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Hopp-Jerkas återkomst?  Förord 

Förord 
Rapporten är skriven inom forskningsprojektet MOBIL (Rörlighet på 
en lokal och regional arbetsmarknad – möjligheter och hinder), som 
finansieras med anslag från Vinnova, samt Eskilstuna kommun, Väs-
terås stad, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen Västmanland, 
Länsarbetsnämnden Västmanland, Landsorganisationen Västmanland, 
Svenskt Näringsliv, region Mälardalen och Mälardalens högskola. Vin-
novas och de olika regionala aktörernas stöd har varit av stor betydelse 
för att skapa goda forskningsbetingelser och jag vill härmed framföra 
vårt tack för detta stöd.  

Projektet är ett av flera projekt vid Välfärdsforskningsprogrammet 
Datakällan, som också innefattar den databas som används i projektets 
empiriska analyser, vilka redovisas i andra rapporter.  

I forskargruppen kring MOBIL-projektet ingår, förutom underteck-
nad projektledare, de seniora forskarna Tola Jonsson, Lars Sundbom, 
Tommy Törnqvist, Anders Wikman och doktoranden Per Helldahl. 
Alla rapporter från projektet har diskuterats på forskargruppens olika 
arbetsmöten och seminarier. En del av arbetet har även diskuterats på 
de forskarmöten som har arrangerats av Vinnovas s.k. Dynamopro-
gram ("Dynamiska arbetsmarknader och organisationer" som har fo-
kus på den lokala arbetsmarknadens aktörer och dynamik, särskilt 
sambandet mellan rörlighet, individers och organisationers utveckling 
och möjligheten att genom ökad rörlighet skapa ett friskare arbetsliv.)  

Rapporten har slutligen granskats av Lars Ekdahl, professor i histo-
ria med inriktning mot industrisamhällets historia, för vars noggranna 
läsning och värdefulla synpunkter jag vill framföra ett särskilt tack.  

Föreliggande rapport har skrivits av Per Helldahl, som idag är dok-
torand vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.  
 
Uppsala 2008-03-28 

Göran Sidebäck 
Projektledare för MOBIL,  
Ansvarig för Datakällan 
http://www.mdh.se/isb/datakallan/  

5 

http://www.mdh.se/isb/datakallan/




Hopp-Jerkas återkomst?  Inledning 

Inledning 

Synen på arbetskraftens rörlighet har genomgått stora förändringar 
under perioden från andra världskrigets slut fram till idag. Under slutet 
av 1940- och början av 1950-talet beskrevs arbetarnas ”överrörlighet”, 
tendensen att byta jobb alldeles för ofta, som ett stort problem på ar-
betsmarknaden. De många arbetsbytena, tänkte man sig, ledde till att 
arbetare inte lärde sig något yrke ordentligt – för att inte tala om att de 
drev upp lönerna. Det var vid denna tid termen ”Hopp-Jerka” lansera-
des som beteckning på den alltför rörlige arbetaren. I ett antal statliga 
kampanjer, som även arbetsmarknadens parter ställde sig bakom, ut-
målades Hopp-Jerka (i skepnad av en gräshoppsliknande figur) som ett 
avskräckande exempel. Kampanjerna hade en starkt moraliserande un-
derton; Hopp-Jerka-figuren förknippades med såväl lösdriveri och lätt-
sinne som psykisk instabilitet.1 Begreppet Hopp-Jerka kom med dessa 
negativa associationer att bli en del av det allmänna medvetandet under 
lång tid framöver. 

När man idag gör en Google-sökning på ordet ”Hopp-Jerka” får 
man en helt annan bild. ”Bli en hoppjerka!” uppmanar en artikel på 
Trygghetsrådets hemsida. Den fortsätter: ”Hoppjerkans tid är nu. De 
som byter ofta – både arbetsuppgifter och arbetsgivare, startar om och 
utvecklas – de håller sig anställningsbara och attraktiva på arbetsmark-
naden.”2 ”Förr skulle man vara en Stann-Anders. Nuförtiden ska man 
vara en Hoppjerka”, konstateras det i en artikel i Gefle Dagblad.3  

                                         
1. Furåker, Bengt, 1976: Stat och arbetsmarknad. Studier i svensk rörlighetspolitik, 

Arkiv, Stockholm, s. 137.  
2. Mild Nygren, Gunilla: ”Bli en hoppjerka”, artikel på Trygghetsrådets hemsida 

(www.trygghetsradet.se), 2005-07-08.  
3. Ekstrand, Lasse: ”Du kan känna dig blåst”, artikel på Gefle Dagblads hemsida 

(www.gd.se), 2005-06-13.  
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Propagandaaffisch med ”Hopp-Jerka”  

från 1949 av Erik Heffer.4 
 

                                         
4. Ett stort tack till Margareta Roland på biblioteket vid MDH, som till slut 

lyckades hitta ovanstående affisch i mars 2006.  
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Ännu ett exempel, från tidskriften Ny Teknik: ”På 50-talet var det 

inte bra att vara en hoppjerka. Man skulle lära sig ett yrke ordentligt 
och hålla sig till en arbetsgivare. I dag är hoppjerkan tillbaka. Särskilt 
specialister behöver byta jobb ofta, säger Freddy Hällsten [forskare på 
Handelshögskolan i Göteborg].”5 Uppenbarligen har synen på täta ar-
betsgivarbyten förändrats. Idag förknippas begreppet Hopp-Jerka inte 
med lättja och instabilitet, utan med personlig utveckling, ”anställ-
ningsbarhet” och viljan att ta till sig ny kunskap.  

Några nedslag som dessa ger en antydan om de förändringar som 
skett i fråga om synen på arbetskraftens rörlighet och på arbetslivet i 
stort mellan 1940-talet och samtiden. Jag kommer att försöka visa att 
synen på arbetskraftens rörlighet i efterkrigstidens Sverige har varit be-
roende av rådande samhällsekonomiska och ideologiska konjunkturer, 
och att förändringar i uppfattningar om rörlighet hänger samman med 
skiften ifråga om synen på samhälle, individ, moral och familj. När be-
greppet ”Hopp-Jerka” i samtiden har blivit aktuellt igen är det med 
omvända förtecken: den rotlöse, maximalt flexible individen, ständigt 
på jakt efter nya utmaningar och erfarenheter, har nu blivit idealet.  

Frågeställningar och material 
Den grundläggande frågeställningen för undersökningen är: hur har sy-
nen på arbetskraftens rörlighet utvecklats under efterkrigstiden? Denna 
fråga avgränsas genom att analysen koncentreras på följande aktörer: 
dels staten, dels arbetsmarknadens parter, dvs. fackföreningsrörelsen 
(LO och TCO) samt SAF och därmed närstående organisationer. Un-
dersökningen tar sin början åren närmast efter andra världskriget och 
slutar i samtiden. Dock kompletteras analysen av ett relativt omfattan-
de historiskt avsnitt, som behandlar tiden t.o.m. andra världskriget. 
Tiden efter 1945 har begreppsliggjorts genom en periodindelning som 
beskrivs under rubriken Periodindelning och metod nedan.  

För att besvara den fråga i vilken analysen tar sin utgångspunkt – hur 
synen på arbetskraftens rörlighet har förändrats – kommer jag att för-
söka ge en övergripande beskrivning av centrala föreställningar om 

                                         
5. Horgby, Ann-Charlotte: ”Oengagerade chefer skapar kaos”, artikel på Ny 

Tekniks hemsida (www.nyteknik.se), 2000-11-08.  
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samhällsekonomins och arbetsmarknadens funktionssätt under respektive 
skede av efterkrigstiden. Det är utifrån dessa övergripande föreställ-
ningar – diskurser skulle kunna vara en alternativ benämning – som 
synen på arbetskraftens rörlighet kan förstås i ett meningsfullt sam-
manhang. Frågor som ställs är: hur har man uppfattat samhällets funk-
tionssätt under den aktuella perioden? Vilka har de mål varit som man 
velat uppnå? Vilka problem har man sett, och vilka är de lösningar 
som har föreslagits? Det är utifrån dessa uppfattningar, problemformu-
leringar och lösningar man sedan har agerat när arbetsmarknadspoliti-
ken, inklusive rörlighetsaspekten, har utformats.  

Denna fokus på föreställningar (eller diskurser) om arbetsmarkna-
dens funktionssätt, i motsats till faktiska förhållanden, kan delvis be-
traktas som en avgränsning som gjorts av praktiska skäl. Att ta reda på 
hur verkligheten faktiskt var beskaffad – t.ex. om det verkligen rådde 
en skadlig överrörlighet i den begynnande efterkrigstiden – skulle in-
nebära en empirisk analys som skulle vara alltför omfattande för att 
kunna bemästras inom den tids- och resursmässiga ram som fanns till-
gänglig. Jag kommer dock att göra ett försök att skissera vissa empiris-
ka bakgrundsfaktorer vad gäller strukturell utveckling under respekti-
ve period, faktorer som kastar ljus över hur debatten fördes och pro-
blemen formulerades i respektive skede.  

Metoden har varit dokumentstudier. Dels har jag gått igenom se-
kundärlitteratur om rörlighet och andra frågor som aktualiserats, dels 
primära källor i form av protokoll, promemorior, kampanjmaterial, 
brevkurser, rapporter och liknande skrifter.  

Periodindelning och metod 
Jag urskiljer tre perioder under efterkrigstidens Sverige ifråga om hur 
man har sett på rörlighet:  

• Överrörlighetens epok (sent 1940- till tidigt 1950-tal), som känne-
tecknas av stark efterfrågan på arbetskraft samt problem med – 
och åtgärder mot – överrörlighet. 

• Den solidariska lönepolitikens epok (mitten av 1950- till slutet av 
1970-talet). Under denna period ansågs inte överrörligheten läng-
re vara ett problem, utan man försökte istället öka rörligheten 
med hjälp av en aktiv arbetsmarknadspolitik, i syfte att underlät-
ta pågående strukturomvandlingar.  
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• Flexibilitetens epok (1980-talet och framåt). Kännetecknas av stark 
teknisk utveckling, hårdnande internationell konkurrens pga. 
globalisering, som drivit fram allt högre krav på arbetskraften att 
vara flexibel och rörlig.  

I verkligheten är naturligtvis gränsen mellan dessa perioder oskarpa. 
Den kronologiska indelningen är en konstruktion ägnad att tydliggöra 
vissa utvecklingslinjer och därmed göra det historiska materialet han-
terbart. Som kommer att framgå av framställningen betraktar jag inte 
var och en av dessa perioder som homogen, utan i vissa avseenden fö-
rekommer betydelsefulla förändringar under periodens gång. Det fak-
tum att den inledande perioden (som jag kallar överrörlighetens epok) 
är betydligt kortare än de båda andra kan förtjäna en kommentar: även 
om detta kan betraktas som en oregelbundenhet i den kronologiska 
indelningen, kännetecknas dessa år av en så avvikande syn på rörlighet 
att jag har bedömt det som motiverat att begreppsliggöra dem som en 
separat period.  

Principen för den kronologiska indelningen är alltså att varje period 
utmärks av att en viss syn på rörlighet har varit dominerande. Jag för-
söker också visa att den uppfattning om rörlighet som en viss period 
kännetecknas av har varit kopplad till de övergripande uppfattningar 
om samhällets funktionssätt som varit rådande vid denna tid – vilka de 
ideologiska målsättningarna varit, vad man har sett för problem och 
vilka lösningar som diskuterats. I brist på bättre uttryck använder jag 
begreppet politiska problemformuleringar om dessa övergripande upp-
fattningar. Syftet är alltså att göra en fördjupad beskrivning av det sätt 
på vilket rörlighetsbegreppet har uppfattats och förståtts på en politisk 
nivå, utifrån ett antagande att dessa uppfattningar haft stor betydelse 
för politikens utformning.  

Analysen kan sägas röra sig på ett diskursivt plan, då det alltså hand-
lar om att beskriva de uppfattningar som uttryckts vid olika tidpunk-
ter snarare än ”verkliga” förhållanden. Det kan därför tyckas näralig-
gande att använda begreppet ”diskurser” om de övergripande uppfatt-
ningar om samhället som undersöks, och man skulle alltså kunna tala 
om metoden i denna rapport som en ”diskursanalys”. Anledningen till 
att jag valt att hellre tala om ”problemformuleringar” än diskurser är 
att det senare begreppet i hög grad kommit att förknippas med en snä-
vare metodologisk inriktning – diskursteori – med anknytning till 
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poststrukturalistiska strömningar.6 Jag delar den allmänna diskursteo-
retiska utgångspunkten att rådande tankemönster och -strukturer i ett 
samhälle har ett inflytande över sättet ett visst fenomen (exempelvis 
rörlighet) kommer att hanteras och förstås på. För att ta ett exempel: 
begreppet ”(arbetskraftens) rörlighet” förknippades under slutet av 
1940-talet gärna med ”instabilitet” och under 1960-talet med ”struktur-
omvandlingar”; i dagens samhällsdebatt kopplas det ofta till ”dynamik” 
och ”kompetensutveckling”. Däremot menar jag inte att diskurserna 
(för att använda detta begrepp) konstituerar aktörerna – en vanlig ut-
gångspunkt i poststrukturalistiska ansatser – men inte heller att de 
nödvändigtvis låter sig manipuleras av rationella, strategiskt handlande 
agenter; snarare lämnar jag denna fråga öppen. Jag tar inte heller ställ-
ning i frågan om materialism kontra idealism (huruvida verkligheten 
formar idéerna eller tvärtom), där diskursteoretiker tenderar att ansluta 
sig till den senare ståndpunkten. I motsats till många poststrukturalis-
ter ifrågasätter jag inte heller att det är meningsfullt att försöka beskri-
va den ”objektivt existerande” verkligheten, inte bara diskurserna om 
denna verklighet; dock ligger det alltså utanför syftet med denna analys 
att genomföra en sådan undersökning.  

Två nyckelbegrepp: rörlighet och flexibilitet 
Arbetskraftens rörlighet definieras här som individuella arbetares7 för-
flyttning dels geografiskt, dels mellan olika arbetsmarknadspositioner. 

                                         
6. Howarth, David, 2005: ”Applying Discourse Theory: the Method of Articula-

tion”, ingår i Howarth, David & Jacob Torfing (red.), 2005: Discourse Theory in 
European Politics. Identity, Policy and Governance, Palgrave Macmillan, Basing-
stoke. Howarth (s. 317f) gör en åtskillnad mellan diskursteori och diskursanalys, 
där den förra utmärks av vissa ontologiska utgångspunkter i linje med poststruktu-
ralismen, medan det senare begreppet är bredare och tycks kunna omfatta allt som 
kan sägas vara ”analys av diskurser” i någon mening. I så fall skulle metoden i före-
liggande text kunna kallas en diskursanalys, men min bedömning är att Howarths 
distinktion knappast är allmänt accepterad och att även termen ”diskursanalys” 
skulle föra tanken i fel riktning.  

7. ”Arbetare” ska i det följande inte i första hand tolkas i ett klassperspektiv (ar-
betare kontra tjänsteman), utan betecknar vilken individ som helst som är beroen-
de av lönearbete för sin försörjning. Termen ”anställd” skulle kunna användas för 
samma sak, men undviks eftersom den för tankarna till en specifik anställningsrela-
tion.  
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När människor flyttar, byter arbetsgivare, går från arbetslöshet till an-
ställning, från lönearbete till studier samt från studier till lönearbete är 
detta med andra ord exempel på rörlighet. En annan aspekt av rörlig-
heten är bransch- och yrkesmässig, dvs. när individen inte bara byter 
arbetsgivare utan även söker sig till en ny bransch eller ett nytt yrke.  

För att ge en bakgrund till analysen kommer jag i det följande att ge 
en kortfattad beskrivning av hur rörlighetsbegreppet traditionellt bru-
kar uppfattas inom ramen för den klassiska nationalekonomin.8 När 
förändringar i produktionens villkor inträffar – beroende på exempel-
vis teknisk utveckling eller förändringar i världsmarknadspriser – kan 
det krävas att arbete och kapital förflyttas från en sektor i ekonomin 
till en annan eller från en geografisk region till en annan. Behovet av 
rörlighet uppstår alltså i och med anpassning av arbetskraften till 
strukturella eller konjunkturmässiga förändringar. Om arbetskraften 
är flexibel och beredd att flytta dit jobben finns, kan en maximal andel 
av produktionskapaciteten utnyttjas och arbetslösheten hållas nere 
samtidigt som man undviker inflationspådrivande flaskhalsar. Detta 
kan beskrivas som ett makroperspektiv på arbetskraftens anpassning. I 
ett mikroperspektiv innebär anpassning att en individ t.ex. flyttar för 
att ta ett arbete på en annan ort, omskolar sig för att kunna utöva ett 
annat yrke, får mer kvalificerade arbetsuppgifter efter intern utbild-
ning på sin arbetsplats etc. Det är uppenbart att friktion kan uppstå 
mellan å ena sidan marknadens/samhällets krav på den enskilde, å 
andra sidan den enskildes egna behov och förväntningar på livet. I och 
med detta uppstår en rörlighets- eller anpassningsproblematik.  

Den andra sidan av resonemanget ovan är att rörlighet också kan 
användas som ett ”vapen” för arbetaren att tvinga fram anpassning av 
arbetsgivaren till arbetarens krav. Genom att byta arbetsplats, eller 
hota med att göra detta, kan arbetaren uppnå en högre lön, bättre ar-
betsvillkor eller andra fördelar. Detta kan ske antingen individuellt el-
ler kollektivt, alltså genom fackföreningar. Uppenbart är att arbetarens 
förmåga att utnyttja sin rörlighet till att utverka eftergifter av arbetsgi-
varen, dvs. hans eller hennes förhandlingsstyrka, beror på tillgången på 
arbetskraft (specifikt arbetskraft av det slag som individen kan erbju-

                                         
8. Se t.ex. Björklund, Anders, Per-Anders Edin, Bertil Holmlund & Eskil Wa-

densjö, 2000: Arbetsmarknaden (2:a uppl.), SNS Förlag, Stockholm.  
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da). Vid arbetskraftsbrist kan vi alltså förvänta oss stigande löner och 
förbättrade arbetsvillkor. 

Flexibilitet är ett begrepp som också kommer att ha en central roll i 
analysen, åtminstone vad gäller den avslutande perioden (från 1980-
talet och framåt). Jämfört med ”rörlighet” är ”flexibilitet” ett mer vagt 
och svårgripbart begrepp. En lexikal definition av flexibilitet är ”för-
måga att anpassa sig till förändrade omständigheter”. Sociologen Jan 
Ch Karlsson konstaterar att flexibilitet är ett relationellt begrepp: i en 
relation mellan två parter har den ena flexibilitet om den andra parten 
är flexibel.9 En arbetsgivare har t.ex. flexibilitet om de anställda anpas-
sar sig till de krav arbetsgivaren ställer, dvs. är flexibla – och vice versa. 
Att den anställde är flexibel kan exempelvis innebära att han eller hon 
kan acceptera sämre arbetsförhållanden och högre tempo. Ett exempel 
på det motsatta – att arbetsgivaren är flexibel – kan vara att arbetsgiva-
ren ger de anställda möjlighet att ta kompledigt. Vidare är det viktigt 
att skilja mellan önskad och oönskad flexibilitet, och flexibilitet kan 
vara såväl önskad som oönskad från vardera partens sida.10 Högre ar-
betstempo kan vara ett exempel på flexibilitet hos arbetstagaren som är 
önskad från arbetsgivarens sida men oönskad hos arbetstagaren. Den 
anställde kan dock även vara flexibel i den meningen att han eller hon 
har en bred kompetens och därmed kan utföra många olika arbetsupp-
gifter, vilket kan vara önskvärt för såväl arbetsgivare som arbetstagare.  

Vi kan alltså betrakta rörlighet som en form av flexibilitet. Den arbe-
tare som sägs upp av sin arbetsgivare och mot sin vilja tvingas söka sig 
till en ny arbetsplats, är flexibel på ett sätt som är önskvärt för arbets-
givarsidan men inte för arbetstagaren. Det motsatta är fallet om t.ex. en 
arbetare som besitter en nyckelkompetens säger upp sig från sin an-
ställning för att söka sig till en annan arbetsgivare som erbjuder högre 
lön. (Naturligtvis går det även att tänka sig fall där rörligheten är 
önskvärd för båda parter.) Denna dubbelhet – att rörlighet såväl som 
flexibilitet kan vara antingen önskvärd eller oönskad – kan sägas göra 
de båda begreppen något försåtliga och normativt svårhanterliga från 
ett analytiskt perspektiv. Som kommer att framgå av undersökningen 

                                         
9. Karlsson, Jan Ch, 2006: ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Ar-

betsmarknad & Arbetsliv, årg. 12, nr 3, hösten 2006, s. 144.  
10. Ibid.  
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har begreppen i praktiken ofta lätt kunnat fyllas med ett ideologiskt 
innehåll, vilket har varierat allt efter rådande konjunkturer och behov.  

 
 
 





Hopp-Jerkas återkomst?  Historisk översikt 

Historisk översikt  

För att få en fördjupad förståelse av synen på arbetskraftens rörlighet 
under efterkrigstiden är det en fördel att ha klart för sig åtminstone de 
stora dragen i utvecklingen dessförinnan. Följande framställning är ett 
försök att skissera synen på rörlighet under perioden från ca 1800 till 
andra världskrigets slut, samt den allmänna ekonomiska och politiska 
utvecklingen under samma period. Avsnittet avslutas med att jag be-
skriver arbetsmarknadspolitikens utveckling under förra hälften av 
1900-talet.  

Jordbrukssamhället 
I det gamla agrarsamhället var behovet av rörlighet mindre än det skul-
le komma att bli efter industrialismens genombrott. Sverige hade då en 
relativt statisk, jordbruksbaserad ekonomi (71 procent av arbetskraften 
var sysselsatt inom jordbruket år 1870),11 där inga plötsliga struktur-
omvandlingar inträffade och därmed inte heller några kraftiga fluktua-
tioner i behovet av arbetskraft. Den lokala rörligheten var stor, då 
landsbygdens egendomslösa arbetare (drängar, pigor och dagsverksar-
rendatorer) ofta sökte sig till en ny husbonde, medan den långväga mi-
grationen var liten. Att flytta till en annan landsända var besvärligt, då 
det pga. bristande kommunikationer var svårt att få information om 
anställningsmöjligheter i andra delar av landet. Den som flyttade till en 
ort utan att ännu ha ordnat en anställning riskerade att arresteras – att 

                                         
11. Carlsson, Sten, 1968: Yrken och samhällsgrupper, Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, s. 267. Siffran är en sammanslagning av kategorierna jordbruksföretagare, 
jordbruksbiträden och jordbruksarbetare.  
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vara arbetslös var ett brott tills år 1846. I tidens lagstiftning fanns åtskil-
liga bestämmelser som utgjorde hinder mot rörlighet, bl.a. den s.k. 
hemortsrätten, som stadgade att äldre och arbetsoförmögna skulle för-
sörjas av den socken där de varit verksamma som tjänstehjon eller lik-
nande.12  

Industrialismens genombrott 
När den industriella revolutionen nådde Sverige under 1800-talets sena-
re hälft ökade behovet av rörlighet. Den tidiga industrialiseringen var 
huvudsakligen koncentrerad till mindre orter. Delar av Norrland upp-
levde vid denna tid en stark tillströmning av arbetskraft pga. sågverks-
industrins expansion.13 De bestämmelser som förhindrade arbetskraf-
tens fria rörlighet uppluckrades gradvis under denna tid. Parallellt med 
detta reformerades också lagstiftningen på det arbetsrättsliga området: 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, som tidigare präglats 
av patriarkala förhållanden, kom att avpersonifieras och liberaliseras.14 
Avtalet mellan arbetsgivare och anställd började ses som resultatet av 
en förhandling mellan två formellt likställda parter.15 Den ökade rör-
lighet som industrialiseringen innebar illustreras av det faktum att me-
dan andelen av befolkningen som fötts i ett annat län än det i vilket de 
var bosatta ökade från 7 till 22 procent mellan 1860 och 1930.16  

Under perioden 1870-1907 rådde god tillväxt i den svenska ekonomin, 
särskilt på den industriella sidan (dock inträffade en viss avmattning 
under 1880-talet).17 Under denna period skedde också industrialisering-
en parallellt med en ökad urbanisering.18 Det växande välståndet var 
dock ojämnt fördelat, även om Sverige aldrig kom att uppleva en ur-
ban fattigdom av den omfattning som fanns i exempelvis det samtida 

                                         
12. Furåker 1976, s. 41. 
13. Lundh, Christer: ”Arbetskraftens rörlighet och arbetsmarknadens institutio-

ner i Sverige 1850-2005”, ingår i Rauhut & Falkenhall (red.), 2005: Arbetsrätt, rörlig-
het och tillväxt, antologi utgiven av ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier), 
s. 27. 

14. Ibid., s. 22.  
15. Ibid., s. 23.  
16. Ibid., s. 27.  
17. Carlsson, Sten, 1968, s. 10f.  
18. Ibid., s. 11.  
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Storbritannien. Fackföreningsrörelsen börjar växa till sig under denna 
period, en tillväxt som tar fart på allvar i början av 1900-talet: år 1900 
hade rörelsen 50 000 medlemmar, 1920 är siffran 300 000 medlemmar.19 
De tidiga fackföreningarna verkade för att förbättra arbetarnas löner 
och villkor utan att därför förespråka någon radikal omdaning av ägar-
förhållandena i samhället; snarast anslöt man sig till en liberal sam-
hällsanalys.20 Gradvis under 1880-talet kom dock socialistiska idéer att 
bli dominerande inom fackföreningsrörelsen.21 

Demokratisering, konflikt och saltsjöbadsavtal 
Det begynnande 1900-talets Sverige var ett samhälle präglat av stora 
klassklyftor och gryende konflikter. Den rådande konstitutionen för-
delade rösträtten på så sätt att de förmögna skikten i samhället i prak-
tiken var garanterade kontroll över statsapparaten. Detta ledde till hår-
da motsättningar mellan arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen, för 
vilken allmän rösträtt stod högst på dagordningen under denna period. 
Arbetsgivarna å sin sida var fientligt inställda till arbetarrörelsen och 
det var inte förrän i ett avtal 1906 som de förra erkände arbetarnas rätt 
att organisera sig.22 En lågkonjunktur försämrade därefter relationen 
mellan parterna och år 1909 kom en kraftmätning att inträffa i form av 
den s.k. storstrejken, som sammanlagt engagerade 300 000 arbetare.23 
Utvecklingen under följande decennier kan beskrivas som att parterna 
gradvis närmade sig varandra, en process som dock inte skedde utan 
bakslag. Det var en stor framgång för arbetarrörelsen när högern för-
måddes att acceptera utvidgad rösträtt; det slutgiltiga steget i denna frå-
ga togs 1921 när allmän och lika rösträtt för män och kvinnor infördes.  

Utvecklingen i riktning mot industrialisering och urbanisering fort-
satte under mellankrigstiden. Nettoflyttningen av arbetskraft från 
jordbruket till industrin var fortsatt hög.24 Denna period kännetecknas 
dock av en lägre tillväxttakt jämfört med tidigare decennier, kopplat 

                                         
19. Ambjörnsson, Ronny, 1998: Den skötsamme arbetaren (3:e uppl.), Carlsson, 

Stockholm, s. 235.  
20. Carlsson, Bo, 1969: LO och fackförbunden, Tiden, Stockholm, s. 15.  
21. Ibid., s. 16ff.  
22. Carlsson, Bo, 1969, s. 36.  
23. Ibid., s. 37.  
24. Lundh, s. 29.  
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till den internationella ekonomiska depressionen på 1930-talet (vilken 
dock drabbade Sverige i lägre grad än många andra länder).25 Socialde-
mokraterna, som naturligtvis gynnades av införandet av allmän röst-
rätt, kom periodvis att inneha regeringsmakten under 1920-talet, men 
hämmades till att börja med av ett osäkert parlamentariskt läge samt 
brist på ett tydligt och verklighetsanpassat idéprogram.26 Den växande 
arbetslösheten betraktades till att börja med, i enlighet med det rådan-
de klassiskt nationalekonomiska synsättet, som en följd av att arbets-
kraften inte var tillräckligt rörlig. Så småningom kom den keynesians-
ka ekonomiska teorin att bli rådande, där man betonade statens ansvar 
för att jämna ut konjunktursvängningar genom att föra en expansiv el-
ler kontraktiv politik beroende på efterfrågeläget. Arbetslösheten be-
traktades alltså inte längre främst som ett rörlighetsproblem, utan som 
ett efterfrågeproblem. Keynesianismen, som i Sverige är starkt för-
knippad med den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss, 
kom att bli en viktig grundbult för socialdemokraternas politik under 
kommande decennier. På arbetsmarknadssidan kom det avtal som träf-
fades i Saltsjöbaden 1938 att bli epokgörande: den markerade start-
punkten för en period som kom att kännetecknas av att arbetsmarkna-
dens parter tog ett gemensamt ansvar för att hitta fredliga lösningar på 
arbetsmarknadsrelaterade konflikter.27 Samtidigt planerades från poli-
tiskt håll en omfattande utbyggnad av de socialpolitiska systemen, vil-
ken dock fick stå tillbaka några år pga. andra världskrigets utbrott. 
Mobiliseringen under kriget kom att ge upphov till en arbetskrafts-
brist, som varade flera år in i efterkrigstiden.  

Planhushållningsdebatt och nytt samförstånd 
Den s.k. saltsjöbadsandan till trots fanns från de stora företagens sida 
en betydande misstro mot arbetarrörelsens ambitioner, något som tog 
sig uttryck i att man började organisera sig för att verka emot de om-

                                         
25. En betydelsefull faktor i sammanhanget är utvandringen till främst USA, som 

medverkade till att begränsa fattigdomens utbredning.  
26. Lewin, Leif, 1970: Planhushållningsdebatten (3:e uppl.), Almqvist & Wiksell, 

Stockholm.  
27. Carlsson, Bo, 1969, s. 50-54.  
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fattande politiska ingripanden i näringslivet som man fruktade.28 Den 
s.k. Direktörsklubben bildades 1933, en informell sammanslutning av 
cheferna för de stora utlandsföretagen inom svensk verkstadsindustri, 
och kom att bli ett forum där ledande företrädare för arbetsgivarsidans 
organisationer samordnade sitt agerande i syfte att politisera näringsli-
vets hållning gentemot stat och socialdemokrati.29 Konfrontationen 
kulminerade under de sista krigsåren samt åren närmast därefter, i den 
s.k. planhushållningsdebatten. Med Ernst Wigforss som ledande poli-
tisk kraft, och Gunnar Myrdal som ledande teoretiker, lade SAP och 
LO 1944 fram Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Det problem man 
utgick från var vad man uppfattade som den liberala marknadsekono-
mins oförmåga att annat än på kort sikt ordna samhällsekonomin på 
ett effektivt och stabilt sätt.30 Näringslivet skulle genomgå en struktur-
rationalisering under statlig ledning och genom statligt inflytande över 
bl.a. kreditväsendet skulle konjunkturrörelserna kunna utjämnas och 
produktivkrafterna utnyttjas på ett mer effektivt sätt.31 Detta skulle 
samtidigt innebära att näringslivet kom under ökad demokratisk kon-
troll och en mer rättvis fördelning möjliggöras.32 Arbetsgivarna reage-
rade starkt mot dessa, såsom man uppfattade dem, socialiseringspla-
ner.33 De ledande företrädarna för industrin vilka samordnades genom 
Direktörsklubben kom att spela en viktig roll för den intensiva kam-
panjverksamhet som fick benämningen PHM (planhushållningsmot-
ståndet).34 Häri samverkade man med de borgerliga partierna.35 

Kring 1948 inleddes en avspänning i relationen mellan arbetarrörelse 
och arbetsgivare. Den förra övergick vid denna tid till att prioritera 
ökad produktion framför andra frågor och deklarerade att man för att 

                                         
28. Söderpalm, Anders, 1976: Direktörsklubben. Storindustrin i svensk politik un-

der 1930- och 40-talen, Zenit/Rabén & Sjögren, Stockholm; se även Stenlås, Niklas, 
1998: Den inre kretsen, Arkiv, Lund.  

29. Söderpalm 1976, s. 8f.  
30. Lewin 1970, s. 219.  
31. Ibid., s. 219ff.  
32. Ibid., s. 220.  
33. Söderpalm 1976, s. 115.  
34. Ibid., s. 123f.  
35. Ibid.  
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uppnå detta mål var beredd att samverka med arbetsgivarna.36 PHM 
hade varit en stor framgång för arbetsgivarsidan och de borgerliga, vil-
ket drev SAP att ge upp sina mest radikala planer och anta en något 
försiktigare, reformistisk linje – en förändring som möjliggjordes av 
valet av den samförståndsinriktade Tage Erlander till socialdemokra-
tisk partiledare 1946.37 Arbetsgivarna å sin sida insåg efter SAP:s seger i 
riksdagsvalet 1948 att man måste förbereda sig på att det socialdemo-
kratiska regeringsinnehavet kunde bli långvarigt och inriktade sig där-
för i högre grad på samverkan med arbetarrörelsen.38 Ett viktigt forum 
för samtalen mellan parterna kom den s.k. torsdagsklubben, ett samar-
betsorgan för export- och produktionsökning, att utgöra.39 Ordförande 
var den socialdemokratiske ministern för ekonomisk samordning (och 
sedermera finansministern), Per-Edvin Sköld.40 Överenskommelser 
som träffades innebar att de pågående bransch- och socialiseringsutred-
ningarna lades ned samt att exportföretagen fick förtur i fråga om ar-
betskraft, material och bostäder – resultat som industrins företagare var 
mycket nöjda med.41 En avmobilisering skedde nu på arbetsgivarsidan 
och Direktörsklubben avvecklades.42 

Arbetsmarknadspolitikens utveckling 
Arbetsförmedlingar har funnits i Sverige sedan 1902 och drevs – i täm-
ligen blygsam skala – till en början i kommunal regi. Staten tog över 
1940.43 Dessa förmedlingar fungerade som en mötesplats mellan arbets-
givare och arbetssökande, men kan ursprungligen knappast sägas ha 

                                         
36. Ibid., s. 147. Se även Hirdman, Yvonne, 2000: Att lägga livet till rätta: studier i 

svensk folkhemspolitik, Carlsson, Stockholm, s. 222.  
37. Schön, Lennart, 2007: En modern svensk ekonomisk historia, 2:a uppl., SNS 

Förlag, Stockholm, s. 365. Det bör dock nämnas att övergivandet av planhushåll-
ningstankarna inte på något entydigt sätt utgjorde en reträtt i förhållande till bor-
gerligheten och arbetsgivarsidan; dessa tankar byggde nämligen till stor del på för-
väntningarna om en depression efter kriget (Schön 2007, s. 363ff), och när denna 
depression uteblev försvann ett viktigt argument för planhushållningen.  

38. Stenlås 1998, s. 350.  
39. Söderpalm 1976, s. 146.  
40. Ibid., s. 151.  
41. Ibid., s. 150.  
42. Ibid., s. 150ff.  
43. Arbetsmarknadspolitik i förändring, AMS, Allmänna förlaget 1992, s. 77.  
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utgjort ett led i någon mer sammanhållen arbetsmarknadspolitik. En-
ligt den då rådande klassiska ekonomiska teorin fungerar lönen som en 
regulator som skapar jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på arbets-
kraft. Om man bara lät marknadskrafterna verka fritt skulle det där-
med inte behöva existera någon arbetslöshet; om den ändå fanns ansågs 
den vara frivillig och självförvållad.44 Genom Keynes’ insatser insåg 
man så småningom att arbetsmarknaden i praktiken inte kunde funge-
ra så perfekt som den klassiska nationalekonomin förutsatte: eftersom 
priser och löner är trögrörliga uppkommer konjunkturmässiga över- 
och underskott på arbetskraft. Arbetskraftens bristande rörlighet var 
en annan faktor som hindrade arbetsmarknaden från att fungera per-
fekt. Därför förespråkade Keynes en aktiv stabiliseringspolitik, som 
också i viss utsträckning kom att tillämpas i Sverige redan under de-
pressionsåren på 1930-talet, i form av statligt subventionerade arbeten.45 
Ännu mer pengar pumpades in i ekonomin under krigsåren, då allmän 
mobilisering rådde, vilket ledde till en kraftigt utvidgad arbetsmark-
nadspolitisk organisation för att matcha arbetsplatser med arbetslösa.46 

 

 
44. Ibid., s. 76.  
45. Ibid., s. 80.  
46. Ibid.  
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Överrörlighetens epok 

Den första av de perioder jag urskiljer sträcker sig ungefär mellan åren 
1948 och 1956. Jag har valt att kalla denna period ”överrörlighetens 
epok” med utgångspunkt från situationen på arbetsmarknaden vid 
denna tid. Den rådande arbetskraftsbristen hade till följd att människor 
bytte arbetsplats ofta, vilket antogs leda till effektivitetsförluster och en 
press uppåt på lönerna. Staten och arbetsmarknadens parter försökte 
på olika sätt bekämpa detta fenomen.  

En sammanfattning av regeringsinnehavet under perioden kan vara 
till nytta som bakgrund till den följande framställningen. Den sam-
lingsregering som rått under kriget avgick 1945 och avlöstes av en soci-
aldemokratisk regering. SAP kom att utgöra ensamt regeringsparti till 
1951, då en koalitionsregering bestående av SAP och Bondeförbundet 
tillträdde; socialdemokraterna innehade statsministerposten genom 
Tage Erlander. De båda partierna kom att samregera till 1957, då soci-
aldemokraterna på nytt bildade en enpartiregering.  

Högkonjunktur, överrörlighet och inflationstryck 
Åren närmast efter andra världskriget rådde en kraftig högkonjunktur 
i Sverige. Återuppbyggnaden i Europa, samt det faktum att Sverige för-
skonats från krigets förödelse, skapade en stark efterfrågan på svenska 
industriprodukter.47 Arbetsmarknads funktionssätt kom att uppmärk-
sammas som ett problemområde i tidens samhällsekonomiska debatt. 
Staten och arbetsmarknadens parter var ense om att högkonjunkturen 
haft till följd att den svenska arbetsmarknaden under slutet av 1940- 

                                         
47. Furåker 1976, s. 136.  

25 



Överrörlighetens epok  Hopp-Jerkas återkomst? 

och början av 1950-talet kom att kännetecknas av överrörlighet, dvs. 
att människor helt enkelt bytte arbete för ofta. Överrörligheten ansågs 
orsaka desorganisationsfenomen i form av förhöjda produktionsbort-
fall pga. olycksfall, ökade kostnader för inskolning och upplärning av 
nya medarbetare etc., och drev dessutom på inflationen i och med att 
lönerna pressades upp.48 Den höga efterfrågan på arbetskraft gjorde att 
arbetarna lätt kunde få ett nytt jobb om de var missnöjda med lönen 
eller arbetsförhållandena på sin då aktuella arbetsplats. Vid denna tid 
myntades det starkt negativt laddade epitetet ”Hopp-Jerka” som be-
teckning för den alltför rörlige arbetaren, som alltid avporträtterades 
som en man. SAF-direktören Curt-Steffan Giesecke skrev senare (1960) 
i tidskriften Ekonomisk revy om epoken: ”Vid 50-talets ingång var 
Hopp-Jerka en bekant figur. Liksom Egyptens gräshoppor uppträdde 
han i så stora skaror, att han ansågs karakterisera vår arbetsmarknad.”49  

Som beskrevs i föregående kapitel var detta en period som känne-
tecknades av samförstånd mellan arbetsmarknadens parter. Man såg ett 
gemensamt intresse av att öka produktionen för att uppnå en högre 
grad av materiellt välstånd. Med utgångspunkt i detta gjorde man också 
en gemensam analys av hur problematiken såg ut på arbetsmarknaden 
och vad som borde göras för att komma tillrätta med dessa problem. 
Åtgärderna beskrivs närmare i följande avsnitt.  

Vad gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder skedde snarast en tillba-
kagång under denna period i jämförelse med läget under kriget, då en 
omfattande organisation byggdes upp för förmedling av de jobb som 
skapades genom mobiliseringen.50 Visserligen tillkom Arbetsmarknads-
styrelsen (AMS) 1948, men eftersom arbetslösheten var så låg var de ar-
betsmarknadspolitiska åtgärderna (i snävare bemärkelse) mycket be-
gränsade.51 I början av 1950-talet skedde till och med en neddragning av 
personalen på arbetsförmedlingarna.52 

                                         
48. Furåker, Bengt, 1972: ”Hoppjerkedebatten – Om rörlighet i arbetsmarknads-

politiken”, Sociologisk forskning nr 3 1972, s. 138. Arbetsgivarna var också angelägna 
om att inte förlora de investeringar de gjort i arbetskraften i form av utbildning 
och upplärning.  

49. Giesecke, Curt-Steffan, 1960: ”Arbetsmarknads- och lokaliseringspolitiken”, 
Ekonomisk revy nr 2 1960.  

50. Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 83.  
51. Ibid.  
52. Ibid.  
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En propagandaorganisation bildas 
För att komma tillrätta med överrörligheten, samt med vissa andra 
problem som var förknippade med den starka efterfrågan på arbets-
kraft, bildade staten och arbetsmarknadens parter – Arbetsgivarna, LO 
och TCO – en samarbetskommitté som fick namnet Ekonomisk in-
formation (här förkortat EI). Organisationens uppdrag blev att ägna sig 
åt upplysningsverksamhet eller, som man frankt benämnde det vid en 
del tidiga styrelsemöten, propaganda. 

Staten och de medverkande organisationerna såg ett gemensamt in-
tresse i att vidta åtgärder för att öka den industriella produktiviteten.53 
Inte minst berodde intresset för produktiviteten från statens sida på 
den ambitiösa utbyggnad av socialpolitiken som planerades vid denna 
tid, och som naturligtvis krävde omfattande resurser. En förutsättning 
för samarbetet var den anda av samförstånd som med bakgrund i Salt-
sjöbadsavtalet vuxit fram åren efter kriget, något som beskrevs i före-
gående kapitel. Optimismen vad gäller möjligheten att påverka männi-
skors beteende genom upplysningsverksamhet tycks ha varit något 
som låg i tiden.54  

Bakgrunden till EI står att finna i den anda som representeras av den 
s.k. torsdagsklubben, där överläggningar skedde mellan den socialde-
mokratiska regeringen och näringslivets företrädare. Även organisato-
riskt och personellt fanns kommitténs rötter i denna klubb: initiativet 
till bildandet togs av Samarbetsorganet för produktions- och export-
ökning under samordningsminister Skölds ledning.55 Arbetsfördelning-
en mellan de båda kommittéerna skedde på så sätt att medan Samar-
betsorganet för produktions- och exportökning skulle stå för sakåtgär-
derna, skulle EI genomföra den nödvändiga upplysningen.56 Den nära 
anknytningen mellan EI och torsdagsklubben demonstreras av det fak-

                                         
53. Hyvönen, Mats, 2007: ”Bilder av det ’goda’ arbetet”, ingår i Jönsson, Mats & 

Pelle Snickars (red.), 2007: Medier & politik: om arbetarrörelsens mediestrategier un-
der 1900-talet, Statens ljud- och bildarkiv, Stockholm.  

54. Se t.ex. den samtida statliga utredningen Social upplysning (SOU 1949:31).  
55. Israelsson, Jan, 1983: ”Ekonomisk Information, en organisation i folkhem-

mets tjänst: Vi sitter alla i samma båt”, uppsats framlagd vid Historiska institutio-
nen, Stockholms universitet, s. 20. Israelsson bygger sin framställning framför allt 
på ett antal promemorior och protokoll ur Ekonomisk informations arkiv.  

56. Hyvönen 2007, s. 248; Israelsson 1983, s. 20.  

27 



Överrörlighetens epok  Hopp-Jerkas återkomst? 

tum att varje kampanj EI genomförde skulle ske i samråd med den se-
nare sammanslutningen.57 Den ”upplysningsverksamhet” som EI skulle 
bedriva kan sägas ha haft två huvudsakliga syften: dels att skapa legiti-
mitet för den strama finanspolitik som ansågs nödvändig i det rådande 
konjunkturläget, dels att påverka människors agerande i önskvärd 
riktning.58 Till den senare kategorin förs kampanjer för att dämpa 
överrörligheten, främja yrkesutbildningen, stävja frånvaro från arbetet, 
öka sparandet etc. (mer om dessa kampanjer följer nedan).59  

Grundprincipen för EI:s arbete var att konsensusbeslut skulle föregå 
alla åtgärder. Ordförande för kommittén för upplysningsfrågor – EI:s 
beslutande organ – var under hela den verksamma perioden Sven An-
dersson, socialdemokratiskt statsråd, medan arbetande ledamoten Ri-
chard Sterner hade ansvaret för beställning och genomförande av kam-
panjer. Sterner var statssekreterare i Handelsdepartementet 1945-1952 
och hade tidigare varit chef för LO:s ekonomiska utredningsavdelning. 
Själva kampanjerna utformades av reklambyråer, vars förslag sedan 
granskades av Sterner med bistånd av ett för ändamålet tillsatt expert-
råd. EI sammanträdde för första gången i februari 1949 och därefter 
skedde sammanlagt 48 sammanträden t.o.m. år 1956, då organisationen 
upphörde att vara verksam.60 Budgeten under den verksamma perioden 
var följande: 454 000 kr budgetåret 1950/51, 289 000 år 1951/51, 358 000 
år 1952/53, 108 000 år 1953/54 och 207 000 år 1954/55. En viss avmatt-
ning sker alltså mot slutet av perioden. De första åren var ”Film” samt 
”Broschyrer och trycksaker” de största utgiftsposterna, strax före ”Stu-
dieverksamhet”; mot slutet minskar utgifterna för framför allt ”Film” 
samt ”Broschyrer och trycksaker”.61 

Ett viktigt tema i de kampanjer som fördes var att förmå människor 
att inte byta arbetsplats och yrke alltför ofta. I affischer etc. förekom 
Hopp-Jerka, i skepnad av en gräshoppeliknande figur, som en negativ 
symbol. Den dåvarande debatten kring Hopp-Jerka-fenomenet kom att 
få individualpsykologiska förtecken, bl.a. i en bok av den inflytelserike 

                                         
57. Israelsson 1983, s. 20.  
58. Ibid., s. 22f.  
59. Ibid.  
60. Samtliga fakta om EI hittills i detta stycke är hämtade från Hyvönen 2007, 

s. 247ff, utom uppgift om EI:s verksamma period, från Israelsson 1983, s. 23.  
61. Israelsson 1983, s. 25.  
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LO-ekonomen Rudolf Meidner.62 Vissa individer ansågs konstitutio-
nellt oförmögna att uppehålla ett stabilt bosättnings- och anställnings-
mönster.63  

 

 
 
 

Ett annat syfte med ”upplysningsverksamheten” var att uppmuntra 
ungdomar att skaffa en riktig yrkesutbildning. Man menade att många 
avstod från att lägga tid på utbildning då de i rådande högkonjunktur 
kunde få anställning ändå. Dessa insatser för att stärka människors yr-
kesidentitet kan också ses som ett medel mot överrörlighets-
problematiken, då denna till stor del bestod i arbetares ovilja att hålla 
sig inom ett bestämt yrke – med följden att företagens omkostnader för 
arbetsplatsförlagd utbildning ökade.  

Den stora utmaningen för arbetsmarknadspolitiken åren efter andra 
världskriget var att förse näringslivet med arbetskraft i tillräcklig ut-

                                         
62. Meidner, Rudolf, 1954: Svensk arbetsmarknad vid full sysselsättning, Konjunk-

turinstitutet, Stockholm. Det bör dock nämnas att Meidners avhandling delvis 
även problematiserar Hopp-Jerka-debatten (s. 281-289).  

63. Ibid., s. 238.  
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sträckning. Detta skedde dels genom att man sökte utnyttja befintlig 
arbetskraft på ett mer effektivt sätt, vilket redan diskuterats, dels ge-
nom att man vidtog åtgärder för att öka mängden tillgänglig arbets-
kraft. För att åstadkomma detta uppmuntrade man hemarbetande 
kvinnor, som utgjorde en betydande arbetskraftsreserv, att söka sig ut 
på arbetsmarknaden. EI bedrev ett flertal kampanjer på detta tema. En 
viktig målsättning var att bryta ner stereotypa könsmönster vad gäller 
yrkesval och förmå fler kvinnor att söka anställning i industrin.  

EI kom att minska sin aktivitetsnivå under 1950-talets första hälft för 
att helt upphöra år 1956. Detta kan ha att göra med att en förändring i 
arbetarrörelsens samhällsanalys inträffade vid denna tid i och med den 
solidariska lönepolitiken, något som beskrivs i följande kapitel.  

Propaganda mot överrörlighet 
Kampen mot överrörligheten fördes, som beskrevs ovan, till stor del 
med ideologiska medel. Det kampanjmaterial som vid denna tid spreds 
av Ekonomisk information utgör utgångspunkten för följande analys. 
Jag kommer att koncentrera mig på två filmer, Arbetets melodi från 
1953 och Samspel från 1949, samt broschyren ”Vi sitter alla i samma 
båt” från 1949.64 

Arbetets melodi riktar sig till ungdomar och handlar om vikten av att 
skaffa sig en ordentlig yrkesutbildning. Ett flertal yrken presenteras, 
bl.a. barnskötare, kontorist, skogsarbetare, metallarbetare och butiks-
biträde, och det betonas att var och en av dessa yrken ställer sina speci-
ella krav på kunskaper, handlag och fysiska förutsättningar. Därmed 
har varje yrke sin egen värdighet. Filmen framhåller att yrkesvalet är 
ett viktigt vägval i livet för den enskilde, som bör föregås av noggranna 
överväganden med utgångspunkt från anlag och intresse. Med ”arbetets 
melodi” avses att varje yrke har sin egen särart det gäller för individen 
att ”finna sin melodi”, dvs. det yrke som passar just honom eller hen-
ne. Samtidigt gör filmen också en koppling mellan varje enskilt yrke 
och samhällsekonomin som helhet. Den enskilda unga människan som 

                                         
64. Innehållet i filmerna Arbetets melodi och Samspel återges av Hyvönen 2007, 

s. 250-265.  
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”finner sin melodi” genom arbetet finner därmed också sin plats i den 
helhet som samhället utgör.65  

I broschyren ”Vi sitter alla i samma båt” (1949) finns uppmaningen 
”Svik inte laget!”, som återkommer i en affischkampanj från samma 
tid, också den med EI som avsändare.66 Slagordet riktar sig mot den 
alltför höga arbetsfrånvaron som var kopplad till överrörlighetsfeno-
menet. Om en arbetare uteblir från sin arbetsplats, går det ut över pro-
duktionen och i slutändan även över arbetskamraterna, i form av sänk-
ta ackord.67 I ett större perspektiv syftar slagordet på samhällsekono-
min som helhet – ”laget” blir här liktydigt med svenska folket. I filmen 
Samspel från 1949 talas om betydelsen av att båda parter på varje ar-
betsplats – företagsledningen och arbetarna – samarbetar för att göra 
produktionen så effektiv som möjligt, vilket i slutändan gynnar båda 
parter i form av höjda vinster och löner. Arbetare uppmanas att kom-
ma med förslag till rationaliseringar och förbättringar i arbetsmiljön. 

Tanken återkommer i titeln på broschyren ”Vi sitter alla i samma 
båt”: arbetsmarknadens parter måste samarbeta, såväl på en samhälls-
övergripande nivå som på varje arbetsplats, för att Sveriges ekonomi 
ska kunna vara konkurrenskraftig. I broschyren används systematiskt 
begreppet ”vi” och ”vårt” om Sveriges nationella ekonomi, i syfte att 
understryka samhörigheten.68 Arbetare uppmanas att inte ta ledigt från 
jobbet, vilket skulle innebära att ”svika laget”.69 ”Laget” innebär här 
arbetskamraterna, men det kan samtidigt uppfattas som en bild av 
samhället som helhet. Andra uppmaningar är att arbetaren inte ska 
hoppa från jobb till jobb, dvs. inte bli en ”Hopp-Jerka”.70 Dessutom 
berörs den s.k. förslagsverksamheten, vilken behandlas i det följande.71  

                                         
65. Ibid.  
66. ”Vi sitter alla i samma båt”, broschyr utgiven av Ekonomisk Information 

1949. 
67. Ibid.  
68. Ibid. Några exempel på rubriker: ”Vårt ekonomiska problem nr 1”, ”Vi är på 

rätt väg – men”, ”Vi får hjälpas åt”, ”Vi har förbättrat våra arbetsresurser” (s. 2-5).  
69. Ibid., s. 5. ”Svik inte laget! Det kan betyda att produktionskedjan bryts och 

att kamraterna får sämre förtjänst!” 
70. ”Vi sitter alla i samma båt”, s. 6. ”Hoppa inte från jobb till jobb! Så sent som 

på våren 1949 var antalet platsbyten inom industrins arbetarkår så omfattande, att 
det – beräknat per år – motsvarade bortåt hälften av hela arbetsstyrkan. Det är sär-
skilt den del av de unga som byter jobb alltför ofta. På så sätt slösar flera av dem 
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En idé som EI lade mycket resurser på att propagera för var de s.k. 
företagsnämnderna. I dessa nämnder, som idealt sett skulle existera på 
varje arbetsplats, skulle företagsledning och anställda samråda kring 
produktions- och effektivitetsfrågor. Centralt för nämndernas arbete, 
såsom man tänkte sig det, var ”förslagsverksamheten” – varigenom 
menas att arbetarna utifrån sin erfarenhet skulle lämna synpunkter på 
hur effektiviteten kunde förbättras. Syftet med nämnderna sammanfat-
tas i följande citat från en brevkurs om företagsnämnder, framställd av 
EI: ”Företagsdemokratin syftar till produktionsmässigt samförstånd 
mellan parterna, dvs. innebär en strävan till konstruktivt samarbete 
mellan företagen och de anställa i fråga om produktionen.”72 Man an-
vänder alltså begreppet företagsdemokrati, men i en ganska begränsad 
mening: demokratin ska endast omfatta produktionsfrågor, i motsats 
till (exempelvis) vinster i förhållande till löner. Idén om företagsnämn-
der rymmer med andra ord inget maktperspektiv. Istället betonas lön-
tagarnas nära intressegemenskap med arbetsgivaren: för båda parter är 
huvudsaken att öka produktionen. Följande citat, från samma källa 
som ovan, är belysande: ”Det ter sig av flera skäl angeläget, att psykolo-
giskt knyta företag och anställda samman på ett sådant sätt, att företagets 
tekniska, ekonomiska, organisatoriska och andra problem blir föremål 
för de anställdas fortlöpande uppmärksamhet och intresse.”73  

                                                                                                                   
bort sina tillfällen att skaffa sig praktisk utbildning och arbetsrutin och försämrar 
därmed sina möjligheter att längre fram få stadigvarande jobb med goda förtjänster. 
F.ö. mångdubblas olycksrisken, när man ständigt flyttar till nya arbetsplatser och 
nya maskiner.” Citatet visar att det framför allt var ”hoppjerkeriet” inom industrin 
som man var rädd för samt att det var de unga som ansågs vara mest lättrörliga och 
därmed utgjorde målgruppen för propagandan.  

71. Ibid., s. 6.  
72. Ramstén, Nils, 1956: Aktiva företagsnämnder. Brevkurs utgiven av Ekonomisk 

Information, samarbetsorgan för SAF, LO, TCO och Staten, Kristianstads Boktrycke-
ri, s. 7. EI gav även (1950) ut en broschyr på temat: ”Vad ger förslagsverksamheten 
dig, företaget, samhället?”. Ett citat från häftet: ”För att kunna åstadkomma de 
ökade produktion, som är förutsättningen för en högre levnadsstandard, behövs en 
samverkan mellan alla parter inom näringslivet. […] Framför allt när det gäller den 
s.k. vardagsrationaliseringen kan varje anställd bidraga med fruktbärande förslag. 
Redan tre år efter det avtalet om företagsnämnder tillkommit, har förslagsverk-
samheten gett påtagbara resultat och lovar gott för framtiden.” 

73. Ibid. (min kurs.) 
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Den ideologi som förmedlas av EI kan beskrivas som konservativ. 
Stabilitet och anpassning hos arbetskraften ska uppnås genom att be-
greppen arbete, yrke och identitet nära knyts till varandra. Den impli-
cita bilden av ”Hopp-Jerkan” som gör påhugg här och där när han be-
höver pengar kontrasteras med en bild av ”den gode arbetaren” för vil-
ken yrkesrollen, som utgör hans specifika funktion i samhället, är en 
källa till stolthet och självkänsla. Samhällssynen kännetecknas av en 
”harmonilära”: det gäller för varje individ att finna sin plats i helheten 
och uppfylla sin plikt gentemot samhället.  

Det konservativa budskapet i EI:s kampanjer utgör en intressant 
kontrast till den bild av arbetsmarknaden som förmedlas i den klassis-
ka ekonomiska teorin. I den senare talar man om en opersonlig ”ar-
betskraft” som kan förflyttas lite hur som helst mellan olika delar-
betsmarknader, alltefter hur behoven ser ut, varvid löneskillnader ut-
gör drivkraften. EI undviker att använda begreppet ”arbetskraft” utan 
talar om yrken och yrkesidentiteter, på ett sätt som understryker lång-
siktighet och stabilitet. Detta är inte förvånande då problemet ju var 
att människor faktiskt betedde sig i hög grad på det sett som den klas-
siska ekonomin förutsåg – dvs. utnyttjade arbetskraftsbristen genom 
att ofta byta anställning och på så sätt höja sina löner. Intressant är 
också att arbetet i EI:s propagandamaterial inte beskrivs enbart eller 
ens främst som en möjlighet till ekonomisk förtjänst. Visserligen näm-
ner man att en yrkesutbildning är en investering för långsiktig ekono-
misk trygghet, men arbetet beskrivs i första hand som en förutsättning 
för god självkänsla och en meningsfull tillvaro – begrepp som i sin tur 
kopplas till individens plikter gentemot samhället. Bakom det ideolo-
giska budskapet kan man skönja analysen att den fria marknaden, där 
individer agerar med det rena egenintresset som drivkraft, är otillräck-
lig som medel för att uppnå anpassning och en stabil ekonomisk ut-
veckling. I praktiken leder de fria marknadskrafternas spel, åtminstone 
på kort sikt, till instabilitet. Moralen måste därför träda in som en in-
tegrativ faktor; homo oeconomicus måste tyglas.74  

                                         
74. Hans Dalqvist når liknande slutsatser i sin avhandling Fri att konkurrera, 

skyldig att producera. En ideologikritisk granskning av SAF 1902-1948 (Acta Wexio-
nensia, Nr 31/2003). Han hävdar att SAF under den aktuella perioden i ideologiskt 
hänseende växlat mellan att förfäkta å ena sidan en liberalism med betoning på in-
dividens frihet från statliga och fackliga ingrepp, å andra sidan en mer konservativt 
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Det bör också påpekas att den konservativa harmonilära som förs 
fram i EI:s kampanjer även har ett individualistiskt drag: i bakgrunden 
finns en vädjan till egenintresset. Individen ska sköta sin uppgift inom 
den helhet som samhället utgör, så gagnar det hela samhället genom 
ökad tillväxt, och på sikt även individen själv.  

En reflexion är att det budskap som förmedlas präglas av en kanske 
förvånansvärd avsaknad av radikalitet – med tanke på det faktum att 
Sverige vid denna tid styrdes av ett arbetarparti samt att fackförenings-
rörelsen (både LO och TCO) hörde till avsändarna för propagandan. 
Något konfliktperspektiv kan inte skönjas i materialet; istället betonas 
att de båda parterna på arbetsmarknaden har gemensamma intressen. 
Staten, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen framstår som en nästan 
helt sammansmält enhet. Den enskilde arbetaren uppmanas till sträv-
samhet och förnöjsamhet. Budskapet tycks närmast vara ett implicit 
angrepp på den klasskampsideologi som fördes fram av mer radikala 
grenar av arbetarrörelsen – specifikt SKP, Sveriges kommunistiska parti 
– vid samma tid. Därmed kan man även säga att SAP bryter mot sitt 
delvis radikalt socialistiska arv.  

Sammanfattande analys 
Överrörligheten som fenomen är, som redan diskuterats, strukturellt 
betingad och relaterad till maktförhållanden på arbetsmarknaden. Bris-
ten på arbetskraft stärkte arbetarnas maktresurser: genom att byta ar-
betsplats ofta kunde de uppnå högre löner och bättre arbetsvillkor. I 

                                                                                                                   
präglad doktrin med betoning på pliktmoral och lydnad gentemot överheten 
(s. 209f). Dessa båda idémässiga ingredienser har skiftat i proportioner beroende på 
hur arbetsgivarnas behov sett ut vid den aktuella tidpunkten (s. 210). – Furåker 
(1976) är inne på ett resonemang som påminner om det som förs här, se s. 138: 
”Hopp-Jerka tycks ibland ha blivit betraktad som en person som låter sig luras av 
tillfälliga fördelar. Var det ändå inte så att han uppträdde marknadsmässigt på det 
sätt som den traditionella ekonomiska teorin alltid hade förutsatt?” Denna kom-
mentar är nog så riktig men framstår som något banal med tanke på att den klas-
siska ekonomiska teori Furåker talar om var långt ifrån i ropet under slutet av 
1940-talet. Man hade vid denna tid dragit lärdom av 1930-talets depression, som be-
traktades som följden av att marknadskrafterna fått alltför fritt spelrum. Arbetar-
rörelsens efterkrigsprogram, där omfattande statsinterventionism förespråkades, 
hade varit präglad av dessa lärdomar, och detsamma gäller den Rehn-Meidnerska 
modellen som började tillämpas under 1950-talet.  
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detta ljus blir det, vilket bl.a. påpekats av sociologen Bengt Furåker, 
missvisande att hänvisa till avvikelser hos vissa individer som förklar-
ing till överrörligheten.75 Dessa psykologiserande ansatser kan, liksom 
de moraliska tongångar som märks hos EI:s propaganda, betraktas som 
ett sätt att försöka disciplinera arbetskraften och hålla lönerna nere.  

Överrörlighetens tidevarv på den svenska arbetsmarknaden präglas i 
hög grad av samförstånd på arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas agerande 
under denna period är inget att förundras över: självklart ville man ha 
en mindre rörlig arbetskraft för att hindra löneökningar som man be-
traktade som alltför höga. Internutbildningens viktiga roll under denna 
tid innebar ju också att företagen var rädda att en alltför hög rörlighet 
skulle leda till att investeringar man gjort i personalen skulle gå förlo-
rade. Det intressanta är att fackföreningsrörelsen ställde upp på arbets-
givarnas sida och gick med på att genom propagandaverksamhet försö-
ka hålla tillbaka arbetarkollektivet. De ideologiska budskap som för-
medlades av staten, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen i förening 
uppmanade som vi har sett till förnöjsamhet och anpassning till arbets-
givarnas krav. Uppenbarligen har man från fackförbundens sida sett 
den risk för produktionsbortfall och inflation som orsakats av överrör-
ligheten som ett hot mot den ekonomiska stabiliteten och därmed till-
växten. För att uppnå en stabil tillväxt och därmed löneökningar på 
lång sikt har man avstått från de kortsiktiga löneökningar som arbets-
bristen möjliggjort. Risken med detta agerande är givetvis att man di-
stanserar sig från medlemmarna, som kan börja ifrågasätta huruvida 
deras intressen representeras i tillräcklig utsträckning. Fackföreningars 
existensberättigande ligger ju trots allt i att man representerar sina 
medlemmar i förhandlingar om löner och villkor. Detta problem fick 
en lösning i och med den solidariska lönepolitiken, som diskuteras i 
följande kapitel.  

EI:s verksamhet kan till en del förklaras strategiskt, som ett angrepp 
mot arbetarrörelsens radikala gren, till vänster om SAP – framför allt 
SKP, Sveriges kommunistiska parti. Kommunisterna hade haft relativt 
stora valframgångar 1946 (11,2 procent i kommunalvalet). Omsväng-
ningen kring 1948, då planhushållningstanken övergavs och kom att er-
sättas av samverkan med arbetsgivarna, bör ha retat mer radikala LO-
medlemmar och SAP-sympatisörer, vilket skulle göra SKP till ett än 

                                         
75. Furåker 1976.  
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mer påtagligt hot. De ideologiska insatserna för samförstånd på arbets-
marknaden och mot klasskampsideologin bör kanske ses i detta ljus.76 

Hopp-Jerkakampanjerna och EI:s verksamhet i stort kan betraktas 
dels som en fråga om individ kontra samhälle, dels i ett klassperspek-
tiv. Hopp-Jerka är den ostyrige individen som utan tanke på samhällets 
väl och ve utnyttjar arbetskraftsbristen till att förbättra sin situation. 
Han måste därmed disciplineras samt förmås att identifiera sig med 
samhället och inse sin del i det gemensamma ansvaret. Samtidigt kan 
han med sin avoga inställning till – det kapitalistiska – samhället miss-
tänkas utgöra potentiellt rekryteringsmaterial för radikala socialistiska 
rörelser. Dessa i sin tur utgör ett hot mot SAP:s och den fackliga hu-
vudfårans samarbete med arbetsgivarsidan, genom att dessa radikala so-
cialister kan misskreditera arbetarrörelsen som helhet. Det ligger där-
för i SAP:s intresse att motarbeta klasskampsperspektivet och betona 
hur arbetsmarknadens parter är ömsesidigt beroende.  

 

 
76. Israelsson hävdar denna ståndpunkt, se s. 41f.  
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Den solidariska lönepolitikens epok  

Under denna period, som varar från mitten av 1950-talet till slutet av 
1970-talet, antogs rörligheten inte längre vara ett problem. En omlägg-
ning av den övergripande ekonomiska politiken – sammanfattad ge-
nom begreppen solidarisk lönepolitik och den Rehn-Meidnerska mo-
dellen – innebar att behovet av rörlighet nu istället antogs vara stort. 
Åtgärder för att stärka människors villighet att flytta dit jobben fanns 
kom att prägla dessa år. I slutet av perioden kan en viss omsvängning 
urskiljas i form av en radikalisering av den förda politiken, som bl.a. 
tog sig uttryck i förslaget om löntagarfonder.  

Nya lösningar – nya problem 
Den starka tillväxt som inleddes i slutet av 1940-talet kom att bestå i 
mer än två decennier. Sverige hade ett försprång gentemot de flesta 
andra industriländer i och med att landet undsluppit kriget, och ex-
portindustrin var därför stark under hela perioden. Under sent 1950- 
samt 1960-tal inträffade industrisamhällets höjdpunkt. Varken förr eller 
senare i historien har en så stor andel av befolkningen varit sysselsatt 
inom industrin som under denna period. Industriproduktiviteten öka-
de med 70 procent under 60-talet, och under rekordåren 1960-65 växte 
BNP med 5,3 procent per år.77 Företagsstrukturen präglades av storska-
lighet. En idealisk karriärväg var att börja inom ett av de stora indu-
striföretagen, skaffa sig erfarenhet, delta i internutbildning och succes-
sivt stiga i graderna inom företaget.  

                                         
77. Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 84.  
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Samhällsekonomiskt kännetecknas dessa år av den solidariska löne-
politiken, vilken ingick i en större ekonomisk modell, ofta benämnd 
den Rehn-Meidnerska modellen efter LO-ekonomerna Gösta Rehn och 
Rudolf Meidner.78 Modellen avsåg att lösa problemet att förena hög 
tillväxt och full sysselsättning med löne- och prisstabilitet. Genom att 
lönerna hölls på en hög och jämn nivå sattes en press på mindre lön-
samma företag, som tvingades rationalisera sin produktion eller lägga 
ner verksamheten. I det senare fallet frigjordes arbetskraft som istället 
anställdes inom mer produktiva branscher och företag, vilket bidrog 
till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Samtidigt hölls inflationen 
nere med hjälp av köpkraftsbegränsande skatter. Genom att man för 
en ”höglönepolitik” är fackföreningsrörelsens interna legitimitet inte 
hotad, något som är en potentiell risk för ett fackförbund som betonar 
samhällsansvar och samarbete med motparten på arbetsmarknaden. 
Observera att den solidariska lönepolitiken också kan ses som ett me-
del mot överrörlighetsproblematiken, eftersom den jämna lönenivån 
innebär att individen har mindre att vinna på att byta arbete. ”Lika lön 
för lika arbete” sågs även som en rättviseprincip som sannolikt bidrog 
till stärkt facklig sammanhållning.  

Den solidariska lönepolitiken kom att få en pådrivande funktion vad 
gäller strukturomvandlingar genom att mindre lönsamma företag 
tvingades lägga ned, något som ställde krav på en rörlig arbetskraft. 
Staten tog ett omfattande ansvar för arbetsmarknadens funktionssätt i 
detta avseende. Till den samhällsekonomiska modell där den solidaris-
ka lönepolitiken var fundamentet ingick en aktiv arbetsmarknadspoli-
tik som genom förmedlingsverksamhet, arbetsmarknadsutbildningar 
och flyttningsbidrag skulle effektivisera övergångar och göra omställ-
ningarna mjukare för dem som blivit arbetslösa. Till detta kom direkta 
sysselsättningsstödjande åtgärder, i form av s.k. beredskapsarbeten.79 I 
vissa avseenden rådde alltså ett starkt samhälleligt ansvarstagande för 
individen. Staten skulle garantera arbetstrygghet, inte anställnings-

                                         
78. Rehn och Meidner utvecklade sin modell redan i slutet av 40-talet, och den 

presenterades för första gången i ett betänkande (Fackföreningsrörelsen och den fulla 
sysselsättningen) inför LO-kongressen 1951. Intresset från beslutsfattare var dock till 
en början svalt. Först under senare halvan av 50-talet började modellen tillämpas. 
Se Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 81ff.  

79. Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 83.  
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trygghet – full sysselsättning skulle råda, men individen hade ingen rät-
tighet att bo kvar på sin hemort och utöva det yrke han eller hon en 
gång valt.80 Med Gieseckes språkbruk försökte staten alltså få Stann-
Anders att flytta och Skrå-Åke att omskola sig.  

De aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som föranleddes av den 
Rehn-Meidnerska modellen innebar att ett volymmässigt genombrott 
för arbetsmarknadspolitiken skedde under senare halvan av 1950-talet. 
Utgifterna för arbetsmarknadspolitiken ökade från 1 procent av stats-
budgeten vid början av 50-talet till 4 procent vid decenniets slut.81 Den-
na andel ökade sedan ytterligare för att kulminera vid slutet av 1960-
talet, då den utgjorde 6 procent av statsbudgeten.82 Inte minst skedde 
omfattande satsningar på arbetsmarknadsutbildning under denna peri-
od.83 

Ett viktigt inslag i arbetsmarknadspolitiken under en stor del av ef-
terkrigstiden var arbetskraftsinvandringen, som inleddes redan i slutet 
av 1940-talet, delvis genom statens försorg.84 Efterfrågan på arbetskraft 
till framför allt industrin förblev stark, och arbetare från bl.a. Finland, 
Italien, Jugoslavien och Turkiet uppmuntrades därför att bosätta sig i 
Sverige. Denna invandring upphörde i huvudsak sedan konjunkturen 
försvagats i mitten av 70-talet. Sverige kom även under följande decen-
nier att ta emot ett stort antal invandrare, men nu rörde det sig om po-
litiska flyktingar och s.k. anknytningsinvandrare.85  

                                         
80. Den solidariska lönepolitiken och den Rehn-Meidnerska modellen behandlas 

i t.ex. Ullenhag, Jörgen, 1971: Den solidariska lönepolitiken i Sverige. Debatt och 
verklighet, Ekonomisk-historiska studier 6, Läromedelsförlagen, Stockholm; och 
Öhman, Bernt, 1973: ”LO och arbetsmarknadspolitiken efter andra världskriget”, 
ingår i Tvärsnitt. 7 forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum, Prisma (utgi-
ven i samarbete med LO), Stockholm.  

81. Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 83f.  
82. Ibid., s. 85.  
83. Ibid.  
84. Borevi, Karin, 2002: Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, Acta Uni-

versitatis Upsaliensis, Uppsala, s. 78. Den av staten organiserade överföringen av 
arbetskraft utgjorde dock bara en liten del den totala arbetskraftsinvandringen un-
der denna period (ibid.).   

85. Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 45.  
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Stann-Anders och Skrå-Åke 
Som vi har sett förändras synen på arbetskraftens rörlighet radikalt 
under denna period jämfört med föregående. Denna förändring i syn-
sätt speglas på ett ideologiskt plan i många skrifter från denna tid som 
behandlar arbetsmarknaden och som har staten eller arbetsmarknadens 
parter som avsändare. I det följande kommer jag att diskutera ett urval 
sådana dokument.  

Hur problembilden förändrats vad gäller arbetskraftens rörlighet 
åskådliggörs i en bok av Curt-Steffan Giesecke, dåvarande VD för SAF: 
Stann-Anders och likheten från 1968. Giesecke tar i denna bok upp 
Hopp-Jerka-debatten under slutet av 1940- och början av 1950-talet och 
konstaterar att den politiska diskussionen kring arbetsmarknaden nu 
har helt andra förtecken.86 Hopp-Jerka har som problemfigur ersatts av 
Stann-Anders, arbetaren som tjurskalligt vägrar lämna sin hemort trots 
att behovet av arbetskraft är större på andra håll. Besläktad med Stann-
Anders är Skrå-Åke, som utmärks av sin vilja att stanna i det yrke han 
en gång valt, återigen i strid med arbetsmarknadens krav. Giesecke be-
skriver dessa individers preferenser som i och för sig ”naturlig[a]”, men 
likväl ett hinder mot en effektivt fungerande arbetsmarknad. Giesecke 
betonar att den hårda konkurrensen på världsmarknaden ställer höga 
krav på ett effektivt resursutnyttjande i den svenska ekonomin.87  

Bertil Olsson, AMS-chef mellan 1957 och 1973, ger i ett antal artiklar 
publicerade under 60-talet en intressant bild av hur arbetsmarknaden 
beskrevs i ideologiska termer under perioden.88 Följande citat är bely-
sande: 

Ett land, ett folk som vill vara med i en ädel tävlan i ett ständigt 
framåtskridande måste finna sig i de strukturförändringar som blir en 
följd av tekniska landvinningar och utländsk konkurrens. Arbetskraf-
ten måste – om den vill vara med i framåtskridandet och skörda dess 
frukter – ta konsekvensen, dvs. acceptera en yrkesmässig och geogra-
fisk rörlighet.  

Men det är inte fråga om en rörlighet till något sämre. Det är rör-
lighet med samhällets hela stöd till något som är mera lönsamt, något 
                                         
86. Giesecke, Curt-Steffan, 1968: Stann-Anders och likheten. Inlägg i arbetsmark-

nadsfrågor, Bonniers, Stockholm, s. 76.  
87. Giesecke 1968, s. 76f.  
88. Följande diskussion är delvis hämtad från Furåker 1976, s. 110ff.  
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som ännu mer bidrar till våra snabba materiella och kulturella fram-
steg. Detta är något livsbejakande, något som bör stämma oss till för-
tröstan och framtidstro.89 

Olsson ger här uttryck för en tillväxt- och framstegsideologi med 
utopiska drag. Tekniska landvinningar och de krav på anpassning som 
blir följden av internationell konkurrens, leder till ett ”ständigt framåt-
skridande”, vars ”frukter” vi kan ”skörda” i form av ekonomisk till-
växt. Lönsamhet jämställs med materiella och kulturella framsteg och 
framstår som det stora och enda målet för politiken. I ljuset av detta ter 
det sig självklart att det för att uppnå tillväxt är värt att betala priset i 
form av en yrkesmässig och geografisk rörlighet.  

En intressant kontrast mot retoriken under Hopp-Jerkans tidevarv 
utgör följande citat, också från Bertil Olsson:  

Skall vi kunna upprätthålla vår standardutveckling och samtidigt 
konkurrera med utlandet blir det nödvändigt att i vissa fall påskynda 
den yrkesmässiga strukturomställningen. Arbetslöshetsbegreppet bör 
därför frigöras från omskolningen och Arbetsmarknadsstyrelsen ges 
möjlighet till en omskolning, som kan påskynda en vettig struktur-
rationalisering. Vad som är vettigt får till sist framgå av vad som är lön-
samt, och där den fria konkurrensens spel får fälla avgörandet. Praktiskt 
tar detta sig uttryck i, att företag och näringsgrenar, som erbjuder de bästa 
löne- och arbetsförhållandena kommer att dra till sig arbetskraften.90 

EI:s propaganda, som behandlades i föregående kapitel, sökte förmå 
människor att inte agera med enbart sin egen vinning för ögonen. Man 
skulle ta sitt samhällsansvar och stanna på sin arbetsplats och inom sitt 
yrke, trots att det kanske fanns möjlighet att få högre lön genom att 
byta jobb. I citatet från Bertil Olsson ovan finns inte denna konflikt 
mellan samhällsansvar och personlig vinning – den som agerar för att 
maximera sin egen nytta bidrar också till övergripande samhällseko-
nomisk effektivitet. Genom den solidariska lönepolitiken kan man 
undvika den effektivitetshämmande rörligheten, där folk rör sig från 
jobb till jobb på ett sätt som driver upp lönerna, samtidigt som det inte 

                                         
89. Olsson, Bertil, ”En omställning till något bättre”, Arbetsmarknaden nr 5 1963, 

s. 100.  
90. Olsson, Bertil, ”Våra arbetskraftsresurser – kvinnorna en ofullständigt ut-

nyttjad resurs”, ingår i Kvinnorna som arbetskraftsresurs, Klippan 1965, s. 11. (Min 
kursiv.) 
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bidrar till ökad anpassning. Observera även att Olsson i de båda citat 
som anförts talar om en opersonlig ”arbetskraft”, en resurs bland andra 
i det kapitalistiska produktionssättet. Återigen kan detta kontrasteras 
mot föregående period, då man snarare än ”arbetskraft” använde ord 
som yrken och yrkesstolthet – ett språkbruk som var ägnat att upp-
muntra ett stationärt och långsiktigt beteende på arbetsmarknaden.91  

Den ideologi som Bertil Olsson ger uttryck för förutsätter att män-
niskor först och främst drivs av viljan att öka sin konsumtion. Andra 
faktorer som motiverar människor, t.ex. viljan att bo kvar i sin hem-
bygd, hamnar i skymundan. En reaktion mot denna ideologi kom som 
sagt att uppstå i slutet av 60-talet samt 70-talet, i och med att motstån-
det ökade mot flyttpolitiken, framför allt i Norrland. Denna reaktion 
kan ses som en del i en bredare rörelse som kritiserade den socialde-
mokratiska politiken från ett vänsterperspektiv och syftade till att öka 
den demokratiska kontrollen över samhället, i motsats till att utforma 
politiken efter marknadsekonomins krav. Ekonomisk tillväxt kom att 
ifrågasättas som politikens överordnade mål. Sammantaget innebar des-
sa motrörelser och den opposition som utvecklades i deras spår att ar-
betarrörelsen och därmed även socialdemokratin radikaliserades, något 
som kom till uttryck bl.a. genom de förändringar i den arbetsrättsliga 
lagstiftningen som genomfördes under 70-talet samt förslaget om lön-
tagarfonder.  

Vinden vänder: radikalismen från 1960-talets slut 
Från och med 1960-talets sista år sker en generell radikalisering i sam-
hällsdebatten som under följande årtionde kom att bära frukt i form av 
ett flertal reformer som stärkte löntagarnas ställning på arbetsmarkna-
den. Under 1970-talet klubbar riksdagen igenom en omfattande rättig-
hetslagstiftning på arbetsmarknadens område, framför allt Medbe-

                                         
91. En bok som bör nämnas i sammanhanget är LO-rapporten Samordnad när-

ingspolitik, som gavs ut 1961. Här fastslås att ”ett rikt och värdefullt liv för männi-
skorna […] inte [kan] skapas utan växande materiellt underlag” (s. 36). Man priori-
terar därför ökad effektivitet, och diskuterar men avvisar kritik mot ”teknokratis-
ka effektivitetsideal” (s. 37). Under rubriken ”Näringspolitikens uppgifter” anges 
som överordnat mål att ”produktionsfaktorernas rörlighet måste ökas” (s. 43); ar-
betskraftens geografiska och ”funktionella” (yrkesmässiga) rörlighet ska underlättas 
(s. 44).  
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stämmandelagen (MBL) och Lagen om anställningsskydd (LAS). Ännu 
mer långtgående vad gäller att stärka löntagarnas maktposition var 
SAP:s och LO:s förslag om löntagarfonder, vilka syftade till en omför-
delning av ägarmakten i svenska företag. Detta förslag mötte dock 
starkt motstånd från främst arbetsgivarnas organisationer och kom ald-
rig att genomföras i sin ursprungliga form.  

Den vänstervåg som med början i slutet av 1960-talet svepte över och 
förändrade det svenska politiska landskapet är i det allmänna medve-
tandet förknippat med den studentradikalism som tog sin utgångs-
punkt i kritiken av Vietnamkriget och brukar sammanfattas under 
termen ”68-rörelsen”. Rötterna till den radikalisering som kom att göra 
sig gällande inom arbetarrörelsen under denna period går dock längre 
tillbaka i tiden än så. För det första bär arbetarrörelsen givetvis på ett 
socialistiskt arv, ett arv som under vissa perioder varit slumrande för 
att i andra skeden få ett starkt genomslag inom rörelsens interna de-
batt. Med Rehn-Meidner-modellen hade partiets vision om en ”tredje 
väg” mellan västvärldens kapitalism och östblockets statssocialism 
kommit till uttryck i form av en konkret och tillämpbar politisk mo-
dell. Samtidigt var det en modell som, hävdade man från vänsterhåll, 
genom att den inte gjorde något åt ägarförhållandena i samhället läm-
nade klass- och maktstrukturer intakta. Dessutom gav den solidariska 
lönepolitik som tillämpades upphov till vad som benämndes ”över-
vinstproblemet”: genom att löntagare i högproduktiva företag höll till-
baka sina lönekrav för att ligga i nivå med löntagarna i lågproduktiva 
företag, kunde de förstnämnda företagen ta ut s.k. övervinster.92 Under 
60-talet började en debatt föras inom socialdemokratin om huruvida 
den förda politiken verkligen var tillräcklig eller om mer radikala åt-
gärder var nödvändiga.93 En av de som kom att ansluta sig till kritiken 
var Rudolf Meidner, LO-ekonom 1945-1966 och själv ursprungligen en 
av arkitekterna bakom den ekonomiska modell som tillämpades.94 

                                         
92. Meidner, Rudolf, 1973: ”Samordning och solidarisk lönepolitik under tre de-

cennier”, ingår i Tvärsnitt. 7 forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum, 
Prisma (utgiven i samarbete med LO), Stockholm, s. 65.  

93. Ekdahl, Lars, 2005: Mot en tredje väg – En biografi över Rudolf Meidner. II: 
Facklig expert och demokratisk socialist, Arkiv, Lund, s. 12.  

94. Ibid., s. 310f.  
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Samma utveckling – dvs. en ökande kritik mot en socialdemokratisk 
politik som uppfattades som alltför tillmötesgående mot näringslivet – 
kom under 60-talet även att äga rum på ett mer konkret plan, i form av 
strejker och protester mot ett arbetsliv som ansågs illa anpassat till 
människors behov.95 Arbetarrörelsen hade efter krigsslutet valt att 
samarbeta med arbetsgivarsidan och helhjärtat satsa på att uppnå en 
hög ekonomisk tillväxt. En produktionsökning samt därmed åtföljan-
de höjning av konsumtionsnivån hade också blivit verklighet, men till 
priset av försämrade arbetsvillkor och en hårdhänt strukturomvand-
ling.96 Till denna strukturomvandling hörde den s.k. flyttlasspolitiken: 
den starka men regionalt begränsade tillväxten ledde, i kombination 
med en arbetsmarknadspolitik där huvudlinjen var att människor skul-
le flytta dit jobben fanns, till att flyttningsintensiteten under 1960-talet 
kom att bli den högsta under hela 1900-talet.97 ”Flyttlasspolitiken” blev 
under decenniet föremål för ett omfattande missnöje.98 En liknande ut-
veckling kan urskiljas vad gäller arbetsmiljöfrågor. Arbetarrörelsens 
strategi för att neutralisera de negativa effekterna av rationaliserings-
processerna på arbetsmiljön var att bygga upp ett omfattande nationellt 
system för arbetarskydd, bl.a. i form av skyddskommittéer på arbets-
platserna där fackföreningarna skulle ha representanter.99 Strejken vid 
LKAB-gruvan i Kiruna 1969-70 kom att bidra till att denna strategi 
starkt ifrågasattes. Forskare som vid tiden för strejken utvärderade ar-
betsmiljön på LKAB, drog slutsatsen att de strukturer som skulle ge ar-
betarna inflytande – skyddskommittéer etc. – var otillräckliga och inte 
hade ändrat den ojämna maktfördelning som man menar fanns mellan 
arbetare och arbetsgivare.100 Debattinlägg av denna typ innebar att ökat 
arbetarinflytande fördes upp på agendan och bl.a. Rudolf Meidner 
hävdade att förhållandena inom arbetslivet i hög grad var ”odemokra-
tiska”.101  

                                         
95. Johansson, Anders L, och Lars Magnusson, 1998: LO andra halvseklet. Fackfö-

reningsrörelsen och samhället, Atlas, Stockholm, s. 137f, 156ff. Se även Ekdahl 2005, 
s. 310.  

96. Johansson & Magnusson 1998, s. 137.  
97. Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 84.  
98. Johansson & Magnusson 1998, s. 138.  
99. Ibid., s. 138, 156.  
100. Ibid., s. 156f.  
101. Ekdahl 2005, s. 310.  
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Medbestämmandelagen (MBL) ingick i ett arbetsrättsligt ”paket” som 
trädde i kraft 1977 och som även omfattade Lagen om anställnings-
skydd (LAS), Lagen om styrelserepresentation för de anställda och För-
troendemannalagen. Den politiska bakgrunden till MBL utgörs av den 
diskussion om demokrati på arbetsplatsen som uppstått under 1970-
talet. Som vi har sett var ”företagsdemokrati” i en mening en redan exi-
sterande beståndsdel i den samhällsekonomiska modellen, i form av de 
företagsnämnder som tillkommit 1946.102 Dessa företagsnämnder be-
gränsades dock av det faktum att dess övergripande syfte var att öka 
produktionen: genom att arbetarna tillerkändes representation i 
nämnderna skulle man säkra deras identifikation med företaget och de-
ras engagemang för att uppnå en högre grad av rationaliseringar. Fokus 
för MBL var inte produktionsökningar utan makten på arbetsplatsen. 
Genom lagen skulle arbetsgivaren bli skyldig att förhandla med den 
lokala fackklubben innan beslut fattades i samtliga ”frågor som rör fö-
retagets ledning och allmänna förvaltning”, inklusive personalpolitik 
(tillsättnings-, anställnings och rekryteringsfrågor).103 På så sätt gavs ar-
betstagarna inflytande över frågor som tidigare varit företagsledningens 
exklusiva angelägenhet.104 En avvikelse mot arbetarrörelsens tidigare 
strategi var att man ifråga om att stärka medbestämmandet gick lag-
stiftningsvägen, inte avtalsvägen. Därmed hade man lämnat bakom sig 
de strukturer för samförståndsbetonat beslutsfattande som förknippas 
med den s.k. Saltsjöbadsandan eller ”den svenska modellen” i snävare 
bemärkelse.  

En annan aspekt av utvecklingen under 1970-talet är förändringarna i 
regionalpolitiken. Under den tillväxtinriktade epoken – 1950- och 60-
talen – fanns föga utrymme för regionalpolitik. Koncentration av pro-
duktion och befolkning ansågs vara en förutsättning för tillväxt.105 Den 
avfolkning av vissa regioner som var följden av denna koncentration 
kunde visserligen betraktas som en negativ följd av utvecklingen, men 
uppvägdes av den ökade levnadsstandard som den ökade tillväxten för-
de med sig. Statsmaktens synsätt förändrades under åren 1969-72 som 

                                         
102. Johansson & Magnusson 1998, s. 181.  
103. Ibid., s. 184, 187.  
104. Ibid., s. 184.  
105. Elander, Ingemar, 1978: Det nödvändiga och det önskvärda. En studie av soci-

aldemokratisk ideologi och regionalpolitik 1940-72, Arkiv, Stockholm, s. 160. 
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en följd av det ökade missnöjet med flyttpolitiken.106 Man var nu mer 
positivt inställd till åtgärder som (genom ex. lokaliseringspolitik) däm-
pade koncentrationen av befolkningen till vissa regioner. Från statligt 
håll gjorde man nu bedömningen att tillväxtmålet tillät att utflyttning-
en från avfolkningslänen minskade, förutsatt att det istället inom varje 
län skedde en befolkningskoncentration till centralorten.107  

Slutligen måste något nämnas om det förslag om löntagarfonder som 
delvis kom att dominera den svenska politiska debatten under 1970- 
och det begynnande 1980-talet. Ett förslag om kollektiv kapitalbildning 
lades fram redan på LO-kongressen 1961, men fick då inget gehör.108 
Tio år senare var dock tiden mogen. Som nämndes ovan fanns då en 
debatt inom arbetarrörelsen om att det demokratiska inflytandet över 
näringslivet måste stärkas, något som skulle kunna ske genom att en 
del av näringslivets kapital ställdes under fackförbundens kontroll.109 
Samtidigt skulle löntagarfonderna kunna utgöra en lösning på det s.k. 
övervinstproblemet.110 Det blev Rudolf Meidner, vilken som vi sett vid 
denna tidpunkt blivit alltmer kritisk till den rådande ekonomisk-
politiska modellen, som tillsammans med Anna Hedborg och Gunnar 
Fond fick i uppdrag av LO att ta fram ett förslag om löntagarfonder. 
Resultatet, den lilla skriften Löntagarfonder, lades fram 1975. Kärn-
punkten i förslaget var att alla företag över en viss storlek skulle avsätta 
20 procent av sina vinster till fonderna i form av löntagaremissioner, 
dvs. aktier. På så sätt skulle löntagarna successivt komma att äga en allt 
större andel av de enskilda företagen.111 Ett viktigt ställningstagande 

                                         
106. Ibid., s. 159.  
107. Ibid., s. 163. Observera dock att Elander betonar kontinuiteten: även efter 

1969-72 betraktas tillväxtens krav som den ”nödvändighet” som sätter ramarna för 
vad som är möjligt att genomföra i regionalpolitiskt hänseende. Dock sker en viss 
uppmjukning i fråga om bedömningen av vad dessa krav i praktiken innebär.  

108. Johansson & Magnusson 1998, s. 191.  
109. Följande citat från Rudolf Meidner i en intervju med tidskriften Fackföre-

ningsrörelsen 1975 är belysande: ”Vi vill beröva kapitalägarna deras makt, som de 
utövar just i kraft av sitt ägande. All erfarenhet visar att det inte räcker med infly-
tande och kontroll. Ägandet spelar en avgörande roll. Jag vill hänvisa till Marx och 
Wigforss: vi kan i grunden inte förändra samhället utan att också ändra på ägan-
det.” Ekdahl 2005, s. 13.  

110. Johansson & Magnusson 1998, s. 191.  
111. Ibid., s. 194.  
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som Meidner et. al. gjorde var att kapitalet skulle ägas kollektivt av 
löntagarna och inte individuellt, vilket var en tanke som tidigare fram-
lagts – detta skulle vara att ge efter för ”småborgerlig ideologi”.112 Av-
görande var också att det inte var de lokala fackklubbarna som huvud-
sakligen skulle utöva ägarmakten, utan fackförbunden som helhet. Ar-
betarstyrda företag var Meidner inte intresserad av; fondernas styrelser 
måste kunna se till samhällets helhetsintresse.113 Vad utdelningen skulle 
användas till konkret var något man till stor del lämnade öppet, även 
om man exempelvis hävdade att satsningar på facklig utbildning, ar-
betsmiljö och arbetarskyddsfrågor var lämpliga ändamål.114  

Den politiska processen kring löntagarfonderna är en komplicerad 
historia som här endast ska återges i sina huvuddrag. Klart är att Meid-
ners, Hedborgs och Fonds förslag framstod som påfallande radikalt 
även i 1970-talets vänsterpräglade svenska samhällsklimat. I förhållande 
till de diskussioner om löntagarfonder som förts inom LO innan 
Meidner et. al. fick i uppdrag att utreda frågan, var förslaget mer långt-
gående.115 En opinionsundersökning visade dock att majoriteten av 
LO:s medlemmar var positiv till förslaget.116 På ett politiskt plan drevs 
frågan av SAP, dock utan någon riktig entusiasm – många ledande poli-
tiker inom partiet (bland dem Kjell-Olof Feldt) var tveksamma till för-
slaget.117 På ett tidigt stadium diskuterade såväl TCO som folkpartiet 
någon form av löntagarfonder, och möjligheten fanns för en uppgörel-
se i frågan mellan socialdemokraterna och folkpartiet.118 Opinionsläget 
vad gäller löntagarfonder blev dock alltmer negativt och efter stark kri-
tik från högerledaren Gösta Bohman kom folkpartiet att ansluta sig till 
en gemensam borgerlig kritik mot fonderna.119 Av betydelse för lönta-
garfondsförslagets slutliga nederlag var den omfattande kampanjverk-
samhet i frågan som drevs av ett ideologiskt vässat SAF, som nu propa-
gerade för fri företagsamhet och minskad statlig intervention i närings-

                                         
112. Ibid.  
113. Ibid., s. 195. 
114. Ibid.  
115. Ibid., s. 195f.  
116. Ibid., s. 197.  
117. Ekdahl, Lars (red.), 2002: Löntagarfonderna – en missad möjlighet?, Samtids-

historiska institutet, Södertörns högskola, s. 17.  
118. Ibid., s. 28f.  
119. Ibid.  
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livet. Löntagarfonderna kan sägas ha utgjort en samlande fråga för den 
politiska högern, som genomgick en politisk revitalisering i början av 
1980-talet. Under det följande decenniet kom nyliberalismen att utgöra 
en stark kraft i den svenska samhällsdebatten. Ett ”urvattnat” förslag 
om löntagarfonder genomdrevs av riksdagen 1983.120 Den variant av 
löntagarfonder som infördes kom att avskaffas av den nytillträdda bor-
gerliga regeringen åtta år senare.  

SAF:s strategiförändring, som innebar att man övergav samförstånds-
politiken och dess korporativa strukturer, var inte bara ett bidragande 
skäl till att löntagarfondsprojektet havererade. Den markerade även 
slutet för den period av reformer som syftade till att stärka löntagarnas 
ställning och som inletts på 1970-talet. En generell högervridning ägde 
rum i samhället, något som i hög grad kom att prägla 1980- och 90-
talen.  

Genusaspekter på arbetskraftens rörlighet 
Förhållandena vad gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden för-
ändrades avsevärt under loppet av den aktuella perioden. Det rör sig 
dock inte, som man kanske föreställer sig, om någon kontinuerlig ök-
ning av antalet förvärvsarbetande kvinnor. I själva verket låg andelen 
kvinnor i arbetskraften på en relativt stabil nivå kring 30 procent un-
der perioden 1870-1960; först under 1960- och 1970-talen ökar denna an-
del.121 En viktig förändring som inträffar fr.o.m. 1940-talet är att de gif-
ta kvinnorna börjar söka sig ut på arbetsmarknaden. T.o.m. 1930-talet 
utgjordes den kvinnliga arbetskraften nästan uteslutande av ogifta; 
kvinnor som gifte sig slutade normalt att arbeta eftersom det ansågs att 
mannen borde kunna försörja hela familjen genom sitt arbete.122 Synen 
på arbete var alltså starkt könsdifferentierad, vilket också var fallet i 
rent formellt avseende: länge stadgade de centrala avtalen om speciella 
kvinnolöner, utifrån antagandet att kvinnor normalt sett inte hade nå-

                                         
120. Johansson & Magnusson 1998, s. 209.  
121. Qvist, Gunnar, 1973: ”Statistik och politik. Landsorganisationen och kvin-

norna på arbetsmarknaden”, ingår i Tvärsnitt. 7 forskningsrapporter utgivna till 
LO:s 75-årsjubileum, Prisma (utgiven i samarbete med LO), Stockholm, s. 179.  

122. Uppgiften om andelen ogifta kvinnor på arbetsmarknaden är hämtad från 
Qvist 1973, s. 187.  
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gon familj att försörja. Först 1946 fattade LO ett principbeslut om att 
verka för att ordningen med kvinnolöner successivt avskaffades.123 
Sammantaget kan man hävda att Sverige under denna period präglades 
av vad som inom forskningen om välfärdsstater brukar kallas ”the 
male-breadwinner model”; dvs., ett antagande om att mannen fyller 
rollen som familjeförsörjare ligger bakom utformningen av välfärdspo-
litik och avtal på arbetsmarknaden.124  

Svensk ekonomi kännetecknades decennierna efter andra världskri-
get av ett starkt efterfrågetryck, något som innebar att efterfrågan på 
arbetskraft var större än utbudet under nästan hela perioden. Fokus 
kom därmed att riktas mot kvinnorna som en viktig ”arbetskrafts-
resurs”.125 Eftersom den genomsnittliga åldern för kvinnors giftermål 
sjunkit (från 26,5 år fram till 30-talet till 23,5 år på 60-talet), samtidigt 
som andelen gifta ökat kraftigt – bland kvinnor i åldern 20-39 var 48 
procent gifta 1930, 1960 var de 73 procent – blev det framför allt en frå-
ga om att förmå de gifta kvinnorna att söka sig ut på arbetsmarkna-
den.126 Härvid ställdes man inför två dilemman. För det första: kvinnor 
måste ha möjligheten att kombinera arbete med familj – på ett samhäl-
leligt plan kan man uttrycka det som att både produktion och repro-
duktion måste säkras. För det andra: medan den kvinnliga arbetskraf-
ten alltså var välbehövd inom näringslivet, skulle en ökad kvinnlig för-
värvsfrekvens kunna leda till att arbetskraftens rörlighet minskar. En 
familj där bara mannen arbetar är lättrörligare och bosätter sig (teore-
tiskt sett) helt enkelt där mannen hittar ett lämpligt jobb. I det fall där 

                                         
123. Qvist 1973, s. 260f. (Det dröjde dock till 1960 innan avskaffande av kvinno-

löner blev en del av avtalsförhandlingarna.) Intressant att notera i detta samman-
hang är att LO vid ett tillfälle t.o.m. diskuterade frågan om ”gift kvinnas arbets-
rätt”, en rätt som alltså inte var någon självklarhet. Det var vid kongressen 1931 
som Järnvägsmannaförbundet mot bakgrund av depression och arbetslöshet före-
slog att kvinnor skulle fråntas rätten till anställning i statlig tjänst, detta eftersom 
gifta kvinnor genom äktenskapet kunde anses ha sin ”försörjning tryggad” och i 
enlighet med ”god samhällsanda” inte skulle vara med och konkurrera om de få 
arbeten som fanns tillgängliga. Kongressen avslog förslaget. Se Qvist 1973, s. 254.  

124. Mahon, Rianne, 2002: ”Gender and Welfare State Restructuring: Through 
the Lens of Child Care”, ingår i Rianne Mahon och Sonya Michel (red.): Child 
Care at the Crossroads: Gender and Welfare State Restructuring, Routledge.  

125. Olsson, Bertil, ”Våra arbetskraftsresurser – kvinnorna en ofullständigt ut-
nyttjad resurs”, ingår i Kvinnorna som arbetskraftsresurs, Klippan 1965.  

126. Qvist 1973, s. 169f.  
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båda arbetar kommer familjen troligen även att ta hänsyn till kvinnans 
möjlighet att hitta en passande anställning innan man tar beslutet att 
flytta.  

I utredningen Daghem och förskolor (SOU 1951:15) behandlas pro-
blematiken kring kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete 
med omsorg om barn. Det fastslås att samhället ska bistå mödrar i det-
ta avseende.127 Kvinnors förvärvsarbete ifrågasätts inte; dock betonas i 
än högre utsträckning barns behov av moderns omsorg.128 En kvinna 
som gifter sig förväntas uppfatta omsorgen om hem och familj som sin 
huvudsakliga uppgift.129 Resonemanget i utredningen utgår från den 
grundläggande värderingen att det är samhällets uppgift att se till så att 
kvinnors förvärvsarbete inte ”inverkar menligt på barnens psykiska 
och fysiska hälsa”.130 Härvid utvärderas daghemmen såsom omsorgs-
form och befinns vara behäftade med vissa psykologiska och medicins-
ka nackdelar, åtminstone vid långa vistelsetider; dock finns även vissa 
pedagogiska fördelar.131 Den lösning som man förespråkar är att i större 
utsträckning ge kvinnor möjlighet att arbeta deltid. På så sätt ger man 
kvinnor utrymme att förvärvsarbeta – vilket alltså är av godo såväl ur 
statens perspektiv som för den enskilda familjens ekonomi – samtidigt 
som man tillgodoser kvinnors önskemål att få tid att ta hand om barn 
och familj, och barnen får den omsorg de behöver för att utvecklas.132 
Utredningens ambitioner besannades åtminstone i ett avseende: kvin-
nor kom att förvärvsarbeta i ökande utsträckning under 1960- och 
1970-talen, och denna ökning skedde till stor del i form av deltidsarbe-
te.133 

                                         
127. Daghem och förskolor (SOU 1951:15), s. 10.  
128. Ibid., s. 138: ”Det är väl även obestridligt, att det ur barnens synpunkt är av 

största vikt, att mödrarna få tillfälle att vårda och uppfostra dem i hemmen, medan 
de äro små och växande. Modern barnpsykologisk erfarenhet hävdar nämligen, att 
barnet endast i hemmet under föräldrarnas omvårdnad kan få uppleva den trygg-
hetskänsla, som är den nödvändiga förutsättningen för en harmonisk utveckling.” 

129. Ibid., s. 137: ”Många, ja kanske de flesta kvinnor komma säkerligen under 
överskådlig tid att välja hemarbetet med familj och barn som livsuppgift, så snart 
de gift sig.” 

130. Ibid., s. 137.  
131. Ibid., s. 138ff.  
132. Ibid., s. 143.  
133. Eduards, Maud, 1977: Kvinnor och politik, Publica, Stockholm, s. 60f.  

50 



Hopp-Jerkas återkomst?  Den solidariska lönepolitikens epok 

Hypotetiskt skulle man kunna hävda att kvinnors deltidsarbete även 
utgör en lösning på det potentiella problemet kring kvinnors arbets-
kraftsdeltagande i förhållande till rörlighet. Genom att arbeta deltid 
kom kvinnor att utgöra en ”extraresurs” utöver den ordinarie arbets-
kraften – som utgjordes av männen. Systemet var flexibelt: kvinnor 
kunde ibland arbeta lite fler timmar, ibland lite färre, beroende på var 
man befann sig i livscykeln. På så sätt fick man inte männens fasta an-
knytning till arbetsmarknaden. Teoretiskt sett innebär deltidsarbete en 
mindre stark koppling till en specifik arbetsgivare: eftersom den del-
tidsarbetande individen inte i samma grad som den heltidsanställde till-
ägnar sig ”arbetsplatsspecifik” kunskap, blir kostnaderna inte lika stora 
för att byta arbete. Att kvinnorna kom att utgöra en flexibel arbets-
kraft torde ha inneburit att flyttningshindren för den genomsnittliga 
familjen blev lägre än som hade varit fallet om kvinnorna erhållit en 
mer fast anknytning till arbetsmarknaden. Man kan säga att det svens-
ka samhället under denna period fortfarande kännetecknades av ”the 
male-breadwinner model”, men i en modifierad variant som lämnade 
utrymme för kvinnans arbete att ge ett tillskott till familjens ekonomi. 
Intressant att notera är att det dröjde länge innan den offentliga barn-
omsorgen byggdes ut till en omfattning som motsvarade efterfrågan. 
Detta kan tolkas som att man från statsmakternas sida inte aktivt ville 
uppmuntra kvinnor att arbeta heltid.  

Under 1970-talet inträffade stora förändringar ifråga om kvinnors 
ställning på arbetsmarknaden, förändringar som är nära relaterade till 
den radikalisering av samhällsklimatet som inträffade vid denna tid. 
Jämställdhetsfrågor uppmärksammades alltmer, bland annat genom 
den växande feministiska rörelsen, och kvinnors ambitioner ökade: allt 
fler skaffade sig högre utbildning och eftersträvade kvalificerat arbete. 
En proteströrelse uppkom som krävde en kraftigt utbyggd barnomsorg 
för att ge kvinnor ökade möjligheter till heltidsarbete – krav som så 
småningom kom att hörsammas från politikernas sida.134 Kvinnors 
primära ansvar för hem och barn var inte längre en självklarhet. Del-
tidsarbete kom att ses som en ”kvinnofälla”; normen blev nu i stor ut-

                                         
134. Sidebäck, Göran, 2007: ”Ropen skalla – Daghem åt alla!”, ingår i Lars Nils-

son (red.): Stockholms Lilja. Stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms 
historia Sven Lilja 23 juli 2007, Studier i stads- och kommunhistoria 32, Stads- och 
kommunhistoriska institutet.  
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sträckning heltidsarbete för både kvinnor och män.135 Samtidigt döljer 
denna norm det faktum att vissa aspekter av ”male breadwinner”-
samhället levde kvar. Den kvinnliga arbetskraft som frigjordes av 
barnomsorgen kom till stor del att ”sugas upp” av den expanderande 
offentliga sektorn. Vårdarbetet professionaliserades, effektiviserades 
och var nu avlönat – men utfördes fortfarande av kvinnor. Detta inne-
bar att arbetsmarknaden förblev könsdifferentierad i tämligen stor ut-
sträckning, vilket är fallet än idag. Kvinnors val att arbeta inom vård-
sektorn kan betraktas som en lösning på familjens rörlighetsdilemma: 
yrkena inom denna sektor är i hög grad ”standardiserade” och skiljer 
sig inte mycket från kommun till kommun eller från landsting till 
landsting; samtidigt finns en efterfrågan på arbetskraft inom omvård-
nad på nästan alla håll i landet. Detta gör att hindren för familjen 
minskar att flytta till en annan ort där maken hittat lämplig anställ-
ning. Till detta kommer att möjligheterna till befordran och kompe-
tensutveckling inte är särskilt goda inom vårdsektorn, vilket bidrar till 
att kvinnor inom denna sektor får en mindre fast anknytning till ar-
betsmarknaden – valet att exempelvis gå ner i arbetstid när barnen är 
små är inte särskilt dyrbart eftersom man inte i någon hög utsträck-
ning behöver oroa sig för att karriären tar skada. Detta mönster för-
stärks av det faktum att vårdyrken ofta ger möjlighet till deltidsarbete.  

Sammanfattande analys 
Som beskrivits i det här kapitlet förändrades synen på arbetskraftens 
rörlighet radikalt under 50-talet. Problembilden förändrades från över-
rörlighet till bristande rörlighet. Detta har satts i samband med att en 
ny samhällsekonomisk modell började tillämpas under denna tid – 
nämligen den solidariska lönepolitiken, som dels fungerade dämpande 
på överrörligheten, dels drev fram strukturomvandlingar som ställde 
krav på ökad rörlighet. Propaganda som statligt medel för anpassning 
kom att ersättas av en lönepolitik som höll tillbaka överrörligheten. I 
och med detta inträffade också ett skifte i de ideologiska budskap som 

                                         
135. Se t.ex. Rosengren, Bodil, 1972: Vad vill Barnstugeutredningen? Sammanfatt-

ning av betänkandet Förskolan, del 2, Askild & Kärnekull, Stockholm, s. 118: ”Båda 
parter är lika ansvariga för sin egen och familjens försörjning. […] Både det vårdan-
de och det ekonomiska ansvaret måste delas lika av föräldrar.” 
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omgärdade arbetsmarknadspolitiken. Idealbilden förändrades från den 
stabile yrkesmannen, som satte plikten mot samhället främst, till den 
rörlige arbetaren, beredd att flytta och omskola sig för att få mer i lö-
nekuvertet. Samtidigt som staten och arbetsmarknadens parter ställde 
ökande krav på flexibilitet och rörlighet hos arbetarna, tog man i gen-
gäld ett ansvar för att uppehålla den fulla sysselsättningen samt genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ge den enskilde stöd vid omställning-
ar.  

Detta mönster förändrades delvis mot slutet av den period som jag 
beskriver, dvs. under 70-talet. Man bedömde nu från arbetarrörelsens 
håll att den förda politiken inte var tillräckligt långtgående, i det att 
den prioriterade tillväxt på ett alltför ensidigt sätt och lät den avgöran-
de ekonomiska makten förbli i kapitalägarnas händer. Det var inte till-
räckligt att försöka begränsa kapitalismens skadeverkningar genom in-
stitutioner såsom en aktiv arbetsmarknadspolitik och samrådsbetonade 
strukturer för att ge de anställda inflytande över arbetsförhållanden. 
Det man vända sig mot var specifikt den s.k. flyttlasspolitiken samt det 
överutnyttjande av arbetskraften som man tyckte sig se på arbetsplat-
serna. Den lösning man förespråkade var att ge arbetarna en större 
verklig beslutanderätt över företagen, dels genom MBL, dels genom 
förslaget om löntagarfonderna. Den arbetsmarknadspolitiskt radikala 
perioden blev dock kort; SAF och de borgerliga partierna samlade sig 
vid övergången till 1980-talet till motstånd och fondförslaget kom ald-
rig att genomföras i sin ursprungliga form. 

1970-talet kan som helhet ses som en period då arbetstagarna kollek-
tivt försökte flytta fram sina positioner och tvinga motparten att an-
passa sig till de behov arbetstagarna upplevde att man hade. Som vi har 
sett var de höga kraven på arbetskraftens rörlighet en av de saker man 
ville ändra på. Förändringarna under epoken kan också beskrivas i 
termer av avvägningen mellan de två övergripande målen tillväxt och 
fördelning. ”Fördelning” ska här uppfattas i bred mening och kan även 
omfatta sådana åtgärder som arbetstidsförkortning, förbättrad arbets-
miljö etc. – åtgärder som, till vissa kostnader, i någon mening förbätt-
rar människors tillvaro och livskvalitet. Medan man under den tidigare 
fasen prioriterade tillväxten – att det skulle finnas något att fördela – 
börjar man från 60-talets slut ifrågasätta de uppoffringar som görs i till-
växtens namn, t.ex. den höga geografiska rörligheten. Istället förflyttas 
fokus mot fördelning; man anser nu att ekonomin kan klara sådana i 

53 



Den solidariska lönepolitikens epok  Hopp-Jerkas återkomst? 

54 

bred mening fördelande åtgärder som regionalpolitiken samt den stärk-
ta rättighetslagstiftningen på arbetsmarknaden. Man kan exempelvis se 
de minskande kraven på geografisk rörlighet under denna period som 
ett sätt att fördela bördorna jämnare över befolkningen: ekonomin be-
döms vara så pass stark att vi kan avstå från att ställa krav på rörlighet 
som i praktiken drabbar boende i vissa delar av landet betydligt hårda-
re än boende i regioner där efterfrågan på arbetskraft är starkare.  
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Flexibilitetens epok  

Denna period varar från ca 1980 fram till idag. Politisk-ekonomiskt 
kännetecknas den av att näringslivet generellt flyttat fram sina positio-
ner ifråga om politikens och samhällets utformning. Detta har bl.a. ta-
git sig uttryck i ökade krav på flexibilitet hos arbetskraften. Utveck-
lingen kopplas ofta till begrepp som globalisering samt informations-
samhälle.  

Några övergripande utvecklingslinjer 
Stora förändringar har inträffat i svensk politik och i det svenska sam-
hället sedan det tidiga 1980-talet. Dessa förändringar torde i sina 
huvuddrag vara välkända, men jag kommer ändå att kortfattat skissera 
dem här som en bakgrund till den följande framställningen. En uppen-
bar förändring är att den socialdemokratiska dominansen i viss ut-
sträckning luckrats upp: de borgerliga partierna har tidvis (1976-82, 
1991-94, 2006-) innehaft regeringsmakten. Dock ska inte betydelsen av 
regeringsskiftena överdrivas – snarare är det så att mittpunkten i 
svensk politik förskjutits åt höger under perioden. Expansionen av väl-
färdsstaten tycks ha upphört kring 1980-talet. Ambitionsnivån vad gäll-
er statens styrning av samhället är lägre än under tidigare decennier, 
vilket bl.a. visar sig i det faktum att den keynesianska stabiliseringspo-
litiken till stor del har övergivits; bekämpningen av inflationen, inte 
arbetslösheten, har (under inflytande av neoklassiska ekonomer som 
Milton Friedman) kommit att bli penningpolitikens övergripande mål. 
Denna lägre ambitionsnivå har till stor del att göra med diskursen om 
globalisering, som till stor del kommit att sätta gränser för uppfatt-
ningen om vad som är politiskt möjligt att genomföra i en världseko-

55 



Flexibilitetens epok  Hopp-Jerkas återkomst? 

nomi alltmer präglad av konkurrens. (Globaliseringsbegreppet diskute-
ras i följande avsnitt.) Minst lika relevant för att förstå det förändrade 
politiska klimatet är det faktum att Sverige i början av 1990-talet drab-
bades av en ekonomisk kris, med stegrande arbetslöshetssiffror som 
följd. Arbetslösheten har därefter minskat, men tycks oberoende av 
konjunkturläget inte återvända till de lägre nivåer som rådde under 
från 1950-talets början t.o.m. slutet av 1980-talet. Viktiga förändringar 
har även inträffat vad gäller den roll arbetsmarknadens parter spelar. 
SAF lämnade 1991 de korporativa strukturerna och har istället för att 
eftersträva samförstånd med arbetarrörelsen till stor del inriktat sig på 
att försöka påverka den politiska processen genom opinionsbildning. 
LO:s agerande har därefter förändrats i motsvarande riktning – från en 
förhandlings- till en påtryckningsstrategi.136 Samtidigt har systemet med 
centrala löneförhandlingar övergetts.137 

På arbetsmarknadspolitikens område märks det förändrade sam-
hällsklimatet i det faktum att arbetskraftens rörlighet har fått förnyad 
aktualitet, och att rörlighet i högre grad har kommit att kopplas till 
kompetensutveckling. 

Globaliseringsbegreppet  
Från och med 1990-talet har globalisering varit ett utomordentligt bety-
delsefullt begrepp i såväl samhällsdebatten som den akademiska debat-
ten. En intensifiering i globala handels- och kommunikationsmönster 
används som generell förklaring till såväl politiska och ekonomiska 
som sociala och kulturella förändringar. Till globaliseringsbegreppet är 
nära knuten föreställningen om en övergång från ”industrisamhälle” 
till ”kunskapssamhälle” (”informations-” och ”tjänstesamhälle” är al-
ternativa benämningar på det senare). Samtidigt är globalisering ett 
mycket omstritt begrepp – dels med avseende på själva definitionen av 
globalisering, dels med avseende på begreppets relevans och vilka poli-
cyrekommendationer fenomenet föranleder. Anthony Giddens beskri-
ver tre skolor i fråga om hur man förhåller sig till globaliseringsbe-

                                         
136. Johansson & Magnusson 1998, s. 336.  
137. Allvin, Michael, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson och 

Ulf Lundberg, 2006: Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbets-
livet, Liber, Malmö, s. 16.  
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greppet.138 Hyperglobalisterna menar att globaliseringen, uppfattat som 
en alltmer omfattande handel över gränserna samt en integration av fi-
nansiella marknader, redan är ett faktum. Denna process, som i grun-
den drivs av teknologisk utveckling och därmed är omöjlig att hindra, 
leder till en urholkning av nationalstaternas makt, eftersom dessa inte 
längre har kontroll över sina respektive ekonomier. En ny ”global era” 
randas där världen är gränslös och makten befinner sig på en överna-
tionell nivå.139 Skeptikerna menar å sin sida att idén om globaliseringens 
effekter är överskattad och hävdar att den världsomspännande handeln 
var ett faktum redan på 1800-talet. Enligt skeptikerna har staterna inte 
heller förlorat särskilt mycket av sin gamla auktoritet utan har fortfa-
rande ett avgörande inflytande över t.ex. internationella handelsavtal.140 
Omvandlarna slutligen håller med hyperglobalisterna om att globalise-
ringsbegreppet är relevant som verklighetsbeskrivning, men förkastar 
deras ekonomiskt deterministiska hållning. Globaliseringen är en dy-
namisk och öppen process som kan påverkas: givet att staterna förmår 
anpassa sina strukturer för beslutsfattande till den nya situationen, kan 
de gripa sig an gemensamma problem.141  

Det finns naturligtvis ingen möjlighet att inom ramen för den här 
artikeln ta ställning till vilken av ”skolorna” ifråga om globalisering 
som ger den mest korrekta verklighetsbeskrivningen eller vilka policy-
implikationer detta medför. Jag kommer att inskränka mig till att be-
skriva vilka uppfattningar om globalisering som speglas i den allmänna 
debatten i frågor som har relevans för synen på arbetskraftens rörlig-
het. Dock finns vissa kritiska ambitioner i det att diskursen om globa-
lisering kommer att problematiseras: det är alltför lätt att betrakta glo-
baliseringsbegreppet som ett ”paket” där det från en viss verklighetsbe-
skrivning följer dels att vissa åtgärder är oundvikliga; dels även ofta en 
slags politisk vision om en ny typ av (”postindustriellt”) samhälle.  

                                         
138. Giddens, Anthony, 2007: Sociologi, Studentlitteratur, Lund, s. 67-70. Obser-

vera att Giddens’ typologi utgår från David Helds.  
139. Ibid., s. 67ff.  
140. Ibid., s. 68.  
141. Ibid., s. 69f. Giddens lyfter fram betoningen av sociala och kulturella fakto-

rer, i motsats till ensidigt ekonomiska, som ”omvandlarnas” mest utmärkande 
drag. Gränsdragningen mellan hyperglobalister och omvandlare blir dock analy-
tiskt skarpare om man lägger tonvikten på frågan om huruvida globaliseringen är 
en process som går att påverka från politiskt håll eller ej.  
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Globaliseringen i den svenska debatten 
Globaliseringsbegreppet utgör ledordet i en ”diskurs” som alltmer 
kommit att forma den svenska ekonomiska och samhällspolitiska de-
batten. Den analys man i hög grad utgår från säger att den globala han-
deln och kapitalets transnationella flöden ökat kraftigt i omfattning se-
dan 1980-talet, till följd av dels kommunikationstekniska landvinning-
ar, dels avregleringen av globala finansmarknader. Som följd av detta 
har den internationella konkurrensen hårdnat och den regionala speci-
aliseringen ökat.142 I och med att företag lättare kan flytta till något an-
nat land där produktionsförhållandena är mer optimala, sker kontinu-
erligt en betydande omflyttning av jobb mellan länder och världsde-
lar.143 Det finns bland statens och arbetsmarknadens parter en enighet 
om att denna globala konkurrenssituation på ett avgörande sätt formar 
Sveriges politisk-ekonomiska valmöjligheter, givet att vi vill behålla 
vårt välstånd.144 Det politiska handlingsutrymmet har minskat och det 
gäller att anpassa sig till förändringar i omvärlden.145 I hög grad finns 
dock även en enighet om att Sverige inte ska konkurrera med andra 
länder genom att sänka lönekostnaderna, utan genom kompetent, väl-
utbildad arbetskraft och genom ett näringsliv baserat på högteknolo-
gisk produktion med högt kunskapsinnehåll.146 På detta sätt, och endast 

                                         
142. Edling, Jan, 2005: Alla behövs, Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya 

jobb, rapport från Timbro (www.timbro.se/pdf/Alla_behovs_2.pdf), s. 5, 9. Jan 
Edling var tidigare anställd som utredare på LO och rapporten tillkom på uppdrag 
av denna organisation. Rapporten ansågs dock vara politiskt känslig och LO:s led-
ning fattade beslutet att man inte kunde ställa sig bakom den, vilket ledde till att 
Edling sade upp sig. Enligt Edling hävdade ledningen att rapportens fokus på det 
växande ”utanförskapet” i samhället samt krav på en mer aktiv näringspolitik ”spe-
la[de] moderaterna i händerna” (”LO-utredare slutar efter rapportbråk”, Svenska 
Dagbladet 2005-05-19, www.svd.se). Rapporten sprids istället av Timbro (86 sidor). 
En äldre version (med uppgifter fram till våren 2001) med exakt samma namn finns 
även på LO:s hemsida (39 sidor). Jag har använt mig av Timbro-versionen.  

143. Edling 2005, s. 13.  
144. Edling 2005; Växelverkan. Arbete, tillväxt, välfärd, rapport från SACO, 1996; 

Vägar till nya jobb. Program för en ny närings- och regional utvecklingspolitik, rap-
port från LO, 2007.  

145. Vägar till nya jobb, s. 24: ”Det internationella konkurrenstrycket […] med-
för inte bara strukturförändringar i näringslivet, det ändrar även politikens villkor. 
Utrymmet för nationellt avvikande ekonomisk- eller näringspolitik minskar.” 

146. Edling 2005, s. 13; Vägar till nya jobb, s. 5.  
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på detta sätt, kan vi behålla vårt välstånd och ha råd med viss fördel-
ningspolitik. Följande citat från rapporten Alla behövs (som ursprung-
ligen beställdes av LO men som kom att ges ut av Timbro) utgör ett 
bra exempel: ”Ett företag, en region, ett land, som vill fortsätta att ut-
vecklas måste hela tiden sträva efter att förstärka och förnya sina kom-
parativa fördelar. Det gäller att gå vidare i förädlingskedjan. Det hand-
lar om att vara unik.”147 Ofta talas om en övergång från ”industrisam-
hället” till ”kunskapssamhället”, en övergång som betraktas som en de-
terministisk, ohejdbar process.148 En viktig förutsättning för att den 
valda strategin – avancerad, kunskapsintensiv exportproduktion med 
höga lönekostnader samt en fortsatt generös välfärdspolitik – ska fun-
gera är givetvis att den tillgängliga arbetskraften utnyttjas på ett så ef-
fektivt sätt så möjligt, dvs. är kompetent, produktiv och flexibel i för-
hållande till marknadens växlande krav. Just flexibilitet har kommit att 
bli ett nyckelord som förbinder globaliseringsbegreppet med de krav 
som ställs på den enskilde individen. Globaliseringsdebattens betydelse 
för synen på arbetsmarknaden och arbete generellt kommer att beskri-
vas i följande avsnitt.  

Det är tydligt att tillväxt har fått en status som ett samlande begrepp 
eller överordnat värde för den samhällsekonomiska analysen i stort 
och att fördelningsbegreppet fått inta en mer sekundär roll. Denna 
prioritering har ett nära samband med idén om globalisering och den 
ökade konkurrens som globaliseringen innebär. En intressant utveck-
ling är uppkomsten av en slags ny begreppsstruktur med utgångspunkt 
i globaliseringsdiskursen och ”den nya ekonomin”. Som exempel kan 
nämnas begreppet ”innovationssystem” som försöker fånga den sam-
verkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och högskolor som krävs 
för att ta fram nya tillväxtdrivande innovationer.149 I Alla behövs an-
vänds också begreppet ”Triple Helix” som en beteckning för ”samspel 
mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor”.150 Begreppet innova-

                                         
147. Edling 2005, s. 13.  
148. I SACO:s rapport Växelverkan talas på ett ödesmättat sätt om betydelsen av 

att ”tolka den nya tidens krav” (s. 1), och det hävdas att ”Sverige […] i raskt tempo 
[är] på väg in i ett högteknologiskt kunskaps- och informationssamhälle med ökade 
krav på kompetens och flexibilitet” (s. I). Edling (2005) beskrivs hur ”kunskaps-
samhället har hunnit längre i vissa regioner” än i andra (s. 33).  

149. Vägar till nya jobb, s. 4; Edling 2005, s. 11.  
150. Edling 2005, s. 11.  
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tionssystem, som är nära kopplat till idéer om nätverk, region- och 
klusterbildning, kommer att diskuteras utförligare senare i detta kapi-
tel. En besläktad förändring är uppkomsten av en rad nya kunskaps-
producerande myndigheter och institutioner fokuserade på tillväxtbe-
greppet. Några exempel är VINNOVA (Verket för innovationsservice), 
Nutek (Verket för näringslivsutveckling) och ITPS (Institutet för till-
växtpolitiska studier). En rapport från sistnämnda institution, En sam-
lad tillväxtpolitik? av Jon Pierre, är ett intressant uttryck för tillväxt-
målets starka ställning i svensk politik och samhällsdebatt.151 Pierre frå-
gar sig huruvida Sverige kan sägas ha en samlad tillväxtpolitik och är 
tveksam till huruvida så är fallet. Många insatser görs på såväl nationell 
som regional nivå, men samordningen är bristande. Pierre konstaterar 
att uppdraget att implementera tillväxtpolitiken är spridd på en mängd 
olika aktörer och menar att finansdepartementet, som har den sam-
ordnande rollen för tillväxtpolitiken i stort, i högre grad borde genom-
syras av tillväxtmålet såsom ”värdegrund”.  

Förändrad syn på arbete och arbetsliv 
Bilden av arbetsmarknaden i samtidens Sverige innehåller skarpa kon-
traster. Medan många av de som har ett jobb erfar att tempot och kra-
ven i arbetslivet ökat, befinner sig en stor grupp i utanförskap och syss-
lolöshet. Den totala arbetslösheten, alltså de som antingen är öppet ar-
betslösa eller är föremål för sysselsättningsskapande åtgärder, uppgick 
år 2004 till 8 procent, medan den under 1980-talet pendlade kring 4 
procent.152 Lägger man ihop den totala arbetslöshetssiffran med grup-
per som är frånvarande pga. handikapp, förtidspension, sjukbidrag och 
långtidssjukskrivning, blir summan betydligt större – siffran 20 procent 
har nämnts.153 Det tycks finnas en stor grupp människor som inte kla-
rar kraven på dagens arbetsmarknad.  

                                         
151. Pierre, Jon: En samlad tillväxtpolitik?, rapport från ITPS, 2004.  
152. Allvin et al, s. 16.  
153. Ibid. Detta sätt att räkna har dock kritiserats för att blåsa upp ”utanförska-

pet” till orimligt höga nivåer. Siffran 20 procent inbegriper exempelvis även korta-
re sjukskrivningar och arbetslöshetsperioder, vilka räknas om till s.k. helårsekviva-
lenter, vilket innebär att t.ex. 52 personer som är sjukskrivna en vecka var tillsam-
mans blir en helårsjukskrivning.  
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Den skärpta konkurrensen på arbetsmarknaden sätts ofta i samband 
med globaliseringen. Globaliseringsdiskursen har också på nytt fört 
upp rörligheten på den samhällsekonomiska dagordningen.154 Den 
stärkta internationella konkurrensen innebär att arbetskraften gene-
rellt måste utnyttjas på ett mer effektivt sätt, vilket, hävdar man, krä-
ver slimmade organisationer och en mer flexibel arbetskraft.155 Samti-
digt leder den snabba tekniska utvecklingen till att en ekonomi som 
Sveriges, som är baserad på kunskapsintensiv produktion, är utsatt för 
ett starkt förändringstryck. Detta förändringstryck leder till snabba 
strukturomvandlingar, vilket på individnivå kräver en förmåga att 
ständigt ta till sig ny kunskap samt en beredskap att vid behov söka sig 
till en ny arbetsgivare. I detta sammanhang har det uppmärksammats 
såsom ett problem att arbetskraftens rörlighet i Sverige faktiskt mins-
kat sedan slutet av 60-talet.156  

Typiskt för de senaste årens diskussion om rörlighet är att den på ett 
mycket tydligt sätt kopplas till kunskapsutveckling, på såväl individ- 
som organisationsnivå. Anders Hallqvist pekar i sin översikt över mo-
bilitetsforskning på att ”generativa effekter som idéutveckling och 
innovation kan bli följden av att människor tar med sig sina kunskaper 
och sitt kunnande och förflyttar sig inom eller mellan organisatio-
ner”.157 Till denna idé är nära kopplad den förändrade inställning till 
arbetsliv och karriär som många forskare tycker sig se. Arbetet betrak-
tas, hävdar man, alltmer som ett mål i sig – syftet med arbetet är själv-
förverkligande snarare än konsumtion.158 Att följa en traditionell, in-
omorganisatorisk karriärväg är inte längre intressant (om det ens är 
möjligt); karriären beskrivs som en identitetsutveckling där man ge-
nom att röra sig från projekt till projekt gradvis utvecklar sin kompe-
tens (”horisontell rörlighet” värderas högt, inte bara ”vertikal”).159 För-
hållningssättet till arbetslivet har blivit mer individualistiskt; individen 

                                         
154. Ökad rörlighet för sysselsättning och tillväxt (SOU 2003:37). På s. 11 konstate-

ras att ”i tider med snabb strukturomvandling är rörlighet från branscher som 
stagnerar till branscher i tillväxt viktig för arbetsmarknadens funktionssätt”.  

155. Allvin et al, s. 12f.   
156. Ökad rörlighet för sysselsättning och tillväxt, s. 11.  
157. Hallqvist, Anders, 2005: Arbetsliv och mobilitet – en forskningsöversikt, ingår 

i skriftserien Arbetsliv i omvandling (2005:13) utgiven av Arbetslivsinstitutet, s. 1.  
158. Ibid., s. 22.  
159. Ibid., s. 23-26.  
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bygger upp en ”bred” yrkesidentitet, frikopplad från specifika arbets-
platser eller snävt definierade yrkesroller, som man kan bära med sig 
genom alla omställningar.160 Observera att den forskning Hallqvist re-
fererar delvis har en normativ laddning och uttrycker ett sorts ideal 
om den fullständigt flexibla och autonoma individen, redo att möta de 
krav som en globaliserad arbetsmarknad ställer. Globaliseringens krav 
på flexibilitet och individens önskan om utveckling och omväxling 
tycks smälta samman till en harmonisk enhet.  

Frågan om arbetskraftens rörlighet har även aktualiserats i debatten 
om de höga sjukskrivningstalen. Antalet långtidssjukskrivna ökade 
med 130 procent mellan 1997 och 2002; ökningstakten har därefter bru-
tits, men sjukskrivningarna ligger kvar på en hög nivå.161 Gunnar 
Aronsson, Margareta Dallner och Klas Gustafsson visar i en rapport 
från år 2000 att en relativt stor andel av den arbetande befolkningen 
helst skulle vilja byta antingen arbetsplats eller yrke eller båda delar-
na.162 De som skulle byta arbete men inte gör det betecknas som ”inlås-
ta”, och de som skulle vilja byta både arbetsplats och yrke benämns 
som ”dubbelinlåsta”. Undersökningen visar att de dubbelinlåsta visar 
en ökad frekvens ifråga om ohälsa, t.ex. magbesvär, olust samt trötthet 
och håglöshet.163 En kritik som möjligen skulle kunna riktas mot arti-
keln är att resultaten kan spegla ett generellt sämre arbetsklimat snara-
re än ”inlåsning”: om man upplever sin arbetssituation som pressande 
är det sannolikt att man uttrycker en önskan om att byta arbetsplats 
och/eller yrke; detta behöver i sig inte vara ett tecken på att man 
”hamnat fel” och behöver ett annat arbete.  

Bo Rothstein och Frida Boräng tar analysen ännu ett steg i en artikel 
från år 2005, där de försöker förklara de höga sjukskrivningstalen med 
hjälp av inlåsning och bristande rörlighet på arbetsmarknaden. Denna 
bristande rörlighet orsakas i sin tur av arbetsrättens turordningsregler, 

                                         
160. Ibid., s. 24.  
161. Rothstein, Bo & Frida Boräng, 2006: ”Dags att dra in guldklockorna? Om 

rörlighet och sjukfrånvaron på den svenska arbetsmarknaden”, ingår i Rauhut & 
Falkenhall (red.), 2005: Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt, antologi utgiven av ITPS 
(Institutet för tillväxtpolitiska studier), s. 184. 

162. Aronsson, Gunnar, Margareta Dallner & Klas Gustafsson, 2000: Yrkes- och 
arbetsplatsinlåsning. En empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser, ingår i 
skriftserien Arbete och hälsa (2000:5) utgiven av Arbetslivsinstitutet.  

163. Ibid., s. 10-14.  
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som gör att människor inte vågar lämna en anställning de haft länge.164 
Rothstein och Boräng förordar därför det danska ”flexicurity”-
systemet, där en svag arbetsrätt kombineras med en arbetslöshetser-
sättning som är generös och lätt att kvalificera sig till. Arbetstagarna 
skulle därmed i högre utsträckning våga röra sig mellan anställningar 
och på så sätt undvika att bli ”inlåsta”.165 Kontrasten mot 1970-talets syn 
på arbetslivet är stor: medan man då utformade lagstiftning som när-
mast utgick från den enskildes ”rätt till orörlighet”, hävdar man nu att 
en hög rörlighet gagnar såväl individ som företag.  

Utan att på något sätt underkänna hypotesen om samband mellan 
orörlighet och ohälsa, kan man ändå fråga sig om den inte förskjuter 
fokus alltför mycket i riktning mot individens ansvar, i motsats till 
förhållanden på arbetsplatserna och arbetsmarknaden i stort. Rothstein 
och Boräng skriver själva att de ”arbetar utifrån ett antagande om att 
förändringstakten i det svenska arbetslivet under de senaste tio åren va-
rit hög och att den i ökande grad inneburit krav på anpassning och för-
ändringsbenägenhet”.166 Därmed kan man fråga sig om lösningen för 
den enskilde verkligen är att byta jobb – de höga krav som gjort att 
man hamnat i sjukskrivning, kan ju mycket väl gälla även på annat 
håll. Att som Rothstein rikta fokus mot den enskilde snarare än ar-
betsgivaren ifråga om problem i arbetslivet kan sägas vara något av en 
generell trend i samhällsdebatten, något som också visar sig i det fak-
tum att arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljöarbetet på senare år avreg-
lerats i hög utsträckning.167  

Sammanfattningsvis kännetecknas synen på arbetslivet av en indivi-
dualisering där rörlighet och flexibilitet är nyckelorden. Det är upp till 
individen själv att ta ansvar för sin situation på arbetsmarknaden (hålla 
sig ”anställningsbar”), något man gör genom att ständigt utveckla sin 
kompetens, byta arbetsplats lagom ofta och bejaka förändring. Till-
spetsat skulle man kunna hävda att två gestalter ställs mot varandra: 
idealet, den rörlige, obundne individen som strategiskt bygger sin kar-
riär genom täta arbetsplatsbyten; och hans motsats, den patologiskt 

                                         
164. Rothstein & Boräng 2006, s. 187.  
165. Ibid., s. 198ff.  
166. Ibid., s. 186.  
167. Johansson, Jan & Lena Abrahamsson, 2007: ”Det goda arbetet – en obsolet 

vision eller …”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 13, nr 1, våren 2007, s. 68.  
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orörlige som i sin brist på framåtanda går in i en negativ spiral av 
hopplöshet och blir en börda för samhället.  

Slutligen ska här nämnas något om invandrarnas situation på ar-
betsmarknaden. Synen på invandring och invandrare i förhållande till 
arbetsmarknaden har förändrats kraftigt i jämförelse med föregående 
period, då arbetskraftsinvandringen var omfattande. Bristande integra-
tion har kommit att uppfattas som ett centralt samhällsproblem, i och 
med att sysselsättningsgraden är betydligt lägre hos utlandsfödda i jäm-
förelse med infödda. Denna problemställning utgör en markant kon-
trast till situationen på 1960-talet, då invandrare som sökte sig till den 
svenska arbetsmarknaden lätt sögs upp av de expansiva industriföreta-
gen. Sedan dess har den arbetsintensiva industriproduktionen i stor ut-
sträckning flyttats till låglöneländer. Det lägre generella efterfråge-
trycket i ekonomin har inneburit att Sverige fr.o.m. 1970-talet haft ett 
begränsat behov av arbetskraftsinvandring.168 Däremot har landet un-
der denna period tagit emot ett stort antal asylsökande. De invandrare 
som kommit till Sverige som flyktingar har inte den naturliga kopp-
ling till arbetsmarknaden som arbetskraftsinvandrarna hade, och det 
har därför varit betydligt svårare för dem att få jobb.169 Ett problem är 
också att flyktinginvandringen, som varierat kraftigt i omfattning un-
der åren, inte legat i fas med konjunkturutvecklingen.170  

                                        

Från aktiv arbetsmarknadspolitik till  
matchningseffektivitet 
Riksrevisionsverkets rapport Den offentliga arbetsförmedlingen från 
2006 ger en intressant bild av synen på arbetsmarknadspolitiken under 
2000-talet.171 Riksrevisionen (RiR) har här granskat hur Arbetsförmed-
lingen (AF) klarat sitt uppdrag att förmedla anställningar, dvs. i vilken 
mån AF underlättar matchning på arbetsmarknaden. Man har dels stu-
derat hur AF:s effektivitet vad gäller att förmedla arbeten har utveck-
lats sedan 1980, dels AF:s marknadsandel vad gäller detta uppdrag – 

 
168. Arbetsmarknadspolitik i förändring, s. 45.  
169. Ibid.  
170. Ibid.  
171. Riksrevisionen, 2006:22: Den offentliga arbetsförmedlingen.  
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alltså hur stor andel av tillsatta arbeten som förmedlas av AF.172 Slutsat-
sen av granskningen är att AF:s sätt att utföra förmedlingsuppdraget 
inte är tillfredsställande. Inget tyder på att AF:s matchningseffektivitet 
har ökat under perioden, hävdar RiR, och man har inte från centralt 
håll vidtagit tillräckliga åtgärder för att öka denna effektivitet.173 Mark-
nadsandelen har sjunkit sedan början av 1990-talet; de flesta nya an-
ställningar förmedlas via andra kanaler än AF.174 RiR riktar här särskild 
kritik mot det faktum att AF inte prioriterat att utveckla sina kontak-
ter med arbetsgivare, något som skulle vara nödvändigt för en effektiv 
förmedlingsverksamhet.175 RiR konstaterar kritiskt att AF inte tycks 
prioritera förmedlingsverksamheten, utan istället ”arbetet med arbets-
marknadspolitiska program”.176 

I sitt val av vilka aspekter av AF:s verksamhet man ska koncentrera 
sin granskning till, utgår RiR från ”uttalanden från riksdag och reger-
ing om behovet av en effektiv matchningsprocess och arbetsförmed-
ling”.177 RiR:s granskningsperspektiv kan alltså sägas vara en god indi-
kator ifråga om den statliga synen på arbetsmarknadspolitik under 
2000-talet. Förmedling av arbeten beskrivs otvetydigt som AF:s kärn-
verksamhet, till den grad att detta helt och hållet överskuggar övriga 
mål och verksamheter inom arbetsmarknadspolitiken – exempelvis ar-
betsmarknadsutbildning, vägledning, anställningsstöd, sysselsättnings-
skapande åtgärder, flyttningsbidrag etc. Dessa verksamheter samman-
fattas av RiR under rubriken ”arbetsmarknadspolitiska program” och 
beskrivs implicit som något som tar tid och resurser från AF:s egentliga 
uppdrag, nämligen förmedlingsverksamheten. Det är intressant att 
konstatera att de uppdrag RiR således beskriver som mindre centrala i 
stort sett sammanfaller med det som under AMS’ storhetstid på 1960-
talet sammanfattades som ”aktiv arbetsmarknadspolitik”, ett begrepp 
som var centralt både för AMS och för den Rehn-Meidnerska model-
len. Med en aktiv arbetsmarknadspolitik avsåg man åtgärder som sta-
ten vidtog proaktivt såväl för att tillgodose arbetsgivarnas behov som 

                                         
172. Ibid., s. 7.  
173. Ibid., s. 7f.  
174. Ibid., s. 7.  
175. Ibid., s. 25.  
176. Ibid., s. 7.  
177. Ibid., s. 6.  
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för att slussa individen till ”rätt” plats i arbetslivet – helt enkelt för att 
uppnå en mer rationell arbetsmarknad.178 Det kunde t.ex. röra sig om 
arbetsmarknadsutbildningar, dimensionerade utifrån behovsanalyser, 
vägledningsverksamhet samt åtgärder relaterade till arbetsmiljö.179 Mot-
satsen till detta var en ”passiv” arbetsmarknadspolitik, som enbart in-
nefattade förmedling av anställningar och således utgick från de initia-
tiv som tagits av individuella arbetsgivare och arbetare.180  

Skiftet i synsätt vad gäller AF:s uppdrag speglar en förändrad värde-
ring av statens förmåga att rationellt styra samhället, inklusive arbets-
marknaden i vid mening. Statens förtroende för sin egen kapacitet i 
detta avseende har minskat; hållningen har blivit mer defensiv i det att 
man koncentrerar sig på det som uppfattas som kärnverksamheten. Ett 
led i denna defensiva hållning är en ökad fokusering på effektivitet och 
kvantifierbara mål. Resonemanget kan utsträckas ytterligare i det att 
det är lätt att göra en koppling mellan å ena sidan det minskade förtro-
endet för statens förmåga att styra samhället, å andra sidan den globali-
seringsideologi som hävdar att de ökade internationella ekonomiska 
kontakterna lett till en utspridning och förskjutning av makten som 
innebär att politikens enda möjlighet är att ge optimala förutsättningar 
för ett gott näringslivsklimat.  

Istället för regionalpolitik: regionalt samarbete  
för tillväxt 
Ett viktigt led i den offentliga politiken för rörlighet har sedan 1990-
talet varit de åtgärder som har vidtagits för att bygga starka ekonomis-
ka regioner. Den regionpolitik som bedrivs idag skiljer sig från den 
gamla regionalpolitiken genom att den inte handlar om ge understöd 
till områden med strukturella problem, utan om att skapa förutsätt-
ningar för ett väl fungerande regionalt näringsliv. Regionpolitiken kan 
sägas gå ut på att underlätta klusterbildningar, geografiska ansamlingar 
av företag inom samma bransch vilka har ömsesidig nytta av varandra. 

                                         
178. Leimar, Tord, 1988: Återblick. Några hågkomster och hållpunkter från arbets-

marknadsverkets historia, Arbetsmarknadsstyrelsen (skrift utgiven i samband med 
Arbetsmarknadsverkets 40-årsjubileum 1988).  

179. Ibid.   
180. Ibid.   
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Exempelvis genomför man satsningar på infrastrukturen i regionen 
samt skapar nya högskolor som genom att samarbeta med näringslivet 
i bästa fall utvecklas till regionala centra för kunskap och innovation. 
Ett centralt begrepp har varit regionförstoring, dvs. att genom att för-
bättra vägnät och kollektivtrafik utöka det område en individ kan nå 
genom pendling.  

Det är talande att åtgärderna för uppbyggnad av dynamiska regioner 
skett samtidigt som den aktiva arbetsmarknadspolitiken har minskat i 
betydelse. Statliga åtgärder för arbetskraftens rörlighet har i hög grad 
kommit att bestå av generella satsningar på t.ex. infrastruktur, forsk-
ning och utbildning, i motsats till individuella insatser. Staten vidtar 
åtgärder som ska ge förutsättningar för rörlighet och tillväxt, men in-
dividen har själv ett stort ansvar att ta vara på de möjligheter som 
bjuds. Här ser vi återigen den minskande tron på statens förmåga att 
framgångsrikt ta en aktiv, interventionistisk roll.  

Ett i sammanhanget intressant fenomen, som nämndes tidigare i ka-
pitlet, är tillkomsten av ett antal nya, statliga verk och institutioner, 
vilka är inriktade på att främja tillväxt – bl.a. VINNOVA, Nutek och 
ITPS. I den följande framställningen kommer jag att koncentrera mig 
på VINNOVA (Verket för innovationsservice). Detta statliga verk, som 
tillkom år 2000, har som uppdrag att stödja svensk forskning genom att 
fördela medel till olika forskningsprojekt samt på andra sätt ”främja 
uppbyggnad av starka forsknings- och innovationsmiljöer”.181 Uppdra-
get utförs enligt en filosofi där tillväxt är det överordnade målet.182 
Centralt för VINNOVA:s verksamhet är begreppet ”innovationssy-
stem”, vilket definieras på följande sätt: ”Aktörer inom forskning, när-
ingsliv och politik/offentlig verksamhet som i samspel genererar, utby-
ter och använder ny teknik och ny kunskap för att skapa hållbar till-
växt genom nya produkter, tjänster och processer.”183 Forskningens 
syfte är att bidra till innovationer, som i sin tur är nödvändiga för det 

                                         
181. VINNOVA:s hemsida:  
http://www.vinnova.se/Om-VINNOVA/Vision-och-mal/.  
182. Verkets fokus på tillväxt gränsar till det kuriösa ifråga om vissa projekt. Ett 

exempel är en konferens med rubriken ”Tillämpad genusforskning främjar till-
växt”.  Se http://www.vinnova.se/misc/menyer-och-funktioner/Nyheter/Nyheter-
2007/070821-Tillampad-genusforskning-framjar-tillvaxt/  

183. VINNOVAs hemsida:  
http://www.vinnova.se/Om-VINNOVA/Nyckelbegrepp/.  
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allt överordnade tillväxtmålet. Begreppet innovationssystem är intres-
sant i det att det kan tolkas som en modell av samhället som ett system 
vars olika integrerade delar – företag, lärosäten, individer, stat och 
kommun – var och en fyller sin funktion i skapandet av tillväxt. Sta-
tens roll är således reducerad till att vara en av många noder i ett in-
dustriellt system. 

                                        

Att VINNOVA:s verksamhetsfilosofi är grundad i globaliseringsideo-
login antyds av följande citat, hämtat ur inledningen till en rapport 
från verket:  

Globaliseringen innebär både utmaningar och möjligheter för 
svensk tillväxt och välfärd. Den ökade tillgången till globala markna-
der och kompetenser ger förbättrade tillväxtmöjligheter. Samtidigt 
ökar konkurrensen […], vilket skapar ökad press på kontinuerlig för-
nyelse av affärer och företag. På kort sikt ökar trycket på effektivise-
ring av verksamheter. På längre sikt är innovation en nödvändig förut-
sättning för företags och branschers internationella konkurrenskraft.184 

Intressant att konstatera vad gäller VINNOVA är slutligen att den 
förordning som innehåller verkets instruktion (2000:1132) ersatte en ti-
digare förordning med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning 
(1995:865). Liksom vad gäller Arbetslivsinstitutets nedläggning anar 
man här en politisk vilja att sträva bort ifrån begreppet ”arbetsliv”, 
med dess konnotationer av arbetarperspektiv och fokus på anställdas 
rättigheter.  

VINNOVA driver sedan 2004 forsknings- och utvecklingsprogram-
met Dynamo – Dynamiska arbetsmarknader och organisationer.185 Syf-
tet har varit att ”stimulera till ökad rörlighet, minskad ohälsa, bättre 
kompetensförsörjning och bättre dynamik inom arbetslivet”, genom 
att sätta ”fokus på frivillig lokal och regional rörlighet mellan arbetsgi-
vare, arbetsställen, yrken och branscher m m”.186 Programmet kan allt-
så betraktas som normativt då det tar som utgångspunkt att rörlighet 
har vissa positiva följder i form av ökad dynamik i näringslivet.187 Rör-

 
184. VINNOVA: Tillväxt och Innovation i Sverige: en lägesbedömning, s. 5.  
185. Åkerlund, Kjell, 2007: Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv. Lärdomar från 

Dynamoprogrammet, Vinnova Rapport (VR 2007:9), s. 3.  
186. Ibid.  
187. Programledaren för Dynamo, Erling Ribbing, konstaterade vid Dynamo-

konferensen 6 september 2007 att programmet var normativt till sin karaktär.  
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lighet är nödvändig för att företagens kompetensförsörjning ska funge-
ra på ett tillfredsställande sätt, och man gör även en koppling mellan 
rörlighet och hälsa: låg rörlighet leder till inlåsningar och ohälsa.188 
Man sätter därför bl.a. i fokus s.k. arbetsgivarringar, en form av sam-
verkan mellan arbetsgivare som syftar till att ”öka personalens rörlig-
het på en lokal eller regional arbetsmarknad för att förebygga inlåsning 
och ohälsa, för att underlätta rehabilitering samt för att förbättra med-
lemsföretagens arbetskraftsförsörjning och tillväxt”.189 Vi kan alltså 
konstatera att Dynamoprogrammet för samman några centrala teman 
vad gäller samtida uppfattningar om arbetskraftens rörlighet: rörlighe-
ten kopplas till kompetensfrågor, befrämjar hälsa hos arbetstagare och 
har att göra med en ”dynamisk”, nätverksbaserad samverkan mellan 
olika aktörer på en regional nivå.  

                                        

Familjen och den nya arbetsmarknaden 
Som beskrivits tidigare har flexibilitet kommit att värderas allt högre 
hos arbetskraften. Den individ som är maximalt rörlig och flexibel är 
maximalt anpassad till arbetsmarknaden. Denne ideale arbetare låter sig 
inte låsas fast i några givna strukturer eller sammanhang; han eller hon 
regisserar sitt eget liv, bygger upp sina egna nätverk i form av ett brett 
spektrum av kontaktytor och är på så sätt alltid redo för förändring. 
Detta budskap kan nog till stor del fortfarande betraktas som utopiskt. 
I ett avseende klingar det extra falskt: nämligen i förhållande till en 
kvarvarande ”struktur” som fortsätter att hålla individen i sitt grepp – 
familjen. Samhället är för sin fortlevnad beroende av den institution 
som kärnfamiljen utgör; samtidigt är denna institution utsatt för stark 
press från arbetsmarknadens krav. Att denna problematik blivit allt-
mer aktuell framstår tydligt i den debatt som uppkommit om unga fa-
miljers – framför allt medelklassfamiljers – möjlighet att få vardagen att 
gå ihop (”livspusslet”).190 Det finns en generell uppfattning om att kra-
ven ökat i arbetslivet, och Sveriges väl utbyggda barnomsorg tycks inte 
vara tillräcklig för att avlasta familjer där båda parter förvärvsarbetar. 

 
188. Åkerlund 2007, s. 3.  
189. Ibid., s. 15.  
190. Se t.ex. Lindberg, Ingemar (red.), 2007: Halvvägs eller vilse? – Om den nöd-

vändiga balansen mellan föräldraskap och jobb, Premiss, Stockholm.  
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Som kommer att framgå av följande resonemang har diskussionen om 
”livspusslet” en nära anknytning till frågor om arbetskraftens rörlighet.  

Enligt utredningen Ökad rörlighet för sysselsättning och tillväxt (SOU 
2003:37) har flyttningsbenägenheten inte ökat på senare år – jämfört 
med 1960-talets slut är den t.o.m. lägre.191 Däremot har den geografiska 
rörligheten i form av pendling ökat, främst bland de grupper som har 
högre utbildning.192 Forskning visar att en individs flyttningsbenägen-
het minskar i takt med att partnerns inkomst ökar.193 Det är därför ett 
rimligt antagande att den ökade kvinnliga förvärvsintensiteten under 
senare decennier utgör en bidragande orsak till den minskade flytt-
ningsfrekvensen. Observera att pendling kan utgöra en lösning på det 
”rörlighetsdilemma” som en familj ställs inför när även kvinnan arbe-
tar heltid: möjligheten att båda hittar ett lämpligt arbete ökar genom 
att sökandeområdet vidgas genom pendling. Utredningen, som före-
träder en slags ”regionpolitisk” linje, är positiv till att den geografiska 
rörligheten i allt större utsträckning sker i form av pendling, eftersom 
arbetskraften i en given region på så sätt kan tas tillvara mer effektivt.194 
Därför föreslår man ”regionförstoring” samt att pendling ytterligare 
stimuleras genom särskilda bidrag.195  

Något som inte berörs i den ovan nämnda utredningen är det fak-
tum att pendlingen i praktiken förlänger arbetsdagen; för familjer tor-
de detta innebära att den gemensamma tiden minskar liksom tiden 
med barnen. Detta faktum har troligen relevans för den diskussion 
som har uppkommit om barnfamiljers alltmer pressande situation. En 
föreslagen lösning på barnfamiljers problem som kommit att vinna allt 
starkare insteg är vårdnadsbidrag, som skulle ge ena föräldern möjlig-

                                         
191. Ökad rörlighet för sysselsättning och tillväxt, s. 11.  
192. Ibid., s. 12. Uppgiften att högutbildade pendlar i högre utsträckning är häm-

tad från Flyttning och pendling i Sverige – Bilaga 3 till Långtidsutredningen (SOU 
2007:35), s. 103.  

193. Ibid., s. 45. I utredningen hävdas ordagrant att ”benägenheten att flytta 
minskar […] med partnerns inkomst”. Jag tolkar detta som ett syftningsfel. Att 
man blir mer benägen att flytta ju mer partnern tjänar vore ett kontraintuitivt re-
sultat som torde föranleda en diskussion, men någon sådan finns inte i texten.  

194. Den första meningen i utredningen Ökad rörlighet för sysselsättning och till-
växt markerar vilket perspektiv som tillämpas: ”En väl fungerande kompetensför-
sörjning är grunden för regional utveckling och tillväxt” (s. 11).  

195. Ökad rörlighet för sysselsättning och tillväxt, s. 15ff.  
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het att vara hemma med barnen under en viss tid, mot en (blygsam) er-
sättning från samhället. Den borgerliga regeringen har nyligen fattat ett 
beslut om vårdbidrag på 3 000 kr skattefritt till föräldrar som tar hand 
om barn mellan ett och tre år.196 Som påpekas i debattboken Halvvägs 
eller vilse? av Ingemar Lindberg (red.) innebär denna lösning att Sverige 
tar ett steg tillbaka ifråga om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
och närmar sig den ”tyska” eller ”kontinentala” modellen för välfärds-
politik.197 Forskning visar att införande av vårdnadsbidrag leder till att 
kvinnors ställning på arbetsmarknaden försämras.198 

Den svenska ”tvåförsörjarmodellen” har alltså kommit under allt 
starkare press, troligen som en följd av de ökande kraven i arbetslivet. 
Reformer som t.ex. det om vårdnadsbidrag innebär att samhället kan 
vara på väg tillbaka mot en situation där männen har det största ansva-
ret som familjeförsörjare, medan kvinnors förvärvsarbete blir mer 
marginellt. I denna situation begränsas kvinnors deltagande på arbets-
marknaden av två faktorer: dels ansvaret för hem och barn; dels det ar-
betsutbud som finns att tillgå på den ort familjen är bosatt på – och va-
let av bosättningsort kan i sin tur förväntas bero på var det finns lämp-
ligt arbete att tillgå för maken. Kvinnans arbetssituation struktureras 
därmed av makens förvärvsarbete, som utgör familjens huvudsakliga 
inkomstkälla.199  

                                         
196. ”Vårdnadsbidrag från 1 juli 2008”, Dagens Nyheter 2007-09-04 (www.dn.se).  
197. Lindberg 2007, s. 10, 13f. Observera att denna modell är densamma som om-

talades i föregående kapitel under benämningen ”the male-breadwinner model”. 
Lindbergs egen ståndpunkt är att man istället ytterligare bör befästa och utveckla 
den svenska ”tvåförsörjarmodellen”: dubbelarbetet (hem och arbete) är ett problem 
som framför allt går utöver kvinnor; därför måste männen förmås att ta större an-
svar för hem och barn.  

198. Morgan, Kimberly J. & Kathrin Zippel, 2003: ”Paid to Care: The Origins 
and Effects of Care Leave Policies in Western Europe”, Social Politics, våren 2003. 
Artikeln undersöker effekterna av vårdnadsbidrag i fem länder där sådana införts, 
nämligen Finland, Frankrike, Norge, Tyskland och Österrike.  

199. Givetvis finns det även grupper och aktörer i samhället som motverkar en 
sådan utveckling. Jämställdhet generellt, samt kvinnors rätt till jämlikt deltagande 
på arbetsmarknaden, är trots allt värderingar med en stark förankring i det svenska 
samhället.  
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Sammanfattande analys 
Den period som jag här benämnt ”Flexibilitetens tidevarv” har innebu-
rit dramatiska förändringar såväl på arbetsmarknaden som inom sam-
hällsekonomin som helhet. Dessa förändringar är ännu svåra att över-
blicka, eftersom de ännu befinner sig i det nära förflutna – eller rättare 
sagt, de är ännu pågående. I detta kapitel har jag trots dessa problem 
med hjälp av några nedslag i samhällsdebatten försökt beskriva utveck-
lingen inom ett gemensamt ramverk. Den tes som framställs är att glo-
baliseringsbegreppet i stor utsträckning kommit att forma hur stats-
makterna samt arbetsmarknadens parter beskrivit samhället och identi-
fierat problemområden. Den starka konkurrensen i dagens globalisera-
de ekonomi anses innebära ett starkt förändringstryck på svenska före-
tag, som i hög utsträckning tvingas att rationalisera, specialisera sig 
samt fortlöpande utvärdera och omvärdera sin verksamhet utefter 
marknadens signaler. Detta förändringstryck ”fortplantar sig” till ar-
betskraften, som i allt större utsträckning tvingas till flexibilitet; indi-
viden måste vara rörlig, kontinuerligt ta till sig ny kunskap och snabbt 
kunna anpassa sig till nya förutsättningar. Globaliseringstanken hänger 
också samman med en minskande tilltro till statens förmåga att bedriva 
en självständig politik och utöva en rationell styrning av samhället. 
Istället har staten till stor del inriktat sig på olika former av ”partner-
skap” med näringslivet och andra aktörer, i syfte att skapa goda förut-
sättningar för tillväxt. Överhuvudtaget har tillväxt kommit att priori-
teras framför andra mål, såsom fördelning. Bakom detta ligger tanken 
att i en alltmer konkurrenspräglad global ekonomi gäller det att främst 
se till att det finns någon välfärd att fördela. Åtgärder för att uppnå en 
jämnare fördelning av risker mellan individer är effektivitetshämman-
de och höjer produktionskostnaderna vilket i sin tur innebär att Sveri-
ges konkurrenskraft försvagas. En illustration till förändringen i fokus 
är övergången från regionalpolitik (fördelande) till regionpolitik (till-
växtstimulerande). 

Under inflytande av globaliseringsdiskursen har synen på rörlighet 
delvis antagit andra former. Att arbetskraften är lättrörlig betraktas 
fortfarande som en nödvändighet ur en ”klassiskt” nationalekonomisk 
synvinkel – rörligheten är nödvändig för att se till att den industriella 
kapaciteten utnyttjas effektivt och flaskhalsar undviks. Samtidigt har 
dock rörlighet även kommit att förknippas med kompetensutveckling; 
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människor förväntas byta arbetsplats och arbetsuppgifter med jämna 
mellanrum och därmed ta till sig och sprida ny kunskap. Via idén om 
kompetensutveckling finns också en koppling mellan rörlighet och ett 
psykologiskt antagande om att det är naturligt för människor att stän-
digt söka nya utmaningar och sammanhang. Kompetensutveckling be-
traktas som personlighetsutveckling. Ohälsa har på så sätt kommit att 
förklaras med orörlighet snarare än – exempelvis – ett hårdare klimat 
på arbetsplatserna. Inom ramen för en studie av denna typ är det omöj-
ligt att besvara vilketdera av perspektiven som är det ”riktiga”; det som 
lägger ansvaret på individerna respektive det som ställer arbetsplatserna 
i centrum. Vad som däremot är möjligt är att i någon mån problemati-
sera rådande föreställningar (individualism, flexibilitet, statens minska-
de ansvar) och att konstatera att de tenderar att sammanfalla med en 
förstärkt maktposition för arbetsgivarna.  
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Avslutning  

Analysen har visat hur synen på arbetskraftens rörlighet har genom-
gått stora förändringar under perioden från andra världskrigets slut 
fram till idag. Uppfattningen om rörlighet är långt ifrån någon isolerad 
fråga utan har hela tiden haft ett samband med övergripande tendenser 
i den samhällsekonomiska utvecklingen – vilka problem som identifie-
rats och vilka lösningar som förespråkats på en ideologisk såväl som en 
praktisk-politisk nivå.200  

Sammanfattningsvis har värderingen av rörlighetens önskvärdhet 
skiftat under perioden. Det är dock en förenkling att säga att det rör 
sig om en pendelrörelse, eftersom man också kan urskilja en kvalitativ 
förändring vad gäller politiska övertoner och de värden som rörlighe-
ten förknippats med. Under den första av de tre perioder jag urskiljer, 
överrörlighetens epok, rådde en kraftig högkonjunktur. Arbetsmark-
nadspolitiken utgick till stor del från en problemformulering enligt 
vilken den starka efterfrågan på arbetskraft gav upphov till svårigheter 
i form av inflationstryck och ”desorganisationsfenomen” (frånvaro, 
olycksfall etc.). En misstro fanns mot marknadens förmåga att reglera 
ekonomin på ett effektivt sätt. Arbetsmarknadens parter betraktade 
vid denna tid sina intressen som i stor utsträckning sammanfallande – 
båda sidor betraktade strävan mot tillväxt som det överordnade målet. 
Arbetsgivarna kunde på så sätt få både fackföreningsrörelsens och (den 

                                         
200. Den analys som genomförts är i huvudsak textbaserad och inriktad på en 

beskrivning av hur frågan om arbetskraftens rörlighet har hanterats på en diskursiv 
nivå, men jag kommer i det följande försiktigtvis att även försöka antyda några 
förklaringar till utvecklingen i termer av ekonomiska förutsättningar samt för-
skjutningar i maktbalansen på arbetsmarknaden.  
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socialdemokratiskt ledda) regeringens stöd i partsgemensamma åtgär-
der för att disciplinera arbetskraften och stävja överrörligheten – åtgär-
der där kampanjerna mot ”Hopp-Jerkan” utgjorde ett inslag. Sam-
hällsanda och uppoffring för det gemensamma bästa var de värden som 
förmedlades till arbetarna.  

Den andra perioden, med början i mitten av 50-talet, har jag kallat 
den solidariska lönepolitikens epok. Efterfrågetrycket i ekonomin var 
fortsatt högt under denna period, men i och med att en ny ekonomisk-
politisk modell började tillämpas – den Rehn-Meidnerska modellen, 
där solidarisk lönepolitik var ett viktigt inslag – kunde överrörligheten 
stävjas och hög tillväxt förenas med låg inflation. Statens roll i ekono-
min blev nu viktigare, och det fanns en stark tilltro till statens möjlig-
het att rätta till marknadens ofullkomligheter samt uppnå en rättvis 
fördelning. Eftersom modellen påskyndade strukturomvandlingar 
inom näringslivet, krävdes det nu en aktiv arbetsmarknadspolitik som 
hjälpte den friställda arbetskraften att hitta nya anställningar. Nu blev 
det alltså ett mål att öka rörligheten och den ideologi som förmedlas 
t.ex. genom AMS skiljer sig kraftigt från föregående epok: individen 
skulle nu bejaka förändringar och den standardhöjning som effektivise-
ringarna i näringslivet innebar. Kring 1970-talet inträffar ett mellanspel 
i politiken som innebär en förskjutning av politikens innehåll mot ar-
betstagarnas intresse: arbetsrättslig lagstiftning infördes som gick stick i 
stäv med arbetsgivarnas krav på flexibilitet; kvinnor skulle ges ökade 
möjligheter till heltidsarbete genom utbyggnad av dag- och fritidshem; 
och de fackliga organisationerna skulle på sikt ta makten över kapital-
ägandet genom löntagarfonderna. Ökad rörlighet stod nu inte längre 
högt på dagordningen; man framhöll snarare de negativa effekterna för 
individ och samhälle av de omfattande förflyttningar som var följden 
av den höga strukturomvandlingstakten.   

Flexibilitetens epok tar sin början i det tidiga 1980-talet, i och med den 
politiska vänsterns nederlag i fråga om löntagarfonderna. Ett generellt 
lägre efterfrågetryck samt hårdnande global konkurrens innebär, häv-
dar man nu, att ambitionsnivån inom välfärdsområdet och vad gäller 
arbetstagares rättigheter måste sänkas. Det finns en misstro mot statens 
möjligheter att styra ekonomin. Den starkare konkurrensen sätts i 
samband med att högre krav ställs på arbetskraften att vara rörlig, flex-
ibel och kompetent. Samtidigt inträffar en kvalitativ förändring i synen 
på rörlighet som innebär att man nu också framhåller rörlighetens be-
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tydelse för kompetensutveckling och idéspridning. Kompetensutveck-
ling betraktas nu också som personlighetsutveckling, vilket innebär att 
gränsen mellan privatliv och arbetsliv blir otydligare. Många har fått 
mer komplexa, stimulerande och samtidigt gränslösa jobb medan en 
annan grupp hamnat i långtidssjukskrivningar eller andra typer av 
utanförskap.201 Den senare gruppen betraktas som ”orörlig”; man kan 
tillspetsat tala om en patologisering av orörligheten.  

Tabellen på nästa sida utgör ett försök att (förenklat) sammanfatta 
förändringarna under efterkrigstiden vad gäller rörlighet och andra re-
levanta aspekter.  

Slutreflexion 
Beslut om rörlighet ställer maktfrågor på sin spets. Att byta till ett an-
nat arbete, kanske på en annan ort, är en stor omställning i en männi-
skas liv – en omställning som kan vara självvald av individen och som 
kan vara en väg till välstånd och självförverkligande. Lika ofta kan det 
röra sig om en omställning som är påtvingad utifrån genom myndig-
hetsbeslut eller ekonomisk nödvändighet; som i värsta fall ”sliter sön-
der” det liv man vant sig vid och de strukturer och sammanhang man 
ingår i – en yrkesidentitet, gemenskapen i ett lokalsamhälle, kanske 
t.o.m. familjen. Frågan om rörlighet är på så sätt en brännpunkt för 
potentiella konflikter mellan individens intressen och kollektivets, 
mellan olika nivåer i samhället – lokal, regional och nationell –, mellan 
storskaliga system och småskaliga, samt mellan produktion och repro-
duktion.  

Frågor om det kapitalistiska produktionssättets potentiella negativa 
inverkan på samhället i form av främlingskap och uppbrutna sociala 
strukturer uppmärksammades redan under industrialiseringen på 1800-
talet, bl.a. genom Marx’ alienations- och Durkheims anomibegrepp.202 
Samma tankegång låg bakom de konservativas skräck för det rotlösa 
proletariatet, den lättrörda massan. Frågan är hur omfattande förflytt-
ningar ska kunna kombineras med att människor upplever tillvaron 
som meningsfull och har en känsla av att kontrollera sitt eget liv. Den-
na problematik framstår som högst aktuell idag, i ljuset av globalise-

                                         
201. Allvin et al 2006, s. 7ff.  
202. Giddens 2007, s. 33, 422f.  
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ringen och individualiseringen av arbetsmarknaden. Rörlighetens po-
tentiella negativa effekter finns hela tiden i bakgrunden i statsmakter-
nas hantering av arbetskraftens mobilitet under loppet av efterkrigsti-
den.  

 

 
Överrörlighetens epok  
(sent 1940- till mitten  
av 1950-talet) 

Den solidariska  
lönepolitikens epok  
(mitten av 1950- till  
slutet av 1970-talet) 

Flexibilitetens epok  
(tidigt 1980-tal och  
framåt) 

Marknaden 

Misstro mot egennyttan 
som drivkraft.  Samarbete 
mellan arbetsmarknadens 
parter. 

Tro på politikens möjlig-
het att styra över mark-
naden. Samarbete mellan 
arbetsmarknadens parter. 

Stort förtroende för den 
fria marknaden. Begrän-
sat samarbete. 

Politiken 
Mycket lämnas till arbets-
marknadens parter att 
förhandla om. 

Fortsatt tro på partssam-
arbete, men staten tar en 
mer aktiv roll. 

Misstro mot politiken 
och dess möjligheter.  
Avregleringar, utförsälj-
ningar. 

National- 
ekonomisk  
teori 

Visst ifrågasättande av 
klassisk national-ekono-
mi. Funktionalism – oli-
ka grupper/klasser i sam-
hället måste samverka. 

Visst ifrågasättande av 
klassisk national-ekono-
mi. Keynes stort namn. 

Klassisk national-ekono-
misk teori har ett domi-
nerande inflytande. 

Rättvisa,  
moral,  
ideologi 

Konservatism, harmoni-
lära. Individen bör visa 
samhällsanda och ställa 
upp för gemensamma 
mål. 

Socialdemokrati/ social-
liberalism. Tillväxt ska 
kombineras med utjäm-
ning mellan olika befolk-
ningsgrupper/klasser. 

Nyliberalism. Nedtoning 
av möjligheter till omför-
delning.   

Utbildning Arbetsplatserna internut-
bildade.  

Utbyggd ungdomsutbild-
ning ska ge alla lika möj-
ligheter. 

Spetsutbildning som ger 
möjlighet till tillväxt. 
Högskoleutbyggnad. 

Rörlighet Individen bör vara trogen 
sin arbetsgivare. 

Geografisk rörlighet och 
bejakande av strukturom-
vandling. 

Rörlighet på alla plan ska-
par dynamik; kompetens-
utvecklingsperspektiv. 

Tabell 1: Sammanfattning av resultaten 
 
Så är fallet när man på 1940- och det begynnande 1950-talet implicit 

hänvisar till bilder om den (över-) rörlige individen som en avvikande, 
psykiskt instabil vagabondfigur. Samma problemkomplex kan anas 
som ett ”dåligt samvete” under Rehn-Meidner-epoken, då samhället i 
namn av den demokratiska socialismen skulle inrätta livet till det bästa 
för individen, och se till att hög levnadsstandard kombinerades med 
förutsägbarhet och trygghet. En svag punkt i denna modell var att den, 
till följd av de omfattande strukturomvandlingarna, likväl ställde höga 
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krav på individen att om arbetsmarknaden så krävde vara beredd att 
lämna sin inrutade tillvaro och söka sig till en helt annan landsända. I 
dagens globaliserade samhälle är kraven på flexibilitet högre än någon-
sin, liksom kraven på individen att ta ansvar för sin egen arbetssitua-
tion och hålla sig anställningsbar. Samtidigt som människor lösgörs 
från traditionella roller och strukturer har arbetsmarknaden blivit mer 
föränderlig och svårtolkad, och frågan är nu vad individen har för 
identitet att ”falla tillbaka på” när han eller hon fattar beslut om val av 
anställning, utbildning och bostadsort.  

En avslutande reflexion är att individens anpassning till samhällets 
krav kommit att utgöra ett genomgående tema i denna rapport. Inne-
hållet i dessa krav har, som vi sett, varit skiftande: under perioden strax 
efter andra världskriget skulle den enskilde förmås att avstå från att 
byta arbetsplats – idag råder det omvända förhållandet; täta arbets-
platsbyten är något som uppmuntras. Gemensamt är att samhället då 
som nu placerar den oanpasslige individen i fokus, snarare än de struk-
turer som omger honom, och gör denne till föremål för en diagnos 
med psykologiska förtecken. Kanske är denna typ av ”ideologisk” 
styrning något statsmakterna tar till i brist på bättre, under perioder då 
förvirring råder kring tendenserna i samhällsutvecklingen och vilken 
politik som krävs för att på bästa sätt hantera dem.  
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HOPP-JERKAS ÅTERKOMST?
”Hopp-Jerka” blev ett skällsord under slutet av 1940- och bör-
jan av 1950-talet, då ett antal statliga kampanjer genomfördes 
med syfte att förmå människor att inte byta jobb alltför ofta. 
Den starka efterfrågan på arbetskraft ledde, menade man, till 
en skadlig överrörlighet på arbetsmarknaden. Åtskilligt har 
förändrats sedan dess.

I den här studien visas hur synen på arbetskraftens rörlighet i 
efterkrigstidens Sverige har varit beroende av rådande samhälls-
ekonomiska och ideologiska konjunkturer, och hur förändringar 
i uppfattningar om rörlighet hänger samman med skiften ifråga 
om synen på samhälle, individ, familj och moral.

Analysen tar sin slutpunkt i vår egen samtid, då begreppet 
”Hopp-Jerka” blivit aktuellt igen, men med omvända förtecken: 
den rotlöse, maximalt flexible individen, ständigt på jakt efter 
nya utmaningar och erfarenheter, har nu blivit idealet.
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