiprogram utmärktes av en strävan efter ekonomisk demokrati, planmässig 

hushållning och industriell demokrati, sammanfattade Palme och beskrev sedan 

erfarenheterna av de gångna årens arbete för ekonomisk demokrati, planmässig hushållning 

och demokrati inom företagen.182 Här talade Palme alltså om industriell demokrati och 

ekonomisk demokrati som skilda åt. Han tog upp planmässig hushållning för samverkan, 

samordning mellan företagen i demokratiska former, löntagarinflytande som måste stärkas 

                                                                                                                                                        
177 Åsard. (1985) s. 29f 
178 Olof Palme. Anförande vid SAP´s kongress 1978-09-25. OPA 2.4.0: 085 akt 40 s. 2. 
179 Olof Palme. Anförande vid SAP´s kongress 1978-09-25. OPA 2.4.0: 085 akt 40 s. 3 
180 Olof Palme. Anförande vid SAP´s kongress 1978-09-25. OPA 2.4.0: 085 akt 40 s. 3 
181 Olof Palme. Anförande vid SAP´s kongress 1978-09-25. OPA 2.4.0: 085 akt 40 s. 4 
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och demokrati på arbetsplatserna. Han sade vidare, att 70-talets viktigaste reformområde har 

varit arbetslivets förnyelse. Den ideologiska utgångspunkten var att arbete, inte bara ägande, 

skall ge rätt till inflytande i företagen. Den som satsade ett helt yrkesliv i ett företag skulle 

också ha rätt till medbestämmande. Exempel på arbetet här var lagstiftningen om 

anställningstryggheten, förstärkning av fackliga förtroendemäns ställning, arbetsmiljölagen 

och medbestämmandelagen.183 Det var alltså ett traditionellt funktionssocialistiskt 

ställningstagande utifrån partiets program Palme talade om vid SAP-kongressen 1978. 

 

Ekonomisk demokrati, fortsatte Palme, förutsätter inflytande över kapitalet och dess roll i vår 

ekonomiska utveckling. Koncentrationen av kapital och ägande, den privata 

maktkoncentrationen, måste brytas och ersättas med ett brett demokratiskt inflytande över de 

beslut i företagen som avgjorde vår ekonomiska framtid. Så kom löntagarfondsförslaget med 

krav på medägande med syfte att stärka det löntagarinflytandet som "har sin huvudsakliga 

grund i arbetsrättsreformerna" och även krav på kollektivt sparande och kapitalbildning för 

produktiva investeringar.184 Och nu utvecklade Palme: 

 
”Det utredningsarbete som har utförts hittills och den debatt som engagerat människorna visar, att det 
för att bryta den privata maktkoncentrationen också krävs ett löntagarinflytande, som bygger på 
ägande. Vissa grundläggande principer för hur löntagarinflytandet skall utformas har också vuxit fram 
under det här arbetet. Dessa principer är: för det första skall löntagarägandet vara kollektivt, för det 
andra skall löntagarägandet utgå från löntagarnas rätt till delaktighet i företagens vinst- och 
kapitalbildning, för det tredje skall inflytandet vara såväl övergripande som starkt lokalt förankrat.”185  

 
 

Palme föreslog alltså ändring i ägandefrågan i partiprogrammet. Det här var en brytpunkt i 

socialdemokratin. Begreppet ekonomisk demokrati blev alltså definierat först 1978 med krav 

på ägande, då behovet uppstod i och med debatten kring löntagarfonderna, åtminstone av 

Olof Palme. Innan dess hade det talats om medborgarens demokratiska rättigheter utan krav 

på ägandet, som t ex rösträtten, en man, en röst och de sociala reformerna där alla hade rätt 

till barnbidrag och folkpension oavsett inkomst eller social ställning. Men jag vill klargöra 

begreppet ekonomisk demokrati i socialdemokratins anda ytterligare. 

 
Vid partistyrelsens sammanträde i oktober 1978 hade Olof Palme ett långt anförande om 

1975-års partiprogram och vad som hade diskuterats under arbetet med partiprogrammets 

utformning. Vad menades med att "bestämmanderätten över produktionen skall läggas i hela 

                                                                                                                                                        
182 Olof Palme. Anförande vid SAP´s kongress 1978-09-25. OPA 2.4.0: 085 akt 40 s .4 
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folkets händer"? Författarna till formuleringen, menade Palme, hade haft långtgående 

socialisering i åtanke. En konkretisering behövdes. Medborgarens roll delades upp i 

samhällsmedborgare, löntagare och konsument och då kunde man se att man på olika vägar 

kunde uppnå ekonomisk demokrati. 186 

 

Begreppet "samhällsmedborgare" ledde till planmässig hushållning av resurserna. Det 

konkretiserades i tio punkter i partiprogrammet. Begreppet "löntagare" gav vid handen ett 

starkt decentraliserat löntagarinflytande för arbetare och tjänstemän i kraft av det arbete de 

uträttade. Alltså inte genom ägandet utan genom vad de satsade på en arbetsplats. Då kom 

skyddsombudslagen, MBL, trygghetslagarna med flera under 1970-talets början. Begreppet 

"konsument" gav konsumentlagstiftningen med inflytande över produktionens inriktning och 

konsumentskydd.187 

 

När programarbetet pågick, berättade Palme vidare vid detta möte, diskuterade man även om 

man enligt den wigforsska traditionen skulle tala om "det arbetande folkets händer" eller 

enligt möllerska traditionen om "hela folkets händer". Möller menade ju, att det enda sättet att 

komma ifrån ett klassamhälle var att innesluta alla i systemet, rika som fattiga.188 

 

I dessa diskussioner med programarbetet påpekades det, att om man talade om "hela folkets 

händer" var löntagarfonderna orimliga. Det var en felsyn, menade Palme och påpekade, att 

det inom ramen för "hela folkets händer" kunde finnas "ett starkt decentraliserat 

löntagarinflytande".189  

 

Vid 1978 års partikongress formulerade kongressen demokrati på arbetsplatser och 

ekonomisk demokrati på följande sätt: 

 

”Demokratin på arbetsplatserna skall byggas ut på medbestämmandelagens grund. Arbetet i sig skall ge 

rätt till inflytande i företagen. 

Ekonomisk demokrati förutsätter inflytande över kapitalet och dess roll i vår ekonomiska utveckling. 

Målet måste vara att ersätta det ekonomiska fåtalsväldet med ett brett demokratiskt inflytande över 

besluten i näringslivet. Därför måste löntagarfonderna införas.190 
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Här talar kongressen om arbetsplatsdemokrati, inte industridemokrati i snäv mening, utan 

demokrati i alla arbetsplatser, privata som offentliga. Kongressens beslut är inte helt klart 

formulerat utan kräver en tolkning. Jag måste ge Tilton rätt i det avseendet, att det inte riktigt 

framgår hur socialdemokraterna tänkte sig ägandet, men ägandet finns med i och med 

löntagarfonderna. Jag tolkar ovanstående definition av ekonomisk demokrati som så, att 

ägandet av löntagarfonderna inte var begränsat till en viss nivå, till exempel arbetare i ett 

företag, utan kunde lika väl läggas ”i hela folkets händer” eller i hela den arbetande 

befolkningens händer. Det är det här som jag menar, när jag säger att Viktorov är för snäv i 

sin bedömning av socialdemokraternas och Palmes definition av ekonomisk demokrati. Han 

utgår ju från en definition formulerad av sociologen Michael Poole. Ekonomisk demokrati 

omfattar då olika handlingar inriktade på personalens deltagande i ägandet av företag och 

inkluderar även då olika vinstdelningsplaner för de anställda. Begreppet industriell demokrati 

i Pooles anda omfattar olika former för de anställdas deltagande i beslutsfattandet i 

företaget.191 Dessa begreppsdefinitioner utgår från företag/industri enbart. Det var varken 

socialdemokraternas eller Olof Palmes syn. 

 

Begreppet ekonomisk demokrati har givits en definition när det har varit nödvändigt att göra 

det i socialdemokratin. I 1975-års partiprogram diskuterade man förutsättningarna för 

ekonomisk demokrati för alla människor och hur den skulle kunna uppnås utifrån det 

funktionssocialistiska synsättet och då utvecklades definitionen för industridemokrati-

arbetsplatsdemokrati med de efterföljande trygghets- och medbestämmandelagarna på 

arbetsplatserna. Efterhand när behovet blev uppenbart utvecklade man begreppet ekonomisk 

demokrati och lade till ägandet vid 1978-års partikongress. Man frångick det 

funktionssocialistiska synsättet. Palme skiljde mellan ekonomisk och industriell demokrati 

och följde den socialdemokratiska tanketraditionen, inte som Viktorov säger att han inte var 

klar över skillnaden. Vidare talar Palme ofta om alla människor, inte bara arbetare, inte ens 

arbetare inom företag utan alla som arbetar. Olof Palmes och den socialdemokratiska 

innebörden för ekonomisk demokrati innefattar alla människor i hela samhället, inte bara 

industrier eller arbetsplatser och löntagare. Ekonomisk demokrati på företagen är bara en 

liten del av definitionen. Det är i det här ljuset de politiska diskussionerna och 

bedömningarna måste ses. 
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4.2. Den solidariska lönepolitiken 

 
Fackföreningsrörelsen bildades på grund av industrins framväxt. Arbetarlönerna var låga och 

staten ställde ofta upp på näringslivets sida mot arbetarna. Anders Leion konstaterar i sin bok 

Solidarisk lönepolitik eller löntagarfonder? (1979), att arbetarna insåg nödvändigheten att 

organisera sig för att förbättra sin position gentemot arbetsgivarna, som kunde sätta lönen 

ensidigt och stödja varandra. Vidare skriver han, att för att arbetstagarna skulle kunna stärka 

sina krav mot dem var centralisering av fackföreningarna en förutsättning.192 

 

Leion konstaterar också, att växtvärk i fackförbundet tvingade fram 30-talets utveckling mot 

centrala uppgörelser med arbetsgivarna. Jag skall inte gå i detaljer i den här utvecklingen men 

vill nämna, att staten inrättade arbetsdomstolen 1928, som stärkte arbetsgivarnas positioner 

gentemot arbetarna. Men på 30-talet, när socialdemokraterna fått den politiska makten, 

förnyades kraven på fredliga förhållanden på arbetsmarknaden som bl a resulterade i 

Saltsjöbadsavtalet.193 

 

Arbetsgivarorganisationen SAF var starkt centraliserad ända från början men hade inte någon 

strategisk, långsiktig linje eller något mål för sitt handlande, noterar Leion vidare. Inom 

SAF´s organisation fanns olika åsikter om vad som borde prioriteras. En del ville ha fred på 

arbetsmarknaden, andra ville krossa fackföreningsrörelsen. Men den nya 

förhandlingsmodellen fungerade och avtal mellan arbetsgivare och fackföreningsrörelsen 

kunde slutas.194 

 

Kravet för en solidarisk lönepolitik växte fram ur fackföreningsrörelsen och var ett motiv för 

LO att ändra sina stadgar 1941, skriver Leion. På 1940- och 1950-talen stabiliserade sig både 

den lönepolitiska ideologin och förhandlingssystemet. Men den stigande inflationen tvingade 

statsmakterna att stödja återhållsamma löneförhandlingar och till och med att införa 

lönestopp under ett antal år i början av 1950-talet. Den solidariska lönepolitikens uppgift var 

alltså att utjämna lönerna så att alla med samma slags arbetsuppgifter fick lika lön, att minska 

efterfrågan genom att hålla lönerna nere så att inflationen hölls i schack och att pressa lönerna 

                                                 
192 Leion. (1979) s. 10ff 
193 Leion. (1979) s. 15 
194 Leion. (1979) s. 16f 
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uppåt så att olönsamma företag avskaffades, d v s stödja strukturförändring i landet. Lönerna 

skulle alltså både hållas nere och pressas upp allt efter vad målet för politiken krävde.195 

 

4.3. Vinstdelningssystemet 

 
Vinstdelningstanken är inget nytt i företagen. Den har funnits ända från industrins födelse och 

har sina rötter i den klassiska liberalismen.196 Vinstdelningar och delägarskap har använts för 

att öka företagens produktivitet och för att få de anställda att ta större ansvar. Detta har varit 

störande för facket i löneförhandlingar och ställt arbetstagarna inför ett dilemma, skriver 

Rudolf Meidner i en artikel Om löntagarfonder i Tidens Debatt (1/1982). Vem skall man vara 

lojal mot, företaget eller löntagarkollektivet? Fackföreningsrörelsen har motarbetat 

vinstdelningsidén på grund av rädslan för en försvagad position för facket och underminering 

av kollektivavtalen, konstaterar Meidner vidare.197 Erik Åsard skriver i sitt arbete om LO och 

löntagarfondsfrågan (1978) att när folkpartiet på 50-talet förde fram idén om vinstdelning, 

röt Arne Geijer, då ordförande på Metallindustriarbetareförbundet, ifrån. Han menade, att 

vinstdelningssystem inte var värt så mycket utan inflytande över bokföringen.198 

 

När man diskuterar vinstdelningar i den historiska debatten är det klokt att skilja på 

vinstdelningar på företagsnivån där motiven är företagsekonomiska och ovanför 

företagsnivån där motiven är samhällsekonomiska och facklig-politiska. LO-ekonomen 

Rudolf Meidner gör en distinktion mellan dessa två olika system. Dessa olika 

vinstdelningssystem har alltså inte samma motiv och är alltså då heller inte jämförbara med 

varandra.199 

 

Vinstdelningssystem blev ingen stor fråga förrän den började diskuteras ovanför 

företagsnivån och motiven då blev facklig-politiska och samhällsekonomiska istället för 

företagsekonomiska.200 

 

 

                                                 
195 Leion. (1979) s.19f  
196 Åsard.. (1978) s. 16 
197 Rudolf Meidner. Om löntagarfonder. Tidens Debatt 1/82. s. 7ff 
198 Åsard. (1978) s. 29 
199 Meidner. (1982) s. 10 
200 Meidner. (1982) s. 10 
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Vinstdelningssystem ovanför företagsnivån har diskuterats livligt i ett antal västeuropeiska 

länder under efterkrigstiden. Nämnas kan t ex Tyskland, Frankrike, Holland och Danmark201 

utan att här gå in på detaljer. EG- kommissionen i Bryssel publicerade en skrift ”Employee 

participation in asset formation” (1979) som beskriver olika fördelningspolitiska åtgärder 

som genomförts av medlemsländerna. Skriften innehåller också ett principiellt 

ställningstagande för arbetstagarnas delaktighet i produktionskapitalet. Praktiskt skulle detta 

innebära t ex investeringslöner och löntagarfonder på företagsnivån eller ovanför. Även den 

solidariska lönepolitikens nackdelar behandlas i den nämnda skriften.202 

 

Eftersom Sverige inte drabbats av krig på samma sätt som övriga Europa och bedrev sin 

ekonomiska politik utifrån andra förutsättningar, kom vinstdelningsdebatten sent till landet. 

Den offentliga sektorn växte och politikens mål var den fulla sysselsättningen. Enligt 

Meidner framstod den offensiva lönepolitiken på solidaritetens grund, den progressiva 

skattepolitiken och den expansiva socialpolitiken som garanti för en utjämning av inkomst- 

och fördelningsstruktur. Dessutom infördes ATP-fonder som tog hand om den kollektiva 

kapitalbildningen.203 

 

Som nämnts ovan förväntades den solidariska lönepolitiken uppfylla flera mål. Den skulle 

pressa lönerna uppåt även i olönsamma företag och bidra till strukturomvandlingen, hålla 

efterfrågan nere för att pressa inflationen och jämna till lönerna, lika lön för lika arbete. Den 

solidariska lönepolitiken tjänade alltså fackens syften och inordnades politiska syften. 

Företagen tjänade på det också eftersom lönerna hölls nere. Det blev stora vinster för 

företagarna.204 En statlig utredning kallad koncentrationsutredningen från 1968 (SOU 1 968:7 

Ägande och inflytande inom det privata näringslivet) avslöjade att det fanns en stark privat 

makt- och ägarkoncentration i Sverige.205 Dessa är de förhållanden, de uppdagade negativa 

verkningar av den solidariska lönepolitiken samt kravet på arbetsplats- och ekonomisk 

demokrati som ligger till grund för debatten kring löntagarfonder. 

 

Det intressanta är att facket bytte fot åtminstone i två avseenden vid tidpunkten för Palmes 

utnämning till partiledare. Det ena var den förändrade synen på ägandet, det blev en klar 

uppmjukning här. Det andra var att facket, för att tidigare ha diskuterat stordrift, 

                                                 
201 Meidner. (1982) s.12ff 
202 Meidner. (1982) s. 18f 
203 Meidner. (1982) s. 22  
204 Leion. (1979) s. 19f 
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rationalisering och strukturförändringar börjar se den enskilda individen och hennes 

livsvillkor. LO ändrar fokus. Det sker en klar attitydförändring på 1960-talet även om kravet 

på effektivitet kvarstår. Det här speglar LO´s radikalisering och organisationen ligger här 

steget före partiet. Det här stämmer väl överens med det inledande avsnittet om 

rörelsesocialism och statssocialism. Den nya tidens krav kommer underifrån, från den mer 

antiauktoritära fackliga rörelsen. Det är alltså även fackets radikalisering som gör det möjligt 

för löntagarfondsförslaget att föras fram. Fackföreningsrörelsen bär fram krav på en 

förändring här. Dessa krav växer fram och når den politiska arenan för att där anpassas till 

statssocialismens krav på politisk struktur. 

 

Facket uppfattar individuell vinstdelning och delägarskap som ett hot mot den solidariska 

lönepolitikens idé om förhandlingar mellan parterna. Men individuell vinstdelning och 

delägarskap ger även en splittring i makt. Individer var för sig är aldrig lika stor maktfaktor 

som ett kollektiv kan vara.  

 

                                                                                                                                                        
205 Viktorov. (2006). s 66ff 
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5. UPPTAKTEN 
 

5.1. Inledning 
 

5.1.1. Inledande sammanfattning 

 
I min problemformulering utgår jag från min teoretiska bakgrund. Jag undersöker 

löntagarfonderna som en integrerad del i en demokratisk socialism och reformism och lägger 

tonvikten just på Palmes agerande i frågan och i vilket politiskt klimat han genomförde 

fonderna samt hur de passade in i hans reformism och demokratisyn.  

 

Begreppet ekonomisk demokrati gavs en definition när det har varit nödvändigt att göra det i 

socialdemokratin. I 1975-års partiprogram diskuterade man förutsättningarna för ekonomisk 

demokrati för alla människor och hur den skulle kunna uppnås utifrån det 

funktionssocialistiska synsättet och då utvecklades definitionen för industridemokrati-

arbetsplatsdemokrati med de efterföljande trygghets- och medbestämmandelagarna på 

arbetsplatserna. Sedan utvecklade man begreppet ekonomisk demokrati i 1978-års 

partikongress. Man frångick det funktionssocialistiska synsättet här och gick 

fackföreningsrörelsen till mötes. Palme gjorde skillnad mellan ekonomisk och industriell 

demokrati och följde den socialdemokratiska tanketraditionen. Palme talade om alla 

människor, inte bara arbetare, inte ens arbetare inom företag utan alla som arbetar. Olof 

Palmes och den socialdemokratiska innebörden för ekonomisk demokrati innefattade alla 

människor i hela samhället, inte bara industrier eller arbetsplatser och löntagare. Ekonomisk 

demokrati i företagen var bara en liten del av definitionen. Den följande debatten måste ses i 

det här perspektivet. Det måste även ses i statssocialistiskt, uppifrån perspektivet. Det finns 

en tydlig spänning mellan statssocialismen och rörelsesocialismen, där den förra har en 

uppifrån syn på samhället och den senare en nerifrån syn. 

 

Olof Palme var demokratisk socialist och enligt min uppfattning ärlig i sina strävanden mot 

ett demokratiskt samhälle.  

 
De formella handlingarna jag använder mig av som källor nedan för att beskriva debatten i 

uppsatsen, SAP partistyrelsens och verkställande utskottets (VU) protokoll, ger en viss insyn 
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i vad som skett på den politiska arenan, men bilden måste kompletteras. Jag använder mig av 

litteratur för att fylla ut luckorna. Trovärdigheten i dessa böcker kan givetvis ifrågasättas, det 

är aldrig helt säkert att uppgifterna stämmer i sak. Det här är ett dilemma. Vidare är även 

protokollen bristfälliga så till vida, att allt inte antecknats och många diskussioner har ägt rum 

utanför sammanträdeslokalen. Det är där jag väljer att fylla ut bilden med tillgänglig 

litteratur, dock inte utan att kritiskt granska trovärdigheten i den mån det är möjligt inom 

ramen för det här arbetet.  

 

Den politiska bakgrund jag presenterat torde vara tillräcklig för att visa, att de ideologiska 

skiljelinjerna alltid har orsakar debatt och konflikter. Under 1960-talet och i början på 1970-

talet skedde stora samhällsförändringar i hela värden och påverkade självfallet även Sverige. 

Men även inom landet märktes en förändring av samhällsklimatet. Kritiken mot staten blev 

mer öppen. Här framträdde den historiska synen på stat och kommun som jag lyfte fram i 

mitt teoriavsnitt. Staten kom att ses som motståndarnas organisationsprincip, en fiende.  

 

Partiernas väljargrupper var inte längre givna som förut, och valkampanjerna fick större 

betydelse i det politiska livet. Samtidigt måste partierna tänka genom sina strategier och 

blockpolitiken började forma sig. Vid tiden för debatten om löntagarfonderna var det inte 

längre så lätt att hitta samarbetsparter i motståndarnas läger. 

 

Landets industri var synnerligen lönsam på 1960-talet och i början på 1970-talet. Företagen 

kunde glädjas åt stora vinster. I synnerhet 1973 var vinsterna mycket stora. Samtidigt hade 

den genomförda solidariska lönepolitiken visat sig vara användbar beträffande utjämning av 

lönerna, men industrins vinster och självfinansiering sågs som ett problem. Den privata 

maktkoncentrationen ökade. Investeringstakten var ojämn och gav ojämn sysselsättning. 

Facket efterlyste bättre planering. Vidare hade strukturrationaliseringarna gått för fort och 

enskilda individer drabbades. Bland annat blottade LKAB strejken missförhållanden på 

arbetsplatserna. Den solidariska lönepolitiken måste kompletteras, ansåg man från fackets 

håll, och arbetet måste inriktas på demokratifrågorna på arbetsplatserna, och då även 

ekonomisk demokrati. 

 

LO genomgick en radikalisering i slutet av 1960-talet. Man började se ägandet som en 

möjlighet, och individen och hennes livsvillkor kom i fokus. SAP släpade efter i den här 

utvecklingen. Strejken i LKAB väcker visserligen Palmes intresse för arbetsmiljöfrågor och 
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demokratisering av arbetsplatsen, men ägandet var inte en fråga på den politiska agendan 

ännu. 

 

Palme var reformist och demokratisk socialist. Hans syn på människan stämde väl överens 

med den demokratiska reformismens syn. Han hade en helhetssyn på samhället, men 

fokuserade även på enskilda delar av samhället, som exempelvis arbetsplatsernas 

problematik. Han såg även den enskilda individen i samhället och menade, att demokratins 

ideal måste genomsyra hela samhället och alla relationer, även familjerna. Han motsatte sig 

radikala lösningar på problemen helt i linje med reformismen. 

 

Genomgående i den litteratur jag använd mig av har det framgått, att Olof Palme var emot 

löntagarfonderna från första början.206  Det är, ur demokratisk reformistisk och socialistisk 

perspektiv intressant att följa upp om det förhöll sig så och av vilken anledning. Min avsikt 

här är att bilda mig en uppfattning om Palmes inställning till fonderna över tid och till det 

slutliga förslaget. 

 

Som tidigare konstaterats såg Palme på samhället i helhetsperspektiv. Arbetsplatsdemokratin 

skulle omfatta alla arbetsplatser, privata som offentliga. Ekonomisk demokrati skulle omfatta 

hela samhället, vara i hela folkets händer. Det är det här perspektivet jag har i åtanke när jag 

analyserar debatten om löntagarfonderna. 

 

 

5.1.2. Palmes initiala inställning till löntagarfonderna 

 
LO-ekonomen Rudolf Meidner lade sitt förslag om löntagarfonderna augusti 1975 med syfte 

att fungera som diskussionsunderlag för den fortsatta debatten. Förslaget behandlades i ett 

rådslag inom LO i oktober 1975. I januari året därpå bestämde LO-ordföranden Gunnar 

Nilsson att frågan skulle tas upp i kongressen. I mars 1976 antog LO´s styrelse Meidners 

förslag och tre månader senare ägde LO-kongressen rum. LO-kongressens rapport var inget 

officiellt ställningstagande menar Meidner, ett sådant togs på principiellt plan först av 

landssekretariatet när de tog del av rapporten.207 Frågan forcerades fram av LO och gav inte 

                                                 
206 Jmf ex. Elmbrant, Peterson, Viktorov och Åsard. 
207 Meidner Rudolf. "Om löntagarfonder" i Tidens debatt. Nr 1. 1982. s. 28 
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partiet tid att reagera på förslaget, hävdar Elmbrant.208 När SAP tog upp frågan vid något av 

partiets och fackets gemensamma måndagsmöten, avfärdades den av facket med att "vi inom 

fackföreningsrörelsen klarar hem den här debatten", även detta enligt Elmbrant.209 

 

Palme hade redan tidigt på sjuttiotalet reagerat på att löntagarfonderna inte skulle passa in i 

den socialdemokratiska politiken. Hans vilja att hålla ihop rörelsen samt rädslan, att 

löntagarfonderna skulle vara det som splittrade den, var enligt Thage G Peterson orsaken till 

att han inte agerade i frågan.210 Elmbrant säger alltså att Palme inte gavs tid att reagera på 

frågan, den forcerades fram, medan Peterson menar på att Palme inte ville ta tag i den 

besvärliga frågan eller förkasta den på grund av rädslan att splittra rörelsen.211  

 

Men Elmbrant vidareutvecklar sitt resonemang här. Vid ett regeringssammanträde på Haga 

Slott hade Kjell-Olof Feldt frågat om fonderna och Palme hade avfärdat Meidners förslag.212 

När i tiden detta skedde framgår inte av Elmbrants bok. Överlag finns det inga 

källhänvisningar i hans text, bara vilka källor han använt redovisas i slutet av boken. 

 

Men helt utan diskussioner var inte löntagarfondsfrågan. Vid ett partistyrelsesammanträde i 

december 1975 konstaterade Palme, att när det gäller löntagarfonderna måste LO bestämma 

sig först och sedan får en utredning komma igång och att partiet måste hålla sig på det 

allmänna planet utan att binda sig. Näringslivet skulle enligt Palme ha kommit med ett 

alternativ, men det hade uteblivit. Vidare sade Palme, att ett vinstdelningssystem kan beröva 

företaget pengarna medan Meidners förslag är "produktionsvänligt" eftersom pengarna blir 

kvar i företaget, vilket troligen var orsaken till att det inte blivit så mycket debatt kring 

fonderna hittills. I vilket fall som helst ansåg Palme att partiet inte hade något annat val än att 

ligga lågt tills LO bestämt sig och han hoppades att LO inte skulle låsa sig för mycket inför 

valet.213  Palme hade ju också gått med på en statlig utredning om löntagarfonderna som 

eftergift för folkpartiet. Han hade alltså både fackföreningsrörelsen och folkpartiet att ta 

hänsyn till. Vidare måste vissa diskussioner med näringslivet ha ägt rum, eftersom Palme 

väntade på deras förslag. 

 

                                                 
208 Elmbrant (1989) s. 184 
209 Elmbrant (1989) s. 185 
210 Thage G Peterson (2002) s. 119f 
211 Elmbrant (1989) s. 185 
212 Elmbrant (1989) s. 185 
213 1975-12-17. SAP partistyrelsens protokoll 1975-12-17. Volym A2A:023 
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I en interpellation den 30 januari 1976 ställde Gösta Bohman frågan till Palme om regeringen 

avsåg att lägga fram ett förslag om löntagarfonderna vid en eventuell valseger. Palmes svar 

var, att det fanns ett antal problem att lösa. Kapitaltillgångarna samlades i allt färre händer 

och löntagarnas delaktighet i kapitalbildningen blev en allt mer betydelsefull fråga om man 

hade i avsikt att motverka maktkoncentrationen i det ekonomiska livet och föra fram en 

fortsatt demokratisering av samhället. Men ett förslag på löntagarfonder kunde komma 

tidigast hösten 1979 om det hanterades på det demokratiska sättet. Palme fortsatte: 

 

”I sinom tid kommer det att skapas klarhet om i vilken mån denna fråga kommer att vålla politisk strid. 

Men det tjänar varken löntagarna, näringslivet eller samhällets intressen att låta en saklig debatt till 

varje pris ersättas av en politisk konfrontation.”214 

 

Vid samma tillfälle talade Bohman för individuella andelar och folkpartiets Ola Ullsten 

konstaterade att någonting måste göras åt vinsterna som drev upp inflationen. "Och vi har 

sagt oss att om man går fram på den vägen blir det förmodligen nödvändigt att bygga upp 

några slags fonder", sade Ullsten.215 

 

Enligt Elmbrant hade Palme efter LO-kongressen 1976 konstaterat, att frågan gått längre än 

vad han någonsin kunnat föreställa sig.216 Här gav Palme upp inför valet 1976, skriver 

Peterson. Han kände sig sviken av LO som på kongressen 1976 tagit principbeslutet att det 

privata näringslivet, både stora och små företag, skulle överföras till löntagarnas ägo. "Jag har 

blivit pådyvlad en totalt omöjlig uppfattning. Jag ser ingen väg ut. Vi kommer att förlora 

valet."217  Peterson skriver, att Palme uttalat sig efter LO-kongressen, men inte var och i vilket 

sammanhang. Enligt Peterson hade Palme och Nilsson i en presskonferens inför valrörelsen 

betonat, att fonderna inte var en valfråga 1976,218  men nu var Palme uppenbarligen oroad 

över fonderna och upprörd på Gunnar Nilsson.219  Kanske såg han här en fara i att ge det 

borgerliga blocket ammunition inför valet? 

 

I Palmes anförande vid LO-kongressen om löntagarfonderna fanns inte ett spår av den här 

oron. Palme var inne på att lösa vissa samhällsekonomiska problem och menade att frågan 

                                                 
214 Interpellation 1976-01-30. OPA 2.4.0: 071 akt 5.  
215 OPA 2.4.0: 071 akt 5. Interpellation 1976-01-30 
216 Elmbrant (1989) s. 185 
217 Peterson (2002) s. 244f 
218 Elmbrant (1989) s. 185 
219 Peterson (2002) s. 247 
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måste diskuteras, men det skulle ta tid. Han sade också att detta var i fullt samförstånd med.220 

Om hans replik ovan stämmer, kan den åsyfta Palmes oro för valutgången mer än 

löntagarfondernas existens i någon form. Palme hade ju sagt i december vid partistyrelsens 

sammanträde, att han hoppades att LO inte skulle binda sig för mycket. 

 

Uppgifterna om Palmes motstånd mot löntagarfonderna här kommer alltså från Elmbrant och 

Peterson. Men i protokollen från partistyrelsen och VU finns inte ett spår av den här 

upprördheten eller motståndet mot fonderna som sådana. Historien visar dock, att 

löntagarfondernas utformning förändrades på avgörande punkter. 

 

Som parentes vill jag tillfoga, att det verkar som om Palme hade haft ett samtal med 

ensamutredaren Gösta Mehr angående den statliga utredningens framfart. Han hade sagt att 

det inte var bråttom med resultatet. Han ville inte ha fondfrågan ens till 1979 års val.221  

 

Peterson skriver, att Palme inte ansåg att löntagarfonderna hörde hemma i någon demokrati 

och därför hade de aldrig blivit införda någonstans. Han var anhängare av renodlad 

marknadsekonomi under demokratisk kontroll, hävdar Peterson och ville att huvuddelen av 

näringslivet skulle vara privat men med inslag av löntagarägda, kooperativa och statliga 

företag.222 I det här avseendet har Peterson fel. Palme var anhängare av blandekonomi, han 

förespråkade olika former av ägande, även statligt ägande223.  

 

Det är rimligt att anta att det meidnerska förslaget inte stämde överens med Palmes syn på 

näringslivets mångfald. Visserligen skulle löntagarna få ekonomisk makt och inflytande, men 

Palme värnade även om småföretagen som omfattades av förslaget. Att de små 

familjeföretagen skulle bli överförda till löntagarnas ägo uppfyllde inte heller syftet att sprida 

maktkoncentrationen. Men helt klart är, när vi ser på Palmes syn på ekonomisk demokrati, att 

det här förslaget inte uppfyllde hans kriterier om att den ekonomiska demokratin skall vara i 

hela folkets händer. Dessutom var inte ekonomisk demokrati uppe ännu på den 

socialdemokratiska agendan. Regeringen hade precis lanserat arbetsplatsdemokratin med 

medbestämmandelagen med mera, och dessa reformer hade inte hunnit integrerats på 

                                                 
220 Olof Palme. Anförande vid LO-kongressen 1976-06-16. OPA 2.4.0: 075. 
221 Åsard. (1985) s. 26f 
222 Peterson (2002) s. 313 
223 Interpellation 1976-01-30. Nr 57. OPA 2.4.0:071 akt 5.  
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arbetsplatserna. Enligt det reformistiska synsättet kunde inte Meidners förslag genomföras 

vid den här tidpunkten ännu. 

 
Som bekant förlorade socialdemokraterna valet 1976. Om det berodde på löntagarfonderna 

eller på att de borgerliga partierna lyckats ena sig och ge bilden av en enad front och att de 

kunde regera tillsammans, eller av något annat skäl, låter jag vara osagt. Kanske kan det 

tänkas att frågan påskyndade det borgerliga maktövertagandet. 

 

I DN den 25 juli 1976 dementerar Olof Palme Bertil Ohlins och Torbjörn Fälldins uttalande 

om att han skulle känna sig tvingad att följa LO´s beslut. Palme poängterar den 

statssocialistiska synen på hela samhället och svarar: 

 

Det är en stor tillgång för vårt land att de fackliga organisationerna för arbetare och tjänstemän visat ett 
brett samhällsansvar. Men socialdemokratin har en bredare bas, den har ett utpräglat ansvar för hela 
landets politik och måste avväga sina ståndpunkter med hänsyn till många olika grupper och 
intressen.224  
 

 
Men Elmbrant skriver, att det efter valet 1976 inte såg ut att bli några löntagarfonder alls och 

att hela fondfrågan tycktes vara närmast fysiskt motbjudande för Palme. Han kände sig 

grundlurad av LO, fortsätter Elmbrant och Palme menade att eftersom LO klarat sig så bra 

utan partiet före valet beträffande fondfrågan, kunde de klara sig på egen hand nu också.225  

 

Som jag tolkar diskussionsunderlaget till löntagarfonderna, ser inte Palme det som en 

möjlighet att genomföra fonderna enligt Meidners förslag eftersom det ensidigt riktar sig till 

löntagare och för fram frågan om ägandet i det funktionssocialistiska synsättet partiet har. 

Men det betyder inte att han var motståndare till löntagarfonderna i en annan tappning, så att 

partiet skulle hinna med de reformer som behövdes för genomförandet av löntagarfonderna. 

Förslaget var tvunget att diskuteras först. Självklart måste Palme ha ägnat en hel del 

tankemöda på löntagarfondsförslaget och hur det kunde omsättas i den praktiska politiken 

och Elmbrants notering kan ju mycket väl vara riktig. Frågan var svår att lösa politiskt med 

goda relationer till både facket, partiet och näringslivet samt i ljuset av den kommande 

valrörelsen med borgerlig uppladdning. Dessutom hade Palme gått med på den statliga 

fondutredningen som eftergift till folkpartiet. Vidare var det rimligt att förhala frågan 

                                                 
224 DN 1976-07-25. OPA 23:015 akt 38 
225 Elmbrant (1989) s. 210 
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eftersom partiprogrammet, som vi sett tidigare, inte stämde överens med förslagets 

genomförande. 

 

5.1.3. Sammanfattning och analys 

 
Palme var initialt inte drivande i löntagarfondsfrågan och kanske inte heller helt positiv till 

den. Det fanns fler frågor att lösa inför ett så omfattande förslag. Partiet hade i sitt program 

talat om ekonomisk demokrati men hade fortfarande den funktionssocialistiska synen på 

ägandet. Hittills hade kongressen diskuterat förutsättningarna för ekonomisk demokrati, och 

arbetsplatsdemokrati var fortfarande i genomförandefasen. Vidare var förslaget till 

löntagarfonder riktade till en grupp i samhället, nämligen löntagarna i företagen. Palme ville 

se reformerna genomförda i gagn för hela folket, inte gynna den ena gruppen inför den andra. 

Dessutom omfattade förslaget även små företag vilket inte gynnade spridning av 

maktkoncentration i samhället. 

 

Man kan fråga sig varför Palme inte sade nej till löntagarfonderna helt och hållet. Jag tror inte 

att det var möjligt för honom att göra det. Dels kom kravet starkt från fackföreningsrörelsen. 

Det fanns en uppenbar risk att splittra arbetarrörelsen här. Dels hade Palme folkpartiet och 

den statliga utredningen att ta hänsyn till. Trycket var hårt från båda hållen och situationen 

gav inga valmöjligheter för Palme.  

 
 



 

 64

5.2. Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och löntagarfonderna 

 
Mats Dahlkvist skriver i demokratiutredningen, att socialistisk idétradition tolkas som 

offentlig sektor-statlighet även om arbetarrörelsen från början grundats i frivillig 

självorganisering i t.ex. fackföreningar. Att socialismens idéer grundas i en radikal 

demokratism om individens frigörelse och bemyndigande har fallit bort i 1990-talets debatt. 

Idépolitiskt härstammar detta från den militanta liberalkonservatismen, som drar en parallell 

mellan välfärdsstaten och kommunistiskt statssystem.226 Jag hade mot denna bakgrund 

ursprungligen en idé om att hantera ytterligare en hypotes inom den här uppsatsens ramar. 

Den lydde: 

 

Samförståndspolitikens sammanbrott skedde under debatten om löntagarfonderna och SAF 

lyckades plantera in nya värderingar i debatten under sin kampanj. 

 

Jag insåg att uppsatsens omfattning skulle bli för stor om jag tog med även SAF´s 

antifondskampanj och dess betydelse i svensk samhällsdebatt. Men SAF´s roll kan inte 

bortses ifrån. Ilja Viktorov har behandlat frågan i sin doktorsavhandling i ekonomisk historia, 

Fordismens kris och löntagarfonder i Sverige (2006) och använt sig av primärkällor i SAF´s 

arkiv. SAF´s kampanj hade stor betydelse för hur löntagarfondsfrågan avgjordes, därför vill 

jag skriva en kort sammanfattning av Viktorovs arbete och kan då delvis besvara min tänkta 

hypotes utifrån Viktorovs framställning och partistyrelsens samt verkställande utskottets 

protokoll. 

 

Som vi kommer att se togs frågan om antifondskampanjen upp genomgående vid SAP´s 

verkställande utskottets och partistyrelsens sammanträden framför allt från 1981 och framåt. 

Den svenska arbetsgivareföreningen avvisade varje form av samverkan och vägrade delta i 

samtal om fonderna. Det framgår också, att SAF fick med sig de borgerliga partierna, TCO 

med flera. Till och med Metalls ordförande talade för individuella andelar till de anställda i 

företagen, vilket ju var det borgerliga idén vad gällde övervinsternas fördelning. . 

 

”Frågan fick stor resonans i svensk politik och blev symbol för den kommande offensiven för 

nyliberala idéer och värderingar” i Sverige skriver Viktorov. Han menar att kampanjen hade 

                                                 
226 Dahlkvist..SOU 1999:112. s.12 
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sin grund i en splittring i SAF´s egna led och hade att göra med den centrala 

förhandlingsmodellens kris. SAF behövde en gemensam ideologisk fråga för att tona ned ”de 

inre motsättningarna och för att garantera uppslutningen inom organisationen medan den 

centrala förhandlingsmodellen nedmonterades”.227  

 

SAF befann sig i en kritisk situation i mitten på 1970-talet, bland annat på grund av att den 

svenska ekonomin var på väg mot en kris. SAF´s förmåga att arbeta för delägarnas intressen 

ifrågasattes. Bland annat hade Verkstadsföreningen hotat med att lämna de centrala 

löneförhandlingarna på grund av löneglidningarna, men beslöt sig att avvakta eftersom de 

borgerliga nu kom till makten. Lönerna upplevdes alltså som ett stort problem av både stora 

och små företag vid den här tiden. 228 

 
Redan på 1960 och 1970 talen gav SAF uttryck för att vinstdelningar inte var en politisk 

fråga. Organisationen ville inte ha reformer som berörde maktfunktionerna i företagen. 

Vidare ansåg inte SAF att löntagarägda företag skulle stimuleras att uppstå. Dessutom skulle 

vinstdelningssystem motverka principen om den solidariska lönepolitiken, hävdade SAF. 

Senare ville inte organisationen ha några solidariska löner alls.229 

 
SAF var bättre informerad om Meidners förslag än SAP´s ledning när det presenterades 1975, 

hävdar Viktorov. SAF motsatte sig det på grund av förslagets kollektivism, men en mer 

omfattande motoffensiv lät vänta på sig till 1978.230  I början var inte löntagarfondsfrågan 

någon het fråga för SAF. När SAF´s förre chef för avdelningen för samhällskontakt Sture 

Eskilsson, som var en stor beundrare av Friedrich von Hayek231 presenterade 1975 ett 

program ”Informationsverksamheten 1976-77” och pläderade för informationskampanjer i 

större skala med syfte att få fram en förändring av idéutvecklingen i samhället, tog han inte 

alls upp fondfrågan i sammanhanget. Han föreslog kampanjer för företagsamhet som livsstil, 

marknadshushållning och decentralisering, men även information kring den nya arbetsrätten. 

232  

 
Vad gällde löntagarfonderna och debatten kring dem beslöt SAF att en lönebaserad 

aktiebildning, som inte skulle hota makt- och ägandeförhållanden skulle kunna vara en 

                                                 
227 Viktorov. (2006) s. 205 
228 Viktorov (2006) s. 220f 
229 Viktorov (2006) s. 212ff. 
230 Viktorov (2006) s. 215 
231 Eskilsson Sture. Från folkhem till nytt klassamhälle. Ett högerspöke berättar. (2005) s. 384f 
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acceptabel lösning, om de borgerliga ville genomföra en sådan. Tillsammans med 

moderaterna var man överens om opinionsbildande åtgärder.233 SAF bestämde sig också för 

en mytbildande kampanj.234 

 

SAF-ekonomen Danne Norling ansåg, att LO´s kampanj borde motarbetas. Han hade tre 

alternativ att erbjuda. För det första föreslog han att SAF skulle lägga fram ett eget alternativ 

till löntagarfonder. Detta avslogs, eftersom ett sådant handlande skulle bekräfta att man ansåg 

att frågan om maktkoncentration var ett problem. Det gällde även det andra alternativet om 

olika vinstdelningssystem på företagsnivån. Allt sådant måste bestämt avvisas. Ett tredje 

alternativ var att starta en ideologisk kampanj som visade, att löntagarfonder var överflödiga. 

Den kampanjen skulle ske på tre nivåer; 1) massiv saklig information som gav ett 

auktoritativt intryck, 2) förenklad och slagordsbetonad information som närmast kunde 

betecknas som ”seriös produktreklam” och slutligen 3) mytbildning.  Myter, när de en gång 

etablerades var svåra att göra sig av med. Som exempel angav han en redan etablerad myt att 

”de för svensk industri förlorade marknadsandelarna berodde på de höga lönerna”. Myter var 

avsedda att bevisa ett fåtal enkla teser vilka inte behövde vara helt korrekta.235 

 

Då mytbildandet var svårt att genomföra i en defensiv kampanj, föreslog Nordling 

diskreditering av fonderna i olika sammanhang. Man skulle till exempel använda sig av 

medier och uppmärksamma småföretagarorganisationerna på landsortsstäderna.236  

 
Curt Nicolin, som var SAF´s ordförande vid den här tiden stödde strategin mot fonderna. 

SAF samordnade antifondskampanjen mellan alla näringslivsorganisationerna och de 

borgerliga partierna. En övergripande policy skulle etableras. Tidsperioden här var från 1978 

till 1980. Kampanjen var framgångsrik och 1978-års förslag till löntagarfonderna bedömdes 

av SAP´s partiledning inte vara politiskt möjligt att genomföra, till SAF´s stora 

tillfredsställelse.237  

 

När förslaget 1981 kom förklarade SAF krig mot löntagarfonderna. Målet var att göra dem 

harmlösa eller få SAP avstå från dem helt. Arbetsgivare tycktes på fullt allvar oroa sig för 
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233 Viktorov (2006) s. 223 
234 Viktorov (2006) s. 225 
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systemförändringar trots förslagets tama karaktär. Den nya kampanjen var genomtänkt och 

omfattande.238 

 

Stora pengar lades ner i den välorganiserade kampanjen. SAF hade både med- och 

motgångar, medgångar på grund av kampanjens effekter och att förändra fondsförslagen, 

motgångar då kampanjernas tarvligheter avslöjades. Viktorov skriver, att SAF lyckades väl 

med att övertyga allmänheten om att löntagarfonderna inte behövdes. Men som historien 

visat stod SAP kvar vid sitt beslut att genomföra fonderna och SAF lyckades inte lyfta upp 

fondfrågan som en valfråga 1982.239 

 

5.2.1. Sammanfattning och analys 

 

Det framgår tydligt att SAF organiserade en kampanj mot löntagarfonderna och aldrig hade i 

avsikt att kompromissa med någon part i sina ställningstaganden. Det framgår också, att 

organisationen inte sparade på kampanjen, och att SAF egentligen inte vände sig mot 

löntagarfonderna som sådana, utan ville vinna trovärdigheten åter hos sina medlemmar och 

organiserade således en kampanj på bred front. Kampanjen var både genomtänkt och 

kompromisslös. 

 

Min tänkta hypotes, att samförståndspolitikens sammanbrott skedde under debatten om 

löntagarfonderna och SAF lyckades plantera in nya värderingar i debatten under sin kampanj, 

kan inte besvaras här, men mot ovanstående bakgrund är frågan intressant. 

 

                                                 
238 Viktorov (2006) s 234ff  
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5.3. Den fortsatta debatten 

 
I december 1976 valde verkställande utskottet enhälligt Kjell-Olof Feldt och Carl Lindblom 

som representanter LO-SAP´s arbetsgrupp för löntagarfonder.240  

 

I mars 1977 diskuterade partistyrelsen löntagarfondsfrågan under punkten om ekonomisk 

demokrati. Palme konstaterade att partiet måste vänta på fondkommitténs resultat. Han sade 

också, att han fått information av Krister Wickman som klart visar att 

kapitalbildningsproblemet inte kan lösas utan företagens positiva och aktiva medverkan.241  

 

Härefter var Palme ute och talade om och för löntagarfonderna, bland annat vid 

Metallindustriarbetareförbundets kongress den 13 september 1977. Han sade bland annat, att 

det endast var löntagarfonderna som gav löntagarna delaktighet i kapitaltillväxten och att 

inflytandet gav en möjlighet att förverkliga den kapitalbildningen som behövdes för 

framtidsbygget.242 Det här är ett allmänt uttalande av Palme och säger ingenting om fondernas 

utformning. 

 

5.3.1. VU oktober 1977 
 

I oktober 1977 rapporterade Kjell-Olof Feldt till VU vad LO-SAP arbetsgrupp kommit fram 

till. Han sade, att LO-kongressens förslag inte bidrog till kapitalbildning eller sparande 

överhuvudtaget, snarare tvärtom. Fonderna skulle ju arbeta i ett kapitalistiskt system och i 

den marknadsekonomin som fanns och skulle då anpassas till det. 243 Utgångspunkten var 

alltså inte en systemförändring, utan fonderna skulle anpassas till det befintliga systemet. 

 
Gertrud Sigurdsen påtalade LO´s besvikelse över att LO-SAP´s rapport nu avvek från LO-

kongressens förslag. Frågan om ekonomisk demokrati var viktig och fick inte tappas bort. 

Vidare skulle ju LO-förslaget gynna den solidariska lönepolitiken. Sten Andersson anmärkte, 

att det inte räckte med principerna utan man måste även reda ut vad dessa principer hade för 

                                                 
240 VU protokoll 1976- 12-09. § 77. SAP A3: A013 
241 SAP partistyrelsens protokoll 1977-03-29. Volym A2A:024 
242 Olof Palme. Anförande vid Sv. Metallindustriarbetareförbundets kongress 1977-09-03. OPA 2.4.0:80 
243 VU protokoll 1977-10-07 § 115 SAP A3:A013  
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praktiska konsekvenser. Lars Engqvist var rädd för att systemet skulle bli för krångligt när 

man försökte täcka många målsättningar.244 

 

Olof Palme ansåg det viktigt att klara ut målsättningen med löntagarfonderna. Det gick inte 

att skilja kapitalbildning och inflytandefrågorna, menade han. Löntagarna måste ha ett ansvar 

för kapitaltillväxten. Det gav dem en ökad del i förmögenhetstillväxten och ett ökat 

inflytande i näringslivet. Palme menade, att den som var emot löntagarfonderna, var emot 

Sveriges framtid som ledande industrination.245 Det här sade alltså Palme vid ett VU-möte i 

oktober 1977. Konstaterandet visar att han inte var motståndare till löntagarfonder som 

sådana, utan snarare såg dem som ett ekonomiskt politiskt instrument. 

 

Löntagarfonder innebar avkapitalisering av det svenska samhället, menade Palme utan att 

utveckla det, men de slog inte sönder det privata ägandet. Han svarade på Engqvists oro, att 

de tekniska komplikationerna inte behövde inge så stor oro trots att fonderna hade många 

mål. Han menade, att även ATP var tekniskt invecklat men förståelse kunde skapas för 

reformen genom att hålla sig till principerna och till huvudlinjerna.246 

 

Om LO och TCO kunde komma överens i löntagarfondsfrågan var det troligt att de 

borgerliga splittrades. I bästa fall kom fp att ställa upp på löntagarnas sida. Det var viktigt att 

hålla fast vid grundlinjerna men vara öppna för synpunkter och förslag beträffande detaljerna, 

menade Palme vid detta VU-möte i oktober.247 

 

Tidpunkten med företagsnedläggningar, permitteringar och arbetslöshet kunde vara en bra 

utgångspunkt för löntagarfondsdebatten, ansåg Sven Hulterström.248 

 

Olof Palme höll med Hulterström och konstaterade att kapitalismen gick på knäna. Han 

ansåg, att det vore olyckligt om partiet skulle uppfattas som om det försökte bromsa, när nu 

LO ville föra ut förslaget så snart som möjligt. Det var därför mycket angeläget att det kom 

en rapport någon gång mellan januari och juni 1978. 249 Det här motsäger påståendet att Olof 

                                                 
244VU protokoll 1977-10-07 § 115 SAP A3:A013 
245 VU protokoll 1977-10-07 § 115 SAP A3:A013 
246VU protokoll 1977-10-07 § 115 SAP A3:A013 
247 VU protokoll 1977-10-07 § 115 SAP A3:A013 
248 VU protokoll 1977-10-07 § 115 SAP A3:A013 
249 VU protokoll 1977-10-07 § 115 SAP A3:A013 
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Palme ville förhala frågan om löntagarfonderna och att han inte ville ha med den ens till 

valrörelsen 1979. 

 

5.3.2. Sammanfattning och analys 

 

Dessa var de inledande diskussionerna i löntagarfondsfrågan. Här hade fonderna fått en 

annan utformning som kunde anpassas till den socialdemokratiska politiken och de små 

familjeföretagen hade nu uteslutits. Palme var inte motståndare till löntagarfonder som 

sådana, utan såg dem som ett ekonomiskt politiskt instrument. Av protokollet framgår också, 

att Palme var värnade om relationen till LO och ville påskynda rapporten istället för att 

förhala den.  

 

5.3.3. Partistyrelsen (PS) november 1977 

 

Den 18 november 1977 hade partistyrelsen en lång debatt kring löntagarfonder och 

ekonomisk demokrati. Kjell-Olof Feldt informerade partistyrelsen om arbetsgruppens 

utredning. Bland annat konstaterade han, att pengarna måste stanna i företagen för att 

finansiera framtida behov av produktionsutrustning och ägas kollektivt. Inflytandet som 

skulle fås genom fonderna var ett led i demokratisering av det ekonomiska livet och 

omfattade alla löntagare. Kjell-Olof Feldt kopplade också löntagarfonderna till behovet av 

investeringar och riskkapital samt talade för, att företagsstorlek utifrån antalet anställda måste 

sättas relativt högt. Kjell-Olof Feldt trodde här fortfarande på förhandlingar med företagen 

och  att de frivilligt skulle gå in för att dela ägarfunktionen med löntagarna250.  

 

Olof Palme pratade om de pågående studiecirklarna runt om i landet och som syftade till att 

skapa debatt om löntagarfonderna och ekonomisk demokrati. Han varnade för alldeles för 

stora förväntningar. Det var en fundamental missuppfattning i cirklarna om man likställde 

ekonomisk demokrati och löntagarfonder. Reformtempot var högt uppdrivet, menade han och 

hänvisade till de systemförändrande arbetsplatsreformer som genomdrivits hittills och 

svårigheterna att applicera dem. Vidare hänvisade han till de frågor som vid den här tiden 

diskuterades i partiet kring näringspolitiken, planmässiga hushållningen och 

strukturproblemen. Dessa skulle avgöras med löntagarnas medverkan och under socialt 
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accepterade former. Palme menade att ett arbete med att införa ekonomisk demokrati var en 

process som tog tid. 251  Var det här en varning för facket att inte vara för radikal? 

 

5.3.4. Sammanfattning och analys 

 
Vid den här tidpunkten trodde Feldt fortfarande att man genom förhandlingar kunde få 

företagen att frivilligt gå in för att dela ägarfunktionen med löntagarna. 

 

Palmes inlägg är intressant. Han säger, att ekonomisk demokrati och löntagarfonderna inte 

skall likställas. Här går Palmes syn på ekonomisk demokrati genom. Den ekonomiska 

demokratin skall vara i hela folkets händer och löntagarfonderna är bara en liten del av den. 

Han tar också upp de reformer som genomförts och konstaterar att dessa reformer kräver sin 

tid och varnar för förändringar i samhället som är för radikala. Här hänvisar Palme till sitt 

reformistiska tänkande. Att införa ekonomisk demokrati är en process som tar tid liksom de 

övriga förändringar som gjorts beträffande arbetsplatsdemokratin. Löntagarfonderna skall 

införas nu men täcker inte hela begreppet ekonomisk demokrati och skall inte betraktas som 

en lösning för hela den problematiken.  

 

 

5.3.5. LO-SAF rapport i VU januari och PS februari 1978 

 

När Kjell-Olof Feldt i VU den 16 januari 1978 presenterade en första skrivning av LO-SAP´s 

arbetsgruppens rapport, svarade Palme att den väl motsvarade kraven på partiets 

reformistiska linje. Han ansåg att allas ansvar och deltagande i det ekonomiska livet kunde 

påbörjas. "Vad vi vill göra", sade Palme, ” är att sätta igång en utveckling som öppnar 

möjligheter till att skapa ekonomisk demokrati."252 

 

Palme hade alltså inte för avsikt införa ekonomisk demokrati över en natt och inte ens för 

enbart löntagare, utan ville öppna vägen och skapa möjligheter för en fortsatt utveckling i 

reformistisk anda. Här visar han på en reformism som är systemförändrande, inte 

systemomvälvande. Många reformer hade införts tidigare på sjuttiotalet för att demokratisera 

                                                                                                                                                        
250 SAP partistyrelsens protokoll 1977-11-18. Volym A2A:024. 
251 SAP partistyrelsens protokoll 1977-11-18. Volym A2A:024. 
252 VU protokoll 1978-1980 78-01-16 §11. SAP A3A:014 
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arbetsplatserna och förbättra arbetsmiljön, och dessa förändringar hade inte hunnit mogna på 

arbetsplatserna ännu. Ett omfattande arbete och engagemang återstod innan reformerna var i 

hamn. Det var ett arbete som skulle engagera hela samhället. Som han senare förtydligade i 

ett anförande i Rydöbruks Folkets Hus 1985: 

 

Och vi fick rätten till anställningstrygghet... Vi fick rätten till styrelserepresentation. Vi har fått rätten 

till ledighet för studier och rätten att vara hemma med sina barn - föräldraförsäkring - och all sådan 

ledighet för rätten att vara hos sjukt barn. Vi har MBL, som innebär att här måste arbetsgivaren tala 

med arbetarna och tjänstemännen om vad man vill förändra. Det tar lång tid att utarbeta. Vi hade en 

portugis här, [nu är det tio år sedan]. En av de där revolutionära överstarna. Han träffade en 

ombudsman från LO och frågade: "Hur lång tid tar det innan MBL fungerar i verkligheten?" Ja, sade 

ombudsmannen: ”20 år". Och de där revolutionärerna, de var alldeles fallna ifrån skyarna, för dem är 

en vecka lång tid. Det här visade att arbetarrörelsen tänkte i 20-års perspektiv. Ja, det tar lång tid att 

förändra arbetslivet. Men här började vi ett mödosamt arbete med en rad lagar som vi genomförde 

under 1970-talets fem första år, för att demokratisera, som vi sade, för just, man skulle vara med och 

dela och bestämma på arbetsplatserna också.253  

 

Elmbrant skriver, att Palme vid verkställande utskottets sammanträde, när det här förslaget 

presenterades 1978, hade sagt att det är ett helvete men ett helvete som vi måste gå genom 

och åsyftade då löntagarfonderna.254 Elmbrant har ingen källhänvisning till den här händelsen. 

Frågan var svår och Palme hade många att ta hänsyn till. 

 

Kjell-Olof Feldt presenterade LO-SAP arbetsgruppens rapport vid partistyrelsens 

sammanträde februari 1978 och sade, att företag med färre än 500 anställda fick möjlighet att 

ansluta sig frivilligt till systemet med löntagarfonder, men att då skulle de anställda vara 

hänvisade till den existerande lagen om medbestämmandet beträffande inflytande. Med en 

sådan modell blev det svårt att utveckla ekonomisk demokrati i små och stora företag 

samtidigt. LO-SAP´s arbetsgrupp hade strävat efter att uppfylla reformismens principer med 

brett stöd, men hade inte slagit fast innehållet i den ekonomiska demokratin även om 

utredningen utgått från att syftet med ekonomisk demokrati var att bryta den privata 

maktkoncentrationen i näringslivet. Rapporten ville anvisa en väg som ledde till ekonomisk 

demokrati, men lämnade frågan om hur detta skulle ske för de framtida generationerna.255 Här 

i Kjell-Olof Feldts resonemang kan man spåra Olof Palmes inflytande, just de formuleringar 
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om reformismen som han ofta använde. Det här visar också att partiet fortfarande höll fast vid 

den funktionssocialistiska linjen. 

 

Rapporten föreslog att 20 % av vinsten varje år skulle gå till fonderna, men att både 

vinstprocenten och antalet fonder skulle omprövas i perioder av fem år. Men alla parter måste 

hinna anpassa sig till reformen och människorna måste kunna bestämma över sin egen 

framtid. Kontentan av informationen var att frågan måste utredas vidare så att man i arbetet 

kunde ta ställning till de återstående frågeställningarna. Palme invände mot 5-års 

periodisering och sade, att det inte fungerade ur reformistiskt perspektiv eftersom man aldrig 

kunde veta vilka problem som kunde uppstå. 256 

 

Olof Palme konstaterade, att den här rapporten var ett led i det fortsatta utredningsarbetet. 

Vad gällde anslutningen av de mindre företagen hade man inte lagligt stöd att göra det. 

Partiet skulle inte ta strid och det kom förmodligen att väcka besvikelse hos en del. Vidare 

ansåg Palme, att LO-SAP arbetsgruppen måste fundera vidare på de små aktieägarnas 

ställning och vad överföring av aktier till en aktiestock i löntagarfonderna skulle innebära för 

dem.257 Palme sade alltså här, att man inte hade lagligt stöd att ansluta de mindre företagen 

och att partiet inte skulle ta strid om detta. Det kan tänkas att Olof Palme själv inte ville ta 

strid om den här frågan. 

 

Vid samma partistyrelsesammanträde februari 1978 hade Palme en tillbakablick till vad som 

hade hänt tidigare i frågan. Det meidnerska förslaget visade exakt hur överförandet av 

aktierätten skulle kunna ske över en lång tidsperiod, sade han. Det stämde inte med den 

reformistiska politiken partiet förde. Det skulle alltså inte finnas några exakta kartor hur man 

skulle hantera en fråga årtionden framåt, eftersom ingen visste vad de framtida 

generationerna ville eller kunde göra. Här använde Olof Palme Wigforss uttalande om 

reformismens innebörd på 1920-talet. Meidners förslag var för exakt. Det hade också 

diskuterats att införa en spärr för aktieinnehav, vilket inte stämde med Palmes demokratisyn. 

Det skulle innebära att partiet inte litade på vad människorna i framtiden ville och kunde 

göra, menade Palme och det fanns ju inte några spärrar för Wallenberg. 258 
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Det går inte att klara framtidens kapitalbehov utan löntagarnas aktiva medverkan, 

konstaterade Palme vid samma tillfälle och hänsyn måste då tas till vad de själva vill. 

Kapitalbildningen måste ske även på löntagarnas villkor. 259 

 

Palme konstaterade också, att det grundläggande budskapet var enkelt och rakt beträffande 

löntagarfonderna. Det var att "trygga framtida jobb på ett fördelningsmässigt rimligt sätt på 

grundval av ekonomisk demokrati".260 

 

Det nya förslaget presenterades i en presskonferens den 23 februari 1978, skriver Elmbrant. 

Lars Jacobsson från TV-aktuellt undrade över en rubrik i LO-tidningens presentation av 

förslaget, där det stod att fonderna skulle ta över successivt. Palme hade då svarat, att LO-

tidningen fick stå för det. "Var det då inte självklart att man nu inledde ett arbete som skulle 

sluta med ett övertagande av företagen?”  Undrade journalisten, varpå Palme svarade:” Nej. 

Det öppnas möjligheter till det. Men det finns så många hänsyn att ta, att det finner jag inte 

meningsfullt att ta ställning till nu. Det får framtida generationer göra", citerar Elmbrant.261 

Det här är helt i samklang med de diskussioner som fördes i verkställande utskottet och 

partistyrelsen. 

 

I sitt första förstamajtal i Hagfors 1978 sade Olof Palme, att löntagarfonderna var en 

trygghetsreform. Men "vi skall söka en saklig diskussion om viktiga framtidsfrågor, ” 

fortsatte han, "tills vi finner en god lösning som når en bred förankring." Det var partiets sätt 

att arbeta, menade han.262 

 

5.3.6. Sammanfattning och analys 

 
Det löntagarfondsförslaget som LO-SAF arbetsgrupp presenterade i VU´s och 

PS´sammanträden januari respektive februari 1978 stämde med Olof Palmes reformistiska 

linje. Det är uppenbart att Palme hade reagerat på Meidners ursprungliga förslag framför allt 

för att det inte uppfyllde de krav som reformismen ställde på förändringarna i samhället. Det 

beskrev exakt utvecklingen över tid och vad som var att vänta årtionden framåt. Palme ville 

inte binda de framtida generationernas handlingsfrihet och alternativ. Det som vållade 
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problem för honom i den framlagda LO-SAP´s rapporten var demokratiaspekten beträffande 

spärr för löntagarnas aktieinnehav.  

 

Olof Palme poängterar också att partiet sökte en god lösning med bred förankring. Både 

löntagarnas och företagarnas medverkan behövdes. Han hade redan i partistyrelsens 

sammanträde mars 1977 tagit upp behovet av företagens positiva och aktiva medverkan 

beträffande kapitalbildningsproblemet. I sitt första förstamajtal i Hagfors 1978 vädjade han 

till löntagarnas medverkan som en förutsättning för löntagarfondernas genomförande. 

 

5.3.7. Den fortsatta debatten 1978 

 

VU sammanträdet den 3 mars 1978 handlade om en väntad attack från moderaterna och 

"andra högerkrafter" mot arbetsgruppens förslag.263 Arbetsgivarföreningens kampanj började 

synas nu. SAF hade ju bestämt sig för en kampanj mot fonderna. 

 

Det är uppenbart att Olof Palme sökte en lösning för hur löntagarfonderna skulle utformas 

och hur ekonomisk demokrati skulle utvecklas. Frågan var helt tydligt inte avgjord för hans 

del. Elmbrant beskriver om en händelse i tiden. Vid något av måndagsmötena med LO hade 

Palme presenterat ett förslag efter en västtysk modell som gav löntagarna en lagstadgad 

hälften representation i företagens styrelser. LO var inte entusiastisk, skriver journalisten. 

Men Palme gick ut offentligt med idén och fick också offentligt tummen ner av både LO och 

TCO.264 Utan att gå djupare i den västtyska modellen kan det antas, att den bättre stämde 

överens med den funktionssocialistiska synen i partiet. Men detta måste givetvis undersökas 

närmare. 

 

Det var nu vid partistyrelsens sammanträde i oktober 1978 Olof Palme hade sitt anförande 

om 1975-års partiprogram som jag tog upp under avsnittet ”ekonomisk demokrati”. Det var 

tydligt att ägandefrågan behövde tas upp i diskussion. Partiet var i ett vägskäl och måste välja 

riktning. 

 

Förutom resonemang om ekonomisk demokrati talade Palme vidare kring 1975-års 

partiprogram och sade, att det återknöt till två gamla partitraditioner, den centralistiska som 
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var staten/samhället med kommunala uppgifter enligt Wigforss krispolitik, där det 

demokratiska samhället används som instrument för att skydda medborgare från 

marknadsekonomins negativa konsekvenser. "Poängen är", fortsatte Palme vid detta möte, 

"att denna planmässighet, om den icke skall bli en central byråkrati, måste stå under 

demokratisk kontroll", vilket innebär att "de stora, avgörande frågorna är åtkomliga för 

vanligt folk". Dessa frågor brukar vara värderingar, inte expertkunskaper. Det här skiljer 

socialdemokrater och de borgerliga åt. De vill ha experter på de stora frågorna.265  

 

Den decentralistiska idéutvecklingen inom socialdemokratin är den andra linjen, fortsatte 

Palme. På 20-talet utreddes industriell demokrati i omgångar men tiden var inte mogen för 

den. Syndikalisterna är bärare av decentralism men de har ingalunda ensamrätt till den. 

Decentralism kom fram i partiets politik på 60-talet på grund av missförhållanden på 

arbetsplatserna. Demokratin var medel för att rätta till problemen. Partiet har gjort mycket på 

arbetsplatserna men "inte vågat röra produktionen eller kunnat ta tag i 

bestämmandefrågorna". Tiden var mogen nu, menade Palme och fortsatte:  

 

"Då finns de som säger: Här går vi dels på decentralistisk linje - löntagarinflytande; dels en 

centralistisk linje - planhushållning. Men om dessa kommer i konflikt med varandra, om 

fackföreningarna usurperar de centrala samhällsorganens makt, vad gör ni då? Eller om staten trycker 

ner fackföreningarna, vad gör ni då? ... [D]et får vi se då... Vi har ett mycket privatkapitalistiskt 

samhälle...makten koncentrerat på ett fåtals händer och detta måste vi undanröja. Dels genom att vidga 

den planmässiga hushållningen, dels genom att vidga det decentraliserade inflytandet. Om vi följer 

dessa parallella vägar kommer vi måhända till ett spänningförhållande som i och för sig är fruktbart 

men där kan det bli svåra problem som vi måste lösa. Men vi är inte där idag. Varför skall vi jaga? Vi 

kan lära något av erfarenheterna också. Vi behöver inte bryta sönder skallarna på att försöka lösa ännu 

inte uppstådda problem."266 

 

Palme konstaterade vidare vid PS sammanträde 1978, att industrin var i kris, men att tro, att 

kapitalismen skulle rasa utan vidare var att tro fel. Här kom löntagarfonderna in. De skulle 

komma åt övervinsterna som skapats på grund av den solidariska lönepolitiken. Inte konstigt, 

menade Palme, att facket undrade vad vi tänkte göra med dessa övervinster. Fonderna skulle 

vidare hjälpa till att bryta maktkoncentrationen och stödja inflytandet på arbetsplatserna. De 

skulle bidra till kapitalbildning. Löntagarfonderna var en genomgripande reform som skulle 
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vara ett led i att lösa ett antal samhällsproblem, men de förblev ett led i en sammanhängande 

kedja förändringar.267 

 

Palme menade, att partiet klarade det "gyllene 60-talet" tack vare ATP-fonderna och 

löntagarfonderna skulle klara det kollektiva sparandet som behövdes för partiets progressiva 

politik. Han avslutade inlägget med ett konstaterande att samarbete med näringslivet var 

viktigt och att "vi... inte [kan] diskontera den ekonomiska demokratin som ännu inte 

existerar, utan arbeta för att den gradvis skall införas".268  

 

SAF förde en intensiv kampanj mot löntagarfonderna. Den var framgångsrik och 1978-års 

förslag till löntagarfonderna bedömdes av SAP´s partiledning inte vara politiskt möjligt att 

genomföra.269 

 

5.3.8. Sammanfattning och analys 

 
Nu, slutet av 1978, tog Palme upp diskussionen om ekonomisk demokrati och även den 

centralistiska och decentralistiska linjens problematik som möjlig källa till konflikt. Även 

arbetsgivarföreningens kampanj mot löntagarfonderna började synas och diskuterades i 

verkställande utskottet. Som jag bedömer det var Palme mycket medveten om de motstridiga 

krafterna som fanns i frågan om löntagarfonderna. 

 

Palme konstaterade också att industrin var i kris, men att kapitalismen skulle leva vidare. 

Löntagarfonderna skulle komma åt övervinsterna som skapats på grund av den solidariska 

lönepolitiken. Palme uttryckte även förståelse för fackföreningsrörelsen här. Fonderna 

funktion var att hjälpa till att bryta maktkoncentrationen och öka inflytandet på 

arbetsplatserna. De skulle bidra till kapitalbildning. Löntagarfonderna var en genomgripande 

reform som skulle vara ett led i att lösa ett antal samhällsproblem, men de förblev ett led i en 

sammanhängande kedja förändringar, menade Palme. Jag tolkar det som att han här ville tona 

ner fondernas betydelse något, och placera dem i ett mindre radikalt perspektiv. 

 

Palme uttryckte sig också klart i en viktig punkt, nämligen att ekonomisk demokrati inte var 

förverkligat ännu. Han var klar över skillnaden mellan ekonomisk och industriell demokrati. 
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6. LÖNTAGARFONDSDEBATTEN 1979 – 1984 
 

6.1. Debatten 1979-1980 
 

6.1.1. VU sammanträde den 4 januari 1979 

 

1978-års LO-SAP´s rapport lades åt sidan och utredningsarbetet i löntagarfondsfrågan 

fortsatte. Oron spred sig bland partimedlemmarna för avsaknaden av besked i frågan. Vid VU 

sammanträdet den 4 januari 1979 var Gertrud Sigurdsen orolig att löntagarfondsfrågan skulle 

diskuteras även under årets valrörelse på motståndarnas villkor. Sten Andersson bekräftade 

att den här oron fanns bland partimedlemmarna.270  

 

Olof Palme tog åter upp frågan om att partiet var uppbyggt på en facklig-politisk samverkan, 

vilket var en styrka. Han varnade att fackföreningsrörelsen skulle komma att utsättas för "den 

stora trumelden från det borgerliga etablissemanget", därför var det viktigt att partiet och 

facket visade en enad front i löntagarfondsfrågan.271 Det här skulle åter igen kunna tolkas som 

en varning riktad mot facket att inte skulle vara alltför radikal. 

 

6.1.2. Partistyrelsens sammanträde den 9 juni 1980 
 

Vid partistyrelsesammanträdet den 9 juni 1980 tog Kjell-Olof Feldt upp frågan om fondernas 

finansiering dels genom vinstdelning och dels genom en lönebaserad avgift som skulle bli en 

särskild AP-avgift. Fondernas resurser skulle inriktas på förvärv av aktier eftersom det fanns 

ett stort behov av riskkapital i industrin de närmast kommande åren. Med aktier erhöll man 

inflytande, menade Feldt.272 Här, året efter den fösta rapporten LO-SAP kom ut med, hade 

man spetsat till fondernas roll som instrument för sparande, då även löntagarna skulle delta i 

detta med en lönebaserad avgift. 

 

Hur skulle vinstdelningen se ut? De tidigare förslagen löste det problemet genom en 

vinstdelning, som gick ut på att företagen emitterade aktier till löntagarna. Det var en 

obligatoriskt riktad aktieemission. Den lösningen har varit en av de stora svårigheterna 
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utredningen. Detta "tvångsvisa" överförande av ägande från de privata företagen till 

löntagarna "har föranlett argumentationen om konfiskation, den obönhörliga socialiseringen 

etc.” Det har inte alltid varit helt lätt att bemöta den debatten, sade Feldt och vi är helt 

ensamma om den lösningen. Därför ville arbetsgruppen utreda om löntagarfondernas syften 

kunde tillgodoses genom köp av aktier och det var den stora principiella skillnaden från 

tidigare förslag.273. Det här var en mycket viktig förändring i löntagarfondsförslaget. Nu var 

det inte längre frågan om aktieemissioner, nu skulle fonderna handla aktier på marknadens 

villkor. 

 

LO-SAP´s arbetsgrupp samarbetade nu med den statliga fondkommittén och Kjell-Olof Feldt 

rapporterade i partistyrelsens junisammanträde 1979, att även näringslivet skulle ha 

presenterat ett förslag. Feldt var dock osäker på om det skulle bli så, men han trodde i varje 

fall, att folkpartiet skulle lägga fram två modeller. Den ena anknöt till ATP och innebar 

inrättande av några nya AP-fonder varav en skulle bygga på en avgiftsfinansierad inkomst. 

Folkpartiet hade dock bestämt sagt nej till varje form av permanent vinstdelning. Den andra 

modellen, informerade Feldt vidare, var regionala fonder styrda av landstingen och 

individuellt ägda av löntagarna eller medborgarna. Individuellt också så att efter 10 år fick 

löntagarna tillbaka sina pengar. "Helt enkelt en modell för 10 års tvångssparande,” 

sammanfattade Feldt.274 

 

Vidare talade Feldt om att TCO ville bygga upp fonder baserade på avgifter. Vad SACO hade 

för förslag visste han inte, men de hade sagt att de inte gick ihop med arbetsgivarna.275  

 
Här förväntade sig Kjell-Olof Feldt fortfarande fler förslag till löntagarfonderna att ta 

ställning till, bland annat var sitt förslag från moderaterna och centern.276 

 

Olof Palme ansåg att LO-SAP´s förslag som nu presenterats fortfarande gav både makt och 

inflytande så som det var tänkt, även om han insåg att förväntningarna på fonderna hade varit 

mycket större.277 
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6.1.3. Sammanfattning och analys 

 
Det började växa fram en oro bland partimedlemmar på grund av den långdragna 

handläggningen av löntagarfondsfrågan. Kanske skulle det hota även den kommande 

valrörelsen. Palme ansåg det vara viktigt att hitta en enighet mellan facket och partiet i 

frågan, vilket tyder på att det funnits motsättningar. 

 

Fonderna fick nu en ny utformning. Aktieemissionen skulle överges i förmån för inköp av 

aktier på marknadens villkor. Likaså skulle även löntagarna vara med i sparandet med en 

löneavgift. Man kom ifrån kritiken från näringslivet om konfiskation. Samarbete hade inletts 

med den statliga fondkommittén. Men det verkar att socialdemokraterna inte kände till SAF´s 

kampanj och dess kompromisslösa linje. De trodde fortfarande här, att de skulle få även 

motståndarnas förslag att ta ställning till och infoga i den slutliga lösningen.  

 

Olof Palme ansåg att LO-SAP´s förslag, som nu presenterats, fortfarande gav både makt och 

inflytande så som det var tänkt, men insåg att förväntningarna på fonderna hade varit mycket 

större. Det här förslaget var resultatet av att partiet ville ha en bred förankring för fonderna 

och kompromissa i frågan. 

 
 

6.1.4. Partistyrelsens sammanträde oktober 1980 

 

I oktober vid partistyrelsens sammanträde gick Kjell Olof Feldt genom läget i 

löntagarfondsfrågan och påpekade, att de flesta var överens om att det behövdes ett sparande 

som framför allt inriktades på att lösa vinst- och kapitalbehoven i näringslivet. Det hade 

också lett till, sade Feldt, att undantaget moderaterna, hade alla partier någonslags kollektiv 

fondbildning i botten med obligatoriska system. Även det arbetsgivarna förde fram var ett 

obligatoriskt system i den meningen att för individen blev det obligatoriskt att delta. 

Konflikten gällde, tillade Feldt, löntagarnas inflytande i företagen, makten över företagen. 278 
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6.1.5. Verkställande utskottets sammanträde december 1980 

 

Vid decembersammanträdet 1980 diskuterade VU hur styrelseledamöterna till fonderna 

skulle utses. Palmes svarade, att det för hans del var helt i sin ordning att ha direktval, men att 

det kanske behövde tas fram fler alternativa förslag för att gå andra aktörer till mötes.279 

 

Två veckor senare, den 17 december 1980, hade VU åter ett sammanträde. Kjell-Olof Feldt 

informerade, att förslaget hade slutligen ändrats till vinstdelning av enbart övervinster så att 

man kom ifrån diskussionen om vinstdelning som konfiskation. Man hade frångått helt från 

tanken om aktieemissioner.280 

 

Rune Molin meddelade att LO vid sammanträdet den 15 december anslöt sig till förslaget.281  
 
 
Olof Palme ansåg att det nu liggande förslaget innebar ett tillmötesgående av den kritik om 

konfiskation som det tidigare förslaget hade mött från det privata näringslivet. Förslaget 

innebar ändå att man under en relativt kort tid kunde etablera ett löntagarinflytande i den 

svenska ekonomin. Så långt hade det inget motstycke i hela världen, trots att kanske en del 

människor kom att uppleva det som en sänkning av den tidigare ambitionsnivån, men "man 

skall inte tro" att motståndarna tyckte det. Den stora striden med kapitalet kvarstod, avslutade 

Palme.282  

 

Partistyrelsen sammanträdde den 19 december och debatterade det nya förslaget. Samarbetet 

med den statliga fondkommissionen fortsatte. Feldt menade att förutsättningarna hade 

förändrats i och med att landets ekonomi hade försämrats. Spanandet måste höjas.283 

 

Det blev en het diskussion om principerna. SSU ordförande Jan Nygren ansåg att 

partikongressens beslut hade svikits. Olof Palme påpekade, att förslaget stämde med 

partikongressens beslut. "Vad vi skall vara trogna mot", fortsatte Palme, ”är de i partiet 

fattade besluten och inte vad någon drömt om vad dessa beslut borde innebära". Han menade 

vidare att förslaget var "nedtonat" mot vilka förväntningarna hade varit, men att han tyckt att 
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dessa förväntningar hade varit orealistiska. Man skulle införa socialism i ett slag på ett sätt 

som inte stämde med reformismen. Förslaget hade genomgått förändringar. T ex hade man 

plockat bort sådant som väckt starka reaktioner och som inte passade i marknadsekonomin. 

Det gick motståndarna till mötes och det hade varit ganska enkelt att genomföra. Det som 

skulle vara svårt var den demokratiska överbyggnaden. I partiprogrammet stod det att 

samhället skulle omvandlas i hela folkets intresse, inte bara i de arbetandes intresse. Här var 

det löntagarintresset som kom till uttryck och då var det löntagare som skulle rösta. Den 

konstitutionella expertisen skulle komma reagera åtminstone i början, sade Palme men 

förklarade inte detta vidare.284  

 

Även Kjell-Olof Feldt påpekade att förslaget stämde överens med partikongressens beslut, 

som underkänt Meidners förslag om obligatoriska aktieemissioner. Han fortsatte: 

 

"Med det här förslaget går vi längre än någon annan organisation i landet. Vi lämnar TCO långt bakom 

oss ... vad gäller takten, snabbheten och konsekvenser i sättet att skapa inflytande i företagen. Vi går 

längre än något annat socialdemokratiskt parti i Europa."285 

 

6.1.6. Sammanfattning och analys 

 
Kjell –Olof Feldt bedömde att striden om fonderna handlade om inflytande i företagen och 

makten över företagen men att man annars var överens med motparten om behovet av 

sparandet. Den ekonomiska situationen hade förändrats och behovet av sparandet tog allt 

större plats i diskussionerna. Även den demokratiska överbyggnaden var en olöst fråga. 

Här hade partiet och LO funnit en gemensam ståndpunkt beträffande fondernas utformning. 

Palme ansåg fortfarande här att förslaget skulle kunna ge löntagarna inflytande på 

arbetsplatserna även om man nu funnit en modell som mötte även motståndarnas krav. Både 

Palme och Feldt ansåg förslaget vara unikt i världen.  

 

Men SSU ordförande Jan Nygren var inte nöjd. Han ansåg att partistyrelsens beslut hade 

svikits, vilket inte Palme höll med om. Reformismens principer var viktiga. Palme var här 

vassare än tidigare när han konstaterade att förslaget hade nedtonats i förhållande till vad en 
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del hade önskat sig, och anpassats till marknadsekonomin. Här talade Palme i klarspråk om 

de tidigare enligt honom orealistiska förväntningar. 

 

I partiprogrammet fanns nedskrivet, att samhället skulle omvandlas i hela folkets intresse, 

inte bara i de arbetandes intresse. Här var det löntagarintresset som kom till uttryck och då 

var det löntagare som skulle rösta. Den konstitutionella expertisen skulle komma reagera 

åtminstone i början, sade Palme men förklarade inte detta vidare. Det här måste ha varit ett 

förhållande som Palme inte i själ och hjärta kunde acceptera, eftersom det inte uppfyllde 

kriterierna på hela folkets intresse utan enbart ett särintresse, löntagarna. Här framträder 

också spänningen mellan fackföreningsrörelsens underifrån perspektiv, då facket i första 

hand såg till arbetarnas intressen, och det statssocialistiska uppifrån perspektivet, där partiet 

såg till hela folkets intressen. Även SSU´s radikalare hållning ger sig i uttryck vid det här 

sammanträdet. 

 

Under ytan fanns hela tiden oron för de strider som förväntades att uppstå med kapitalägarna, 

med andra ord svenska arbetsgivareföreningen som företrädare för dem. 
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6.2. Löntagarfondsdebatten 1981-1983 
 

6.2.1. Partistyrelsens sammanträde januari 1981 

 
 
Kjell-Olof Feldt tog upp kritiken som framförts, att den föreslagna utformningen av 

löntagarfonderna skulle vara svåra att förena med de principer för den ekonomiska 

demokratin, som den hade angivits i partiprogrammet. Han konstaterade, att förslaget enligt 

hans mening var väl förenligt med partiprogrammet.286 

 

Han berättade vidare, att den statliga fondkommissionen hade fått problem. LO och SAP 

utgjorde tillsammans med centern och folkpartiet och ordföranden en majoritet för 

betänkandet. Det hade utbrutit stor oro i det borgerliga lägret sedan man sett slutversionen av 

kapitel sex, där man principiellt motiverar de modeller som finns i kapitel sju. Centern, 

folkpartiet, näringslivet och SACO ville ha omskrivning av kapitlet och hade även lagt fram 

ett förslag på den. Bland annat ville de ha med en passus som löd, att modern 

statsvetenskaplig forskning visade, att löntagare hade mycket lite inflytande i sina 

organisationer och att man med hjälp av ekonomisk teori hade kunnat visa att det enda 

inflytande individerna hade var över marknaden. Feldt berättade vidare, att de ansåg, att 

regionala fonder skulle komma att bli bypolitiska instrument för den egna regionens 

subventionsbehov. ”I alla de stridsfrågor som ligger mellan oss och arbetsgivarna har nu de 

båda mittpartierna ställt upp- tillsammans med SACO´s representant - i en ny 

maktkonstellation”, fortsatte Feldt.287 

 

Sören Mannheimer menade, att det låg en sanning i deras resonemang om bypolitiken. Stor 

kontinuerlig kapitaltillförsel kunde onekligen leda till okloka och hemmablinda satsningar. 

Feldt invände mot Mannheimers resonemang och menade, att man måste ta reda på fakta 

innan man påstår att de sysselsättningsintensiva regionerna skulle överföra kapital till dem 

som inte hade så gott om industrier. Fonderna hade stora avkastningskrav enligt det liggande 

förslaget. Det var inte roligt för fondstyrelserna att komma till uppdragsgivarna och gång på 

gång säga, att de gått med förlust. Man skulle dessutom få mindre och mindre att satsa över 
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tid. Det här var en sanktion av stora mått som inte de privata aktiefonderna hade. Risken för 

bypolitiska beslut var således liten.288  

 

Vid detta januarisammanträde debatterades även den demokratiska överbyggnaden av 

fonderna. Feldt menade, att det största problemet med detta hade varit att ena 

fackföreningsrörelsen och partiet kring en lösning och han efterlyste partistyrelsens 

ståndpunkt i fråga om medborgarfonder eller löntagarfonder, vilket var grundläggande i 

frågans vidare behandling. Om fonderna blev medborgarfonder kom den partipolitiska 

strukturen i landet med regionala fonder att resultera i att borgerliga fonder i Sydsverige och 

socialdemokratiska och kommunistiska i de norra delarna.289 

 
Partiets utgångspunkt har varit löntagarfonder, fortsatte Kjell-Olof Feldt, och då skulle 

löntagarna bilda en majoritet i fonderna. Facket har varit kritiskt mot detta. LO har velat 

frigöra fackföreningsrörelsen organisatoriskt från löntagarfonder bland annat med 

invändning, att en halv miljon av de röstberättigade som bär ATP-poäng är företagare. Frågan 

är då om det är fackföreningsrörelsen som organisatoriskt skall bära upp det här, undrade 

Feldt, eller skall fonderna bygga på alla förvärvsarbetande i landet. Palme menade, att det 

fanns en ideologisk skiljelinje mellan löntagar- och medborgarfonder. Det var viktigt för 

tjänstemannarörelsen att det inte blir rent politiska val till fonderna, vilket skulle vara 

besvärande för dem. De vill ha olika löntagarlistor. Det vore bra om de vanliga politiska 

partierna inte gavs någon huvudroll. T tjänstemannarörelsens problem måste beaktas på 

denna punkt. Det var de förvärvsarbetande som skulle beröras och därför hade man valt 

tekniken med ATP-systemet. 290 

 

Mats Hellström menade att det var fondernas organisering som avgjorde hur fonderna kom 

att bli. Om man valdes i en regional fond, vare sig som löntagare eller medborgare, så kom de 

regionala intressena att väga tungt. Det stämde ju med hur vårt land var uppbyggt och med 

våra traditioner. Hellström menade också, att ett valsystem med ATP-poängberättigade 

deltagare, ställer en förhållandevis liten grupp människor utanför systemet, men det är dem 

som har det sämst ställd i samhället. ”Kan vi klara den grupp vi utestänger?” Undrade han. 

Han menade vidare, att det kommer att bli en debatt om den graderade rösträtten, vilket rent 
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principiellt blir svårt att klara ut. Därför är det klokt att ha en löntagarprofil och att de som 

betalar avgift till fonderna får också rösta.291 

 
Det blev en lång debatt om formuleringarna i LO-SAP rapporten januari 1981. Hilding 

Johansson anmärkte på en formulering, att ”det är genom ägande som målet att öka 

löntagarnas inflytande i näringslivet nås”. Johansson sade sig vara anhängare till 

löntagarfonderna, men menade att man gått för långt när man skrivit att "utifrån dessa 

resonemang förordar arbetsgruppen att löntagarinflytandet bildar basen för den ekonomiska 

demokratin". Han sade sig gärna se det som en del av basen, som passade med 

partiprogrammets "läggs i hela folkets händer". Därför kunde man väl nyansera 

resonemanget?292 

 

Avgränsningen vem som skulle få rösta var besvärlig, menade Johansson. Hur man än gjorde 

uteslöt man viktiga grupper. Kunde man inte tänka sig, undrade han, att detta helt enkelt var 

löntagarfonder i ordets egentliga mening och att löntagarna själva valde fullmäktige för varje 

län och detta fullmäktige sedan utsåg en styrelse? Systemet skulle då vara frånkopplat från 

den statliga förvaltningen.293 

 

Olof Palme svarade på Johanssons fråga om ägandet och inflytandet, att det ändå måste vara 

en felskrivning. Det stämde inte med partiprogrammet, för där sades det att ägandet bara var 

en del av alla vägar till inflytande. Urryckt sitt sammanhang skulle den här formuleringen 

innebära att ett övergående till ett förstatligande av produktionsmedlen var det enda 

framkomliga vägen men så var det inte.  Formuleringen måste ändras så att den inte kunde 

misstolkas. Att löntagarfonderna bildade basen för ekonomisk demokrati måste också ändras. 

Det var basen för systemet med löntagarfonderna som det var frågan om. Det var två viktiga 

ändringar utifrån partiets synsätt, menade Olof Palme. Beträffande styrelsernas utseende 

kunde det fastställas i lag. För övrigt hade partiet och facket varit överens om att ett system 

på den representativa demokratins grund skulle byggas upp. 294 

 
Vid partistyrelsens sammanträde januari 1981 fortsatte debatten om den ideologiska 

överbyggnaden och andra viktiga frågor kring LO-SAP´s rapport. Palme tyckte att konturerna 
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började klarna och att argumenten blev starkare för löntagarfonderna. Han menade att 

partistyrelsen måste sätta sig även in i de tekniska detaljerna i utformningen. ” Vi skall 

genomlida det här och försöka att så småningom komma fram till en hyfsad teknik. Det 

betyder inte att de frågorna blir dominerande i den allmänna debatten.”295 

 

Palme sade också nu, att han var helt övertygat om att löntagarfonderna behövdes för att klara 

1980- och 90-talens ekonomiska problem ”i rimlig överensstämmelse med socialdemokratins 

ideologiska grundställning”. Arbetet hade varit mödosamt och det återstod frågor att besvara. 

Han förväntade sig en besvärlig teknisk debatt men menade, att partiet måste vara stark nog 

att driva de principiella, grundläggande resonemangen.296 

 
Kjell-Olof Feldt informerade att TCO skulle presentera sitt förslag på följande onsdag. Och 

att det har samma grundläggande uppbyggnad med det SAP-LO har lagt fram. Kanske ville 

TCO att ha individuella andelar i dessa fonder, men grundkonstruktionen var ungefär 

densamma, vilket var modigt av TCO.297 

 

Palme föreslog att en ändring i rapportens text beträffande val till fondstyrelserna. Istället för 

att ”… regeringen utser” borde man skriva ”… utses styrelsen genom indirekta val”. Kjell-

Olof Feldt sade, att det hade varit hans första formulering men LO gick inte med på det. Olof 

Palme förklarade, att det var frågan om vårt vanliga representativa system och måste 

uttryckas så, för att slippa oklarheter. Feldt lovade kontakta Rune Molin på LO och diskutera 

formuleringen. igen, så att det i texten i rapporten framgick att det inte var regeringen som 

skulle utse löntagarnas styrelse, utan facket.298 

 
När Sören Mannheimer föreslog en bisats med formuleringen "... som utser eller nominerar 

dessa genom de demokratiska valsystem som tillämpas inom fackföreningsrörelsen" sade 

Palme ifrån: ”Det går inte! Vi får vara nöjda med att regeringen försvann där. Jag lägger ner 

vapnen, för jag inser att jag trampar in i hela den fackliga pyramiden. Det vågar jag mig inte 

på”. Han tyckte att även andra formuleringar var ”jobbiga” som han uttryckte det, och sade 

sig lägga ner alla vapen trots att det inte stämde med hans sätt att se på ekonomin och 

demokratin.299 Han fortsatte: 
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”Detta är arbetsgruppens förslag. Det har inte antagits av denna partistyrelse. Som Ingvar Carlsson 
sade, genom att det finns flera förslag, kan vi inte ha en upphöjd ställning. Men det är klart att vi har ett 
medansvar. Vi kan inte gå ut och säga: Javisst, vi har en arbetsgrupp, men den behöver vi inte bry oss 
om. Vi har ett medansvar trots allt och vi skall ut och slåss för idén och samtidigt säga, att vi står öppna 
när det gäller många detaljer. När vi går ut måste vi uppvisa ett mycket stort mått av solidaritet med det 
här förslaget, utan att därför säga att vi har antagit det och står bakom varenda formulering och 
förslag.”300 

 
 

6.2.2. Sammanfattning och analys 

 
Det fanns diskussioner ut i rörelsen kring löntagarfonderna och krav på ekonomisk 

demokrati. Det är uppenbart att partimedlemmarna kände oro över att den ekonomiska 

demokratin inte skulle kunna utformas i löntagarfondsförslaget så som det var tänkt. 

 

De första tecknen på samförståndspolitikens kollaps började synas. Det var uppenbarligen 

svårt för parterna att enas kring förslaget. De borgerliga och näringslivet och SACO ville föra 

ideologiska aspekter i betänkandet till löntagarfonder. De borgerliga och SACO hade här 

förenats med näringslivets linje. Frågan om fondernas organisation var en hård nöt att 

knäcka. Sören Mannheimers inlägg i partistyrelsens sammanträde januari 1981 vittnar om 

detta. Fonderna skulle inte bli ett regionalpolitiskt instrument, farhågorna fanns. 

  

Vad gällde den demokratiska överbyggnaden gick partistyrelsen till slut på fackets linje. Det 

var viktigt för tjänstemannarörelsen att valen till fondernas styrelser inte blev politiska. Det 

här borde ha satt punkt på diskussionen om medborgarfonder. 

 

Palme ville ha ett par nödvändiga justeringar i rapportens text, sådant som han ansåg måste 

ha varit felskrivningar. För övrigt visar sammanträdets diskussioner, att Palme var rädd att 

stöta sig med LO. Den känslighet han uppvisade kan tolkas som att debatten med facket gått 

hett till periodvis. 

 

Vad gällde de tekniska detaljerna ansåg Palme, att det var partistyrelsens skyldighet att sätta 

sig in i dessa för att kunna föra en vettig debatt. Han var för övrigt ganska nöjd med 

rapporten och tyckte, att argumenten började klarna även om han ansåg att partiet fått 

kompromissa bort en del. Vidare påtalade han sin övertygelse om att fonderna verkligen 
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behövdes, inte bara för att lösa de ekonomiska problemen utan även för att kunna göra det i 

socialdemokratisk anda. 

 

6.2.3. Partistyrelsens sammanträde maj 1981 

 
Olof Palme tog åter upp frågan om löntagarfonderna vid partistyrelsens sammanträde den 25 

maj 1981  och sade, att eftersom LO har börjat behandla den var det viktigt att även 

partistyrelsen diskuterade den mer ingående, ”... för när LO binder sig så har det effekt också 

för oss".301 

 

Kjell-Olof Feldt berättade att den statliga fondkommittén nu hade definitivt kollapsat. Det var 

ett resultat av en process som pågått ganska länge. Först lämnade Allan Larsson utredningen 

eftersom det inte gick att skapa majoritet för kapitlen som behandlade underlaget för 

fondförslaget. Den tidigare kommittésekreteraren Bernt Öman fick ta över ordförandeposten. 

Fondkommitténs betänkande skulle vara klart till den 1 juni.302 

 

Mittpartierna i kommittén vägrade att bilda majoritet utan arbetsgivarna och näringslivet, 

fortsatte Feldt. De ville inte samarbeta med SAP, LO och TCO, för att dessa tillsammans 

hade kunnat bilda en majoritet. Fp och c fick kalla fötter och ville ha arbetsgivarna och 

industriförbundet med i utredningen. SAF´s nya representant var enligt Feldt helt enkelt inte 

ens tänkbar som representant i fondkommittén, men förklarade inte varför. Feldt fortsatte, att 

betänkandet kom nu enbart att beskriva bakgrundsfakta samt beskrivning av det ekonomiska 

läget i landet och publiceras i syfte för var och en att dra sina egna slutsatser vad som borde 

göras. Det här innebar att en ytterligare utredning måste göras senare, konstaterade Feldt.303 

 

Feldt gick vidare och redovisade landssekretariatets synpunkter på LO-SAP´s arbetsgrupps 

rapport "Arbetarrörelsen och löntagarfonderna" och konstaterade sammanfattningsvis, att 

landssekretariatet hade i stort ställt sig bakom rapporten men ville diskutera vidare vem som 

skulle ges rösträtten och hur styrelserna borde utses. Introduktion av löntagarfonderna kunde 

efter de nödvändiga procedurerna påbörjas.304 
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Det fanns ett antal intressanta kommentarer i den fortsatta debatten, som jag här återger i 

stora drag. 

 

Bertil Whinberg konstaterade att det måste markeras att det hade varit i största samförstånd 

mellan partiet och LO som förslaget kommit.305 

 

Gunnar Sträng undrade över "den nye metallbasen, Blomkvist” som i ett uttalande formulerat 

sig "överraskande mjukt om individuella andelar", om han var en enslig röst eller hade 

sekretariatet ändrat uppfattning?  Bertil Whinberg konstaterade att uttalandet kunde förvirra 

den fortsatta debatten. Någon glidning hade inte skett i sekretariatets uppfattning sade han 

och citerade: 

 

 "Den solidariska lönepolitiken är löntagarnas effektivaste medel för att påverka fördelning av 

konsumtionsutrymmet. Individuella andelar i ett löntagarfonssystem skulle inkräkta på lönepolitikens 

område. Det är vidare bara genom kollektivt ägande som fondsystemet kan medverka till en 

demokratisering av näringslivet. Varje form av individuell vinstdelningssystem avvisas."306 

 

Olof Palme frågade, om detta var vad LO ansåg nu eller om det var ett referat av det första 

betänkandet 1976? Bertil Whinberg försäkrade att detta var LO´s nuvarande ståndpunkt och 

fortsatte, att Blomkvists synsätt på det här var något annorlunda men kanske inte så 

genomtänkt. Blomkvist hade försökt att ändra sin ståndpunkt efter sitt uttalande så att det 

skulle stämma med sekretariatets uppfattning, fortsatte Whinberg307 

 

Blomkvist hade alltså gett efter för individuella vinstandelar. Frågan är om han hade 

påverkats av SAF´s kampanj mot löntagarfonderna och de borgerligas argument för 

individuella andelar, eller om detta var hans egen ideologiska ståndpunkt. I vilket fall som 

helst verkar det som om han fått stå till svars för sina uttalanden inför LO. Individuella 

andelar var ju inte tänkbara för facket bland annat för att de skulle underkräva den solidariska 

lönepolitiken och fackets möjligheter att förhandla lönerna. De skulle också splittra syftet 

med löntagarfonderna att bryta maktkoncentrationen i samhället. 
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Lilly Hansson berättade att entusiasmen var låg för löntagarfonderna och trodde att det 

berodde på att fonderna inte togs upp i 1978 års kongress och att partivännerna inte trodde att 

det skulle ske nu heller. Hon konstaterade också, att en attack från SAF och Bohman var att 

vänta.308 

 
Valmetoden för fondernas styrelser diskuterades igen. Den var tydligt den svåraste frågan vad 

gällde fonderna. Likaså vilka som skulle få vara med, alla löntagare eller de med ATP-poäng. 

Vid den här tidpunkten hade man övergivit tanken om medborgarfonder enligt 

tjänstemännens önskemål. 

 
Sten Andersson menade, att förståelsen för löntagarfonder hade ökat, men entusiasmen var 

inte särskilt stor. Det var ingenting som bara karakteriserade partiorganisationerna utan i lika 

hög grad de fackligt aktiva. De förstod att uppgiften var svår, inte minst sedan skattefrågan 

avdramatiserats och motståndarna helt kunde koncentrera sig på en attack på 

löntagarfondsfrågan.309 

 
Olof Palme svarade på Lilly Hanssons inlägg och sade, att den liggande rapporten hade fått 

ett bättre mottagande i våra egna led än tidigare förslag. Entusiasmen var inte så stor 1978 

heller. ”På en del håll, kanske, ” fortsatte Palme, ”men det fanns en stark kritik från så stora 

delar av rörelsen att det inte var hanterligt att försöka att genomföra rapporten i det skedet”. 

Besvikelse förklarade inte allt. Även om folk sade att förslaget var ganska bra kunde man 

snabbt upptäcka oron. 310 Folk sade: 

 
Här gick vi mot valseger. Det finns en enorm förväntan hos människorna att vi skall komma tillbaka. 
Vi skall kunna hjälpa dem med deras sysselsättningsproblem, den sociala tryggheten, jämlikheten och 
allt det andra. Har vi då rätt att sätta allt detta i fara genom en reform med några osäkra verkningar. Det 
är det moraliska problem vi står inför.311 

 
Palme beklagade att både TCO och SIF hade skrämts till passivitet och att en stor del av 

löntagarna inte ställde upp nu när fonderna skulle införas. Han sade också, att man ett år 

sedan hade hoppats på att locka med de borgerliga partierna. De hade nu skrämts till lydnad. 

Det här var SAF´s verk312 Det intressanta är Palmes utläggning nedan: 

 
Jag menar att SAF har ställt oss i en situation, där vi politiskt sett inte har någon återvändo. De 
annonser som de nu har läser jag med stigande ursinne. Först har de en massa kurvor, som visar krisens 
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konturer och det är allt elände som har hänt under den borgerliga regimens tid. Sedan står det: 
"Löntagarfonder skadar Sverige." Sedan är det en massa fullkomligt löst utkastade påståenden om vad 
som drabbar Sverige. Därefter kommer ”Vi har ett gemensamt ansvar. Vi kan inte överlåta åt 
kommande generationer att betala våra växande utlandsskulder. Därför måste löntagarfonderna nu en 
gång för alla avföras från debatten." – Det är det totala maktspråket. Det är personer, förhäxade av sin 
egen marknadsekonomiska makt, som skall tysta debatten. Det här är djupt allvarligt.313 
 

 
Palme såg alltså hur SAF´s kampanj var upplagd. Först skulle de ju enligt SAF-ekonomen 

Danne Norling presentera tung fakta för att ge påståenden trovärdighet. Sedan skulle 

förenklad och slagordsbetonad information ges och till slut skulle man använda sig av 

mytbildning. Palme genomskådade SAF´s taktik och såg allvarligt på den.  

 
Palme menade, att SAF hade rört sig väldigt långt åt höger och var full av politiska 

ambitioner. Han berättade vidare, att SAF-tidningen t ex ansåg att borgerligheten inte skulle 

sköta landet, det var SAF´s uppgift och nu skulle det vara slut på kompromisser. SAF vill 

vrida tiden tillbaks, fortsatte Palme och deras instrument var löntagarfonderna..314 

 
Jag tycker det är korrekt att säga, att vi får en kamp med arbetsgivarvärlden. Den råkade handla om 
löntagarfonder. Hade det inte gällt det hade kampen blivit om pensioner, arbetstid, semester eller 

strejkrätt. 
 
Åter igen sett i ljuset av Viktorovs undersökning av SAF hade Palme helt rätt i sin 

bedömning av SAF. Organisationen behövde ju ta strid för att motverka sin egen inre 

splittring. Om inte löntagarfonderna hade funnits som ett tacksamt medel, skulle kampanjen 

troligen ha riktats mot någonting annat. 

 
Löntagarfonderna måste genomföras, menade Palme, men det innebar också kompromisser 

och bredare lösningar även om det skulle innebära ett sämre löntagarfondalternativ. 

Uppläggningen inför partikongressen ”borde därför vara: OK, där har vi ett förslag. Eftersom 

vi inte har kunnat engagera motparten i något slags samtal – de har ju stängt dialogen totalt 

och ersatt den med 40 miljonersmegafoner – kan vi inte veta på vilka punkter vi skulle gå 

dem till mötes.” Palme avslutade sitt anförande med att påminna partistyrelsen om att de inte 

var några konfrontationspolitiker. Dörren skulle hållas öppen för fortsatta samtal och 

förhandlingar i löntagarfondsfrågan. Rapporten bildade en utgångspunkt för förnuftiga 

resonemang om hur man kunde forma förslaget så att det blev acceptabelt även för svenskt 

näringsliv. Palme menade, att det fanns ”vettiga element” i näringslivet att nå 

överenskommelser och etablera ett samförståndsklimat med och att partiet inte hade något 
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intresse av att pressa ett system på näringslivet, som de upplevde som en kränkning mot sina 

grundläggande idéer.315 

 

6.2.4. Sammanfattning och analys 

 
Den statliga fondkommittén hade nu definitivt kollapsat och skulle inte komma ut med några 

förslag till löntagarfonderna. Här började det kärva klimatet spetsas till. Möjligheterna till 

samverkan hade i realiteten upphört i och med den här händelsen, även om SAP´s ledning 

fortfarande sökte samförståndslösningar. LO och SAP var i stort sett överens om 

löntagarfondernas utformning, och ville betona detta även utåt. 

 

Det var nu under våren 1981, när kompromissandets strategi upphörde att fungera och 

ideologierna kom tillbaka med full kraft. Men Palme gav inte upp. Han fortsatte att fullfölja 

sin reformistiska linje och höll fast vid sin demokratisyn. Han respekterade inte bara 

löntagarna utan hela befolkningen och ville att demokratins principer skulle genomsyra hela 

samhället, även näringslivet. Här kommer hans egenskap som både strateg och 

kompromissmakare fram, allt i ljuset av tron på den enskilde människans förmåga och att 

samhället skall genomsyras av demokratins ideal. Men även hans stöd för näringslivet 

framträder tydligt här. Det anmärkningsvärda är, att han fortfarande, trots SAF´s intensiva 

motkampanj, fortsätter att hålla dörren öppen för kompromiss och samtal. 

 

  

6.2.5. VU sammanträde januari 1983 

 
I januari 1983 berättade Palme vid VU sammanträdet att det fanns ett tryck ut i partiet att få 

löntagarfondsfrågan avgjord och att partiet bjudit ut till "den utsträckta handen" diskussioner. 

Avsikten med resultatet av dessa överläggningar var att förslag till fonderna skulle utarbetas. 

Han berättade vidare, att vid ett möte där sju industriförbund hade deltagit, hade han 

diskuterat löntagarfonderna och frågat deltagarna, om de ville att förslaget, som han kallade 

för "en oslipad diamant", skulle bearbetas ytterligare eller om det skulle skyndas på. 

Förbunden menade, att ett förslag som kunde gå genom, skulle tas fram snarast möjligt.316  
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Olof Palme berättade vid VU-sammanträdet i augusti 1983, att arbete att formulera en 

inbjudan till samtal med partierna och några organisationer angående löntagarfonderna 

svensk ekonomi pågick. Syftet var att få underlag för förhandlingar inför krisprogrammet, där 

löntagarfonderna utgjorde en del. Palme ansåg, att arbetsgivarna gjorde ett misstag att gå så 

hårt ut mot fonderna. Börsen hade inte reagerat på beskedet om löntagarfonderna.317 

 

Lilly Hansson noterade, att Palme tryckte hårt på att löntagarfonderna var en del i 

krispolitiken och undrade om inte tanken längre var att bryta maktkoncentrationen och att ge 

löntagarna större inflytande över kapitalets användning. Skall vi få våra medlemmar med oss, 

konstaterade hon, måste vi ta i ganska ordentligt så att de inte trodde att fonderna endast var 

till för att öka kapitalet i företagen.318 

 
Sten Andersson menade, att argumenten i inbjudan måste vara attraktiva för näringslivet. 

Sysselsättningen var det bästa argumentet för löntagarfonderna, samt tryggheten genom 

kopplingen till AP. Det var synd, menade han, om man i inbjudan, som kommer att 

diskuteras offentligt, inte tog upp de argument som höll i den allmänna opinionen.319 

 
Bo Toresson konstaterade att folk började blir trötta på kampanjerna. Vidare diskuterades 

SAF´s kampanj och motåtgärder, samt att folkomröstning, som kommit upp som önskemål 

beträffande fonderna, var utesluten. Även frågan om risken, att näringslivet inte skulle 

komma till överläggningarna diskuterades. Mötet konstaterade, att självklart skulle parterna 

komma om regeringen kallade, så fungerade det i en demokrati och att det skulle vara 

allvarligt för framtiden om de sade nej till en direkt inbjudan av regeringen.320 SAP´s ledning 

hade tydligt svårt att acceptera den nya uppkomna situationen, där motparten förde en hård 

politisk linje och styvnackad sade nej till varje form av kompromiss. 

 

6.2.6. Partistyrelsens sammanträde augusti 1983 

 

I augusti 1983 informerade Per-Olof Edin partistyrelsen om sin utredning om 

löntagarfonderna, som bedrivits i samarbete med finansdepartementet. Palme noterade att det 

funnits en viss debatt kring val av styrelse. Hur valet skulle gå till berodde på om fonderna 
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var medborgarfonder eller löntagarfonder. En sådan avgränsning hade visat sig svår att göra. 

Nu hade frågan uppstått igen, sade Palme. Ett argument lydde, att situationen nu var 

annorlunda än tidigare. Fonderna hade blivit mindre till omfattningen och hade hårda 

avkastningskrav, vilket gjorde att direktval till fonderna inte skulle vara meningsfullt.321 

 

Diskussion om löntagarfondernas demokratiska förankring hade förts. Palme sade, att han 

gärna skulle tillsätta en expertutredning om löntagarfondernas demokratiska förankring och 

om hela AP-systemet, men det fick bli en senare fråga.322 

 

Palme berättade att inbjudningar hade gått ut för att diskutera det ekonomiska läget och 

löntagarfonderna, men att många tackat nej efter ett antal invecklade händelser. Det här var 

en ny situation i svenskt samhällsliv. Det hade varit brukligt att ställa upp till samtal och 

 

 "här ställer man inte upp därför att man tycker att den inbjudne skall bestämma samtalsämnena och 
om det ingår ett samtalsämne som man inte gillar, så kommer man inte. Detta har mycket långtgående 
konsekvenser."323 

 

Kampanjen bekymrade Palme. Han försökte hantera en omöjlig och helt ny situation i svensk 

politik då samförståndspolitiken hade upphört att gälla. Han spekulerade kring orsaken till 

SAF´s kampanj och sade: 

 

 "det är tungomålstaleri, det är ingen saklig diskussion på någon punkt…ett sätt att hålla samman 
arbetsgivarekåren… ett sätt för moderaterna att hålla ihop borgerligheten... gör[a] en skräckvision, ett 
spöke som borgerligheten behöver för att skrämmas med". 

 

Han kom åter igen med en bedömning här som Viktorovs avhandling bekräftar, alltså att 

kampanjen hade ett syfte att hålla ihop arbetsgivarekåren. Han fortsatte:  

 
”Vi skall inte underskatta att det finns en väldigt stor byråkrati som lever på fondmotståndet. Tänk på 
alla dessa reklamgubbar och alla dessa ballongförsäljare och alla dessa som har levt på det här i ett par 
år nu. Nu går den här apparaten runt vidare ett tag till - jag tror att det spelar roll.”324 
 

 
Regeringen anklagades att splittra nationen, även om den inbjudit till kompromiss vilket 

avvisats av motståndarna, sade Palme. De borgerliga ville att hela förslaget lades ner men 

fonderna skulle genomföras 1984, menade Palme. Överläggningarna syftade till kompromiss, 

                                                 
321 SAP. Partistyrelsens protokoll 1983-08-29 och 30. Volym A2A: 030  
322 SAP. Partistyrelsens protokoll 1983-08-29 och 30. Volym A2A: 030  
323 SAP. Partistyrelsens protokoll 1983-08-29 och 30. Volym A2A: 030  
324 SAP. Partistyrelsens protokoll 1983-08-29 och 30. Volym A2A: 030  



 

 96

men de borgerliga hade klart sin ståndpunkt och ville inte medverka. Han menade, att folk 

ville ha regeringens beslut snarast.325 

 
Bo Toresson upplyste att det fanns planer på att göra 4: e oktober till en manifestationsdag 

mot löntagarfonderna och avrådde motdrag mot den. Olof Palme replikerade: 

 
”Det här är viktigt. Det är intressant. Det folkvalda parlamentet skall träffas, byggt på principen "en 
man- en röst". De här är de som fortfarande lever efter principen att medborgarrätt heter pengar. Det är 
en kontrast som det inte skulle vara dumt att knyta an till. 
 
Det är svårt. För närvarande domineras fältet av fondmotståndarna. Vi har vår höstkampanj och vi får 
lite publicitet till våra överläggningar. Men vi kan inte hårdagitera när vi skall resonera. Men vi tvingas 
så småningom öka tonläget. Det finns en stor otålighet i partiet. Skall vi inte gå ut och sopa till dem? 
Det här är ett svårt problem. Jag upplever det så att vi får försöka att ligga lågt ännu ett tag, under 
förhandlingsperioden och sedan gradvis öka tonläget. Det är ett problem. Det får inte vara så att 
partivännerna känner sig övergivna i en massiv hemsk borgerlig agitation. De borgerliga kan vinna ett 
försteg opinionsmässigt.”326 

 
 

Det politiska klimatet hårdnade här och Olof Palme var inne på att gradvis öka tonläget. Han 

såg vad som var på väg att hända, och var beredd att möta det nya politiska klimatet med en 

hårdare taktik mot motståndarna. 

 

6.2.7. VU sammanträde september 1983 

 
Vid VU sammanträdet en månad senare konstaterade Palme, att den utsträckta handens 

politik har tagit slut i den mån att förhandlingarna inte givit några resultat.  

 
”Borgarna begär att vi skall kapitulera i fondfrågan. De vill inte ens ha samtal. I egenskap av 
regeringschef måste jag överväga detta. Det kanske är bäst att lägga fonderna åt sidan och säga, att då 
får vi klara sysselsättningen på annat sätt. Men jag har kommit fram till slutsatsen, efter noggrann 
eftertanke, att det vore helt meningslöst. Nästa gång skulle näringslivet säga, att om det inte vore för 
barnbidragen eller sjukförsäkringen, eller den solidariska lönepolitiken eller den ambitiösa 
arbetsmarknadspolitiken så skulle vi kunna göra gemensamma insatser. 
 
Men det är inte löntagarfonderna det gäller. De är ute efter en grundläggande förändring i 
samhällsorganisationen i konservativ, nyliberal riktning. Detta kommer jag vid lämpligt tillfälle att 
säga offentligt.”327 
 

Palme bedömde det politiska läget och motståndarnas argument korrekt igen. Det ser också ut 

att han här accepterade det nya läget som uppstått, då förhandlingspolitiken hade kollapsat 

och det inte längre var möjligt att kompromissa med motståndarna. Palme insåg att 

motståndarna ville ha en grundläggande samhällsförändring. 
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Vidare berättade Palme, att Per Ederberg hade föreslagit namnbyte för fonderna till 

"löntagarnas trygghetsfonder". Genom namnet skulle kopplingen till vad det handlar om att 

bli tydlig: Trygghet och jobben, trygghet och pensionerna och så vidare och det skulle knyta 

an fonderna emotionellt till något svenska folket ville slå vakt om. VU kunde fundera på 

detta.328  

 

Kjell-Olof Feldt informerade vid VU´s oktobersammaträde att en spärr på aktieförvärv med 

49 % på hela systemet, AP-fondens aktieinnehav inräknad, hade införts. Olof Palme 

konstaterade, att fonderna fått dåliga siffror i opinionsundersökningarna. I partiet fanns 

majoritet för dem, men i LO är en minoritet av medlemmarna positiva, så botten var nådd. Så 

småningom kom solidariteten att visas med det egna partiet och då skulle siffrorna bli bättre. 

"Som jag ser det", fortsatte Palme, är det meningslöst att lägga fonderna åt sidan. Då skulle 

de bara fortsätta sitt offensiv och vända sig mot sjukförsäkringen och pensionerna.329  

 
 

6.2.8. Sammanfattning och analys 

 

De sammanträden som ägde rum under 1983 kom, förutom diskussionerna om den 

demokratiska överbyggnaden av fonderna och om det skulle vara löntagar- eller 

medborgarfonder, att handla taktik då det gällde tona ner kontroversiella inslag som 

löntagarinflytande och ekonomisk demokrati och ersätta dem med hantering av det svåra 

ekonomiska läget som uppstått i landet. Vidare lade Olof Palme en hel del kraft på 

funderingar kring motståndarnas motiv att så hårt agera mot löntagarfonderna. Men dörren 

hölls öppen för förhandlingar ända in till det sista, det tycker jag är mycket anmärkningsvärd. 

Olof Palme gjorde bedömningar som så här i efterhand och utifrån Viktorovs avhandling var 

träffsäkra angående SAF´s strategi och motiv. Motståndet mot fonderna var stort och intresset 

litet hos det egna folket. Folk började tröttna på kampanjerna. Även här återspeglas fackets 

radikala hållning. Nu när fonderna förlorat sin radikala karaktär var stödet från fackets 

medlemmar lågt för dem. Strategiskt tänkande och taktik var nödvändigt nu. 
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Den utsträckta handens politik fungerade inte alls nu. In i det sista trodde partiledningen, att 

arbetsgivarna skulle komma när regeringen kallade, eftersom man gör så i en demokrati. 

Palme såg mycket allvarligt på detta.  

 

Men Palme bedömde också, att förutom att SAF vill hålla ihop sin organisation var motivet 

till motaktionen ideologiskt.  Arbetsgivareföreningen gick i spetsen för att skapa 

grundläggande förändring i samhällsorganisationen i konservativ, nyliberal riktning. 

 

Det framkommer i debatten att Palme är beredd att efterhand ta hårdare ton mot 

motståndarna. Det ideologiska läget hade skärpts och kompromisser som strategi var inte 

längre möjliga. Men in i det sista gick löntagarfondsförslaget motståndarnas argument till 

mötes. Till och med spärr infördes angående hur stor del av aktierna fonderna tillsammans 

med AP-fonden fick förvärva. Det var definitivt någonting Palme motsatte sig även om han 

accepterade det. 
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6.3. Löntagarfonderna 1984 
 

6.3.1. VU sammanträde mars 1984 

 
Vid VU-sammanträdet den 23 mars 1984 behandlades löntagarfondsfrågan lite kort. Lars 

Hjalmarsson redogjorde för läget vad gällde löntagarfondsfrågan inför valrörelsen 1985 och 

konstaterade att de borgerliga fick det svårt om de skulle bygga upp valrörelsen 1985 på den, 

då frågan inte tycktes vara så intressant längre.330  

 

6.3.2. VU sammanträde december 1984 

 

I december 1984 diskuterade VU det politiska läget inför valet. De borgerliga hade enligt Bo 

Toresson kommit med ett förslag att avveckla fonderna men både Företagarförbundet och 

SAF hade kritiserat det. Bo Toresson frågade vad partiet tänkte göra när det kom till makten 

igen efter att de borgerliga skulle vinna det kommande valet och avveckla fonderna. 331 

 

Kjell-Olof Feldt menade att man i så fall måste pröva saken då. Ingvar Carlsson var mer 

bestämd och sade, att partiet "inte skall sväva på målet nu". Löntagarfonderna var bra och 

skulle finnas kvar. Även Thage G Peterson menade att fonderna måste försvaras. Sven 

Hulterström menade, att bristerna i fonderna borde rättas till.332 

 

Palme svarade, att de borgerliga trodde att partiet inte vågade ta upp frågan igen om de 

avvecklade fonderna. De skulle upplysas om att de hade fel. Det fanns en del användbara 

argument, menade han. Avvecklingen av fonderna länsade pensionärernas fonder. De 

borgerliga tog löntagarnas pengar och delade ut till andra. Och så fanns det 

fördelningspolitiska argument. 80 % av befolkningen kunde med lätthet skrapa ihop pengar 

för att kunna ta del av den utdelningen av fondmedel som enligt de borgerligas förslag 

förutsatte sparande, men resten kunde inte det. Palme fortsatte: 
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Om vi skall ta och sprida löjets skimmer över förslaget genom att peka på att det är röstköp och 
konfiskation utav löntagarnas pengar som sedan delas ut till andra grupper?333 

 
 

Palme menade, att arbetarrörelsen inte skulle acceptera en avveckling av fonderna. Det blev 

strider igen. Och att näringslivet visste att de inte åter igen skulle få ett förlag som var lika 

fördelaktigt för dem som löntagarfonderna var. Kjell-Olof Feldt ville inte ta konflikten med 

löntagarfonderna igen. Palme svarade, att det blev partistyrelsens sak att avgöra men att 

partiet inte kunde gå ut och säga vid en eventuell förlust att man bara gav upp. Och Olof 

Palmes sista replik i VU angående löntagarfonderna var: "Då kommer vi i ett psykologiskt 

läge som vi inte klarar."334 

 

6.3.3. Sammanfattning och analys 

 
Jag har tagit med den här sista debatten om löntagarfonderna när de redan var genomförda för 

att se Palmes inställning till dem. 

 

De borgerliga ville avveckla fonderna, men Palme hade insett att det politiska klimatet hade 

hårdnat och att samförståndspolitiken hade upphört. Han var beredd att ta de strider som 

krävdes för att försvara partiets politik. Kjell-Olof Feldt ville inte ta den striden. Då hänvisar 

Palme till partikongressens beslut och överlämnar beslutet till kongressen om hur frågan 

skulle hanteras framöver. Trots att löntagarfondernas innehåll inte längre var speciellt stridbar 

i politiskt hänseende, förblev de ett ideologiskt instrument på den politiska arenan och en 

nagel i ögat på SAF och de borgerliga partierna.  

                                                 
333 VU protokoll 1984. 1984-12-21. SAP VU protokoll A3: A 1984-1986 
334 VU protokoll 1984. 1984-12-21. SAP VU protokoll A3: A 1984-1986 
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
 
På den svenska politiska arenan kan man skönja idéernas betydelse tydligt under 

efterkrigstiden. De borgerliga partierna samlades till blockpolitik under 1960- och 1970-talen 

och motsättningarna mellan blocken skärptes. Också oron utifrån landets gränser började 

söka sig in. LO radikaliserades och ändrade sin attityd gentemot individen samt införde 

ägandebegreppet i sina krav på arbetsplatsdemokratin, detta redan i början av 1970-talet. På 

grund av de vilda strejkerna uppdagades problemen på arbetsplatserna beträffande 

arbetsmiljön och lönesättning, och detta gav kraft åt kraven att demokratisera arbetsplatserna. 

Olof Palme tog fasta på detta och började ett arbete med demokratiseringen, men utan 

ägandekrav. 

 

Jag har undersökt löntagarfonderna som en integrerad del i en demokratisk socialism och 

reformism och lagt tonvikten just på Palmes agerande i frågan och i vilket politiskt klimat 

han genomförde fonderna. Palmes politiska linje framgår tydligt i de diskussioner han för och 

i hans tal. Han är genuin demokratisk socialist och reformist och hans ambitioner var inte 

radikala samhällsförändringar, utan anpassning av den socialdemokratiska politiken och 

synen på demokratin till det existerande systemet med reformer över lång tid. Han ville 

uppnå kompromiss med både facken, näringslivet och de övriga partierna, i den meningen 

hade han ett demokratiskt arbetssätt. De ambitionerna verkar uppriktiga, han sökte inte 

konfrontation. I debatten framgår, att Palmes stora bekymmer var SAF´s antifondskampanj 

och att det slutliga förslaget hade omformats på ett sätt som inte kunde ge de borgerliga och 

SAF´s representanter den ammunition som de ändå använde mot förslaget. Löntagarna, de 

som velat genomföra Meidners förslag, var besvikna. Entusiasmen för fonderna tycktes dö ut 

i och med 1978-års förslag. 

 

Jag har också gjort en studie kring varför löntagarfonderna omformades så genomgripande 

från det första förslagets idé om överföring av företagen till de anställda, till den slutliga 

lösningen då fonderna i princip skulle tillhandahålla riskkapital till företagen och föra över 

avkastningen till AP-fonderna och Palmes roll i detta.  

 

Det var LO som gjorde en utredning och tog fram ett diskussionsunderlag för löntagarfonder. 

Förslaget förändrades över tid, men det framkommer ur debattinläggen att facket hade stora 
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möjligheter att påverka slutresultatet, även tjänstemannafacken. Frågan om löntagarfonderna 

debatterades även av de borgerliga partierna, åtminstone vad gällde frågan om övervinsterna. 

Det var folkpartiet som var drivande i detta och fick till stånd en statlig utredning kallad 

fondkommittén. Detta som eftergift i förhandlingarna med SAP. 

 

Det finns en tydlig spänning mellan statssocialismen och rörelsesocialismen, där den förra 

har en uppifrån syn på samhället och den senare en nerifrån syn. Dessutom finns en historisk 

misstro från arbetarrörelsens bas mot dess överbyggnad. Palme var medveten om den här 

spänningen och balanserade mellan partiets vilja och fackets. Löntagarfonderna drevs fram av 

fackföreningen. Facket samarbetade med partiet om förslaget. Det här skedde inte utan 

strider, men slutprodukten sades vara ett gemensamt ansvar i samförstånd, troligen mycket 

för att visa en gemensam, enad front utåt. 

 

Det fördes diskussioner mellan LO och partiet under 1976 om det meidnerska förslaget var 

genomförbart eller inte. Här någonstans ändrade den radikala LO ståndpunkt och började 

samarbeta med partiet i en gemensam arbetsgrupp. Jag har inte undersökt LO´s källor kring 

löntagarfonderna och kan då givetvis inte uttala mig om eventuella motsättningar mer än vad 

som framkommer i litteraturen jag använder i uppsatsen och i protokollen där reformismens 

betydelse tas upp. 

 

Palme tog upp frågan om ekonomisk demokrati vid partikongressen 1978. Han insåg att 

ägandebegreppet behövdes för att kunna genomföra fonderna. Det kan vara svårt att följa 

Palmes tankegång kring ekonomisk demokrati om man undersöker begreppet ekonomisk 

demokrati utifrån industrier och företag. Palmes utgångspunkt var dels hela den arbetande 

befolkningen som grupp, dels att ekonomisk demokrati skulle föras i hela folkets händer. Sett 

i det här perspektivet råder det ingen tvekan om vad Palme avsåg med ekonomisk demokrati.  

 

Jag ställde också frågan hur de olika förslagen passade i den demokratiska socialismen. Var 

det möjligt eller ens avsikten att genomföra ett socialistiskt samhälle, som skulle innebära 

mer än en offentlig sektor?  

Palme hade den statssocialistiska synen på samhället, uppifrån syn då alla måste omfattas av 

reformarbetet. Meidners förslag gynnade en speciell grupp, löntagarna i företagen och 

lämnade resten av samhället utanför systemet. Det var den rörelsesocialistiska underifrån 

synen.  Jag tror att detta var en mycket viktig aspekt i Palmes ställningstagande. Meidners 
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förslag handlade inte om en kontroll i ”hela folkets händer”, och inte ens i ”arbetande folkets 

händer”, utan i händerna på dem som arbetade i företag och industrier. Det här var en 

motsättning även beträffande partiprogrammet och skulle i förlängningen skapa ojämlikhet i 

samhället. Dessutom var inte ekonomisk demokrati definierad i partiprogrammet som 

fortfarande 1975 byggde på det funktionssocialistiska synsättet. Man hade bara diskuterat 

möjligheterna till att införa ekonomisk demokrati. 

 

Vad jag förstår var det aldrig partiets avsikt att använda löntagarfonderna för att genomföra 

ett socialistiskt samhälle. Mycket tidigt, redan 1978, framgick det i målformuleringen för 

fonderna, att de skulle användas som ett ekonomiskt politiskt instrument. Palme var inte 

beredd att genomföra så radikala förändringar i samhället som Meidners och LO´s förslag 

innebar. 

 

Beträffande det slutliga förslaget var det inte vad Palme kunde betrakta som ett demokratiskt 

förslag. I det slutliga förslaget begränsades aktieägandet till 49 % totalt med AP-fonden, 

vilket inte stämde med Palmes demokratisyn. Vidare var löntagarfonder just löntagarfonder, 

jag tror att han skulle ha föredragit medborgarfonder eftersom han hade en helhetssyn på 

samhället och ville ha den ekonomiska demokratin ”i hela folkets händer” Han betonade 

också, att löntagarfonderna inte var grunden till ekonomisk demokrati, bara en liten del av 

förändringar som skulle göras mot ekonomisk demokrati. Vidare tyckte han att slutprodukten 

inte var någonting att rösta om, det fanns inga frågor som löntagarna kunde påverka eftersom 

fonderna hade höga avkastningskrav som skulle gå till AP-systemet, alltså till alla som var 

med i ATP-systemet. Men det här var slutresultatet, en kompromiss och rörelsen ville bli av 

med fondfrågan till kommande valrörelse. Det framgår av debatten, att när Palme bestämt sig 

för löntagarfonder var han mycket beslutsam, men inte enväldig. 

 

Hur passade löntagarfonderna i det reformistiska tänkandet? Vad spelade den 

socialdemokratiska reformismen för roll i löntagarfondernas omvandling? Var förslagen och 

den slutliga lösningen för löntagarfonderna systemförändrande eller systembevarande, eller 

både och?  

Min uppfattning är, att fondernas utformning i Meidners förslag inte stämde överens med 

Palmes reformism. Meidner hade kommit med ett färdigt förslag hur företagen kunde 

överföras i löntagarnas händer under en mycket lång tid. Den demokratiska reformismens 

linje är, att förändringar skall göras allt eftersom samhället förändras, och att man inte i 
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förväg kan veta vad som kommer att hända om några årtionden. Alltså sökte man snarare en 

öppning på vägen in mot ekonomisk demokrati, som efterhand kunde ändra riktning, snarare 

än en färdig karta hur man skulle gå årtionden framåt. 

 

Olof Palme hittade en öppning för fonderna och hur de skulle kunna omsättas så att de 

stämde överens med partiprogrammet och såg fonderna som ett ekonomiskt politiskt 

instrument. Det ursprungliga förslaget var radikalt och systemförändrande, det slutliga 

förslaget var, som jag kan bedöma det, både systembevarande och systemförändrande. 

Systembevarande i den bemärkelsen att fondsystemet anpassades till det 

marknadsekonomiska systemet och skulle lösa ett speciellt problem i tiden, nämligen behovet 

av kapital både i industrier och i AP-systemet. Systemförändrande eftersom arbetarna fick 

representation i fondernas styrelser, vilka i och för sig hade begränsat handlingsutrymme på 

grund av de hårda avkastningskraven.   

 

I avsnitt 5.2 ställde jag en hypotes: Samförståndspolitikens sammanbrott skedde under 

debatten om löntagarfonderna och SAF lyckades plantera in nya och varaktiga värderingar i 

den politiska debatten under sin kampanj. Beträffande frågan om varaktiga värderingar måste 

mer ingående studier göras innan ett definitivt svar kan presenteras, men samförståndets 

sammanbrott skedde här, kompromissernas tid tog slut och ideologierna kom tillbaka med 

full kraft. 

 

SAF förde en intensiv kampanj mot löntagarfonderna och vägrade delta i överläggningarna. 

SAF uppnådde också sina mål med kampanjen. Man kan dels spåra något av en håglöshet 

inom rörelsen i slutet av perioden beträffande fonderna och i Metalls ordförandes uttalande 

om individuella fondandelar. Vidare hoppade fler och fler aktörer av samtalen, nonchalerade 

inbjudningar och motarbetade förslaget. LO och partiet stod mycket ensamma i slutet.  

 

Palme balanserar mellan facket och näringslivet och landets behov av sparande i frågan om 

fonderna. Han har också partiprogrammets riktlinjer att ta hänsyn till i sina 

ställningstaganden. Jag vill påstå, att Olof Palme var en traditionens bärare även om hans 

demokratiska ambitioner kunde resultera i nog så radikala förslag, vilka dock skulle 

genomföras i reformistisk anda. Då syftar jag på den arbetsplatslagstiftningen, MBL, 

förtroendemannalagen med flera, som genomfördes i början och i mitten av 1970-talet. 
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Palmes roll i löntagarfondsdebatten var inte lätt. Med sin demokratiska reformistiska 

förhållning och viljan att ta hänsyn till allas önskemål, kompromissa och hitta lösningar för 

att skapa en bred bas för löntagarfonderna och i det debattklimat som rådde på grund av 

SAF´s kampanj, samt åren i opposition, gjorde han i princip det han kunde göra. Han drog 

också medvetna slutsatser om SAF´s kampanj, både syftet och orsaken till dem. Men han 

genomförde löntagarfonderna även om i urvattnad tappning och han förde fram den 

ekonomiska demokratins positioner i den politiska dagordningen. I efterhand kan man fråga 

sig vad detta innebar för samhällsutvecklingen. Kanske var det en öppning för de nyliberala 

influenser som var på väg in i landet. Men fackföreningsrörelsen tryckte hårt på kravet på 

ekonomisk demokrati och hade även genomgått en attitydförändring beträffande individens 

situation i samhället, istället för att som tidigare tala om kollektiva lösningar och 

strukturrationaliseringar med mera. Kanske var den här utvecklingen ofrånkomlig? 
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