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Abstract 
1950-talet betraktas som genombrottet för den fulla sysselsättningens politik. Det här utkastet 
syftar till att något visa när och hur uttrycket kom till på 1940-talet och varför det blev viktigt, 
de skiftande innebörderna i det och hur konstruktionen av det samverkade med den 
ekonomiska utvecklingen på 50-talet. Någon uttömmande studie är det inte frågan om, utan 
det rör sig enbart om olika mindre nedslag. I centrum står hur begreppet införlivades i svensk 
ekonomisk politik genom det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet och 
fackföreningsrörelsens program för full sysselsättning, den så kallade Rehn-
Meidnermodellen. Vissa jämförelser görs med hur det har kommit att användas på 1990- och 
2000-talen. Full sysselsättning sammanfaller tidsmässigt med tillkomsten av Bretton-
Woodssystemet 1944. De är samma andas barn. 1971 bröt Bretton-Woods ihop sedan USA 
beslutat släppa guldets koppling till dollarn. Kort efter följde 1970-talets oljekriser och 
fullsysselsättningspolitiken som den utformades på 1950-och 1960-talen kom då att 
undergrävas. Men icke desto mindre kom begreppet att leva kvar och används idag som en 
vision för arbetsmarknadspolitiken. Ett delsyfte med konferenspappret är att utgöra en del av 
kontexten till forskningsprojektet Aktivitetsrapporten som empirisk källa till arbetslösas 
sökbeteende. 
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Syfte och utgångspunkter 
Full sysselsättning har figurerat som ett ekonomiskt politiskt begrepp sedan slutet av 1940-

talet. I vårpropositionen 2014 proklamerade regeringen ”En politik för full sysselsättning - 

Regeringens politik för full sysselsättning omfattar åtgärder som både stimulerar utbudet av 

och efterfrågan på arbetskraft och som säkerställer att matchningen på arbetsmarknaden 

fungerar väl.”2 Ett annat slående exempel är en LO-konferens som hölls den 10 april 2014 

under temat ”Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik” där åtgärder mot arbetslöshet och 

för ökad sysselsättning i Sverige ventilerades.3 Full sysselsättning används här som ett mål för 

den ekonomiska politiken samtidigt som arbetslösheten i Sverige har periodvis varit hög 

sedan 1990-talet. Uppenbarligen finns det en tänjbarhet i begreppet som har starkt bidragit till 

att det har överlevt även den djupast konjunkturnedgång och att det fortfarande är gångbart i 

den ekonomisk-politiska debatten. Syftet med konferenspappret är att beskriva några drag 

bakom tillkomsten av uttrycket full sysselsättning. Utgångspunkten är de klassiska frågorna 

när och hur det började användas samt varför. Det här konferenspappret gör självfallet inga 

anspråk på någon heltäckande beskrivning av dess tillkomst utan det bör ses som ett 

diskussionsunderlag för kommande studier av begreppet full sysselsättning. Utkastet är också 

tänkt att i vissa delar bilda kontexten till forskningsprojektet Aktivitetsrapporten som empirisk 

källa för arbetslösas sökbeteende.4  

 

Begreppet full sysselsättning liksom dess engelska motsvarighet Full Employment förefaller 

ha kommit till ökad användning under 1940-talet om vi ser till antalet träffar i Libris.5 

Publicering av svenska monografier om full sysselsättning under 1940-och 1950-talen är dock 

inte lika omfattande i jämförelse med motsvarande publicering på engelska. Säkert hänger det 

samman med de periodvis mycket höga arbetslöshetstalen i England under mellankrigstiden 

relativt Sverige. De svenska monografierna handlar främst om den svenska 

efterkrigsplaneringen (Myrdalkommissionen) och den efterföljande debatten. 

Konferenspappret är avgränsat mot i första hand behandlingen av full sysselsättning inom 

                                                 
2 Prop. 2013/14:100, s. 26, m fl sidor. Se även delavsnittet: 2.4.2. En politik för full sysselsättning.  
3 http://www.lo.se/start/pressmeddelanden/valkommen_till_los_konferens_vagen_till_full_sysselsattning 
4 Syftet med projektet är att ställa samman de sedan 1 oktober 2013 inlämnade aktivitetsrapporterna, bearbeta 
och analysera dem i syfte att studera i vilken utsträckning de empiriskt kan belysa hur en arbetslös söker arbete, 
vilka potentiella hinder som finns för en arbetslös att få ett arbete som till exempel rätt utbildning eller bristande 
arbetslivserfarenhet m.m. 
5 Enligt Libris, (fritextfält): för 1930-1939 är antalet träffar 4 st inkl engelska sökordet. Antal träffar 1940-1949. 
12 svenska monografier. Antalet engelsspråkiga monografier med full employment är 43 för 1940-1949. Det 
svenska uttrycket full sysselsättning ingår också  i andra källor än de som har förtecknats i Libris varför antalet 
träffar i Libris är en underskattning. Periodika ej inräknade.  
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ramen för utredningen om den svenska efterkrigsplaneringen och Rehn-Meidnermodellen. 

Pappret börjar med en översiktlig genomgång av bakgrunden till uttrycket full sysselsättning, 

etablering på 1940-talet och hur det kom att användas inom ramen för Rehn-

Meidnermodellen. Pappret avslutas med några nedslag i användningen av full sysselsättning 

under 1990- och 2000-talen. Vilka likheter och skillnader går att se? 

Full sysselsättning – en bakgrund 
Exakt när begreppet full sysselsättning uppenbarar sig första gången för att beteckna ett 

tillstånd på arbetsmarknaden är svårt att fastställa. Begreppet går att spåra långt tillbaka. I till 

exempel i Richard Murray’s A proposal for the better securing our wooll against exportation, 

by working up and manufacturing the same: with the method and manner of setting and 

keeping the poor in constant and full employment throughout the whole nation från 1695.6 

Här syftar det närmast på att sätta fattiga i arbete inom den engelska ulltillverkningen, och bör 

främst ses som en del i en merkantilistisk manufakturpolitik. Men samtidigt röjer titeln en 

antydan om att sysselsätta hela den arbetande (fattiga) befolkningen i arbete. Under 1800-talet 

förskjuts innebörden i uttrycket något då full sysselsättning börjar kopplas till det ekonomiska 

tillståndet och härigenom antyds den betydelse det skulle komma att få på 1900-talet.7 En 

viktig bidragande orsak till det var de institutionella förändringar som ägde rum mot slutet av 

1800-talet genom etableringen av en rad arbetsstatistiska byråer i USA och Europa samt 

tillkomsten av de offentliga arbetsförmedlingarna. Den kunskapsuppbyggnad som nu sker 

genom dessa institutioners arbete lägger grunden för 1900-talets arbetsmarknadspolitik. Något 

av den här förändringen går att spåra i 1926 års Arbetslöshetsutredning. Betydelseglidningar 

finns och uttrycket kan å ena sidan betyda fullt sysselsatta med avseende på tillräcklig 

bärgning för sin försörjning vilket implicerar olika slag av deltidsarbeten, och å andra sidan 

att arbetskraften är fullt sysselsatt, dvs. full sysselsättning råder inom alla branscher.8 

 

Men det är mot slutet av 1930-talet och under andra världskriget som begreppet full 

sysselsättning på allvar börjar användas och då för att beteckna ett mål med den ekonomiska 

politiken nämligen att alla som vill också ska kunna få ett arbete till, givet en viss lönenivå, 

alltså en mycket allmänt hållen vision.9 Den tyske ekonomhistorikern Hans-Michael 

Trautwein hävdar att 1920-talets efterkrigsdepression och hyperinflationen bland 

                                                 
6 Murray, Robert (1695). 
7 The Fermentation of Europe [Elektronisk resurs](1848). 
8 Sou 1931:20, s. 90, s. 255, s. 265 och s. 301. Sou 1931:21, s. 4, s. 78. Sou 1935:6, s. 13, s. 83. 
9 6 Oxfordekonomer om full sysselsättning.. (1946). s. 7. 
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axelmakterna i början av 1920-talet, med Tyskland som det mest iögonfallande exemplet, 

liksom 30-tals krisen vilket inkluderade såväl de stora finansiella problem med bland annat 

suspensionen av guldmyntfoten 1931 som den djupa depressionen kort därefter och 

restriktionerna av världshandeln bidrog till artikulerandet av fullsysselsättningssamhället. Till 

detta ska läggas nazismens etablering i Tyskland som kom att spela stor roll hos olika 

policyaktörer när Europa skulle rekonstrueras efter fredsslutet 1945.10 Den beskrivningen 

bekräftas av Bertil Ohlin i dennes The problem of employment stabilization. Massarbetslöshet 

kunde följas av politisk oro och utgöra en jordmån för nazism och socialism.11 Utvecklingen i 

Tyskland som föregick kriget förskräckte. Hur återbyggnaden skulle göras utan att ställa 

Europa inför liknande socioekonomiska och politiska problem som följde av freden i 

Versailles blev sålunda en stor fråga i den anglosachsiska debatten om 

efterkrigsplaneringen.12  

 

Uttrycket full sysselsättning kom också att tilldelas ett visst utrymme i FN-deklarationen om 

mänskliga rättigheter 1948.13 Begreppet behandlades under artiklarna 22-25 och hörde till de 

sociala rättigheterna inom ramen för internationell rätt till vilka Sverige anslöt sig till. Av 

artikel 23 framgår klart att varje individ ska ha rätt till arbete, rätt till valfri sysselsättning, 

goda arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet. Därtill underströks rätten till lika lön för 

lika arbete för både kvinnor och män, och rätten till att bilda fackföreningar. Hur de skulle 

implementeras fick i princip varje medlemsland själv avgöra. När det gäller full sysselsättning 

ligger betoningen på rätten till arbete för alla oavsett kön och etnisk tillhörighet men också 

rätten till att göra fritt välja arbete. Länder kunde i sin ekonomiska politik sträva efter full 

sysselsättning men en sådan strävan skulle kunna kollidera med rätten att fritt välja 

sysselsättning.  Det senare innebär en begräsning av det offentligas möjligheter att med tvång 

fullfölja den fulla sysselsättningens politik.14 I vilket fall visar FN-deklarationen att full 

sysselsättning ingick som en del i en större internationell kontext. 

 

På ländernivå var flera av västländerna inklusive Sverige förhållandevis väl rustade för att 

möta den rad av socioekonomiska problem som antogs skulle följa på kriget. Kriget i sig hade 

inneburit en omfattande uppbyggnad av den ekonomiska statistiken som en del i planeringen 

                                                 
10 Erixon, Lennart (red.) (2003). Trautwein, Hans-Michael., s. 190f. och 195f. 
11 Ohlin, Bertil (1949). s. 91f. och 107f. 
12 Ohlson, Björn (1958). s. 38. 
13 Se: Eek; Hilding (1950). s. 415-422. 
14 Se: Eek; Hilding (1950)., s. 422. 
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av produktion och konsumtion under avspärrning.15 På ett ekonomiskt administrativt plan 

fanns sålunda en beredskap. I viss utsträckning var detta en fortsättning på den uppbyggnad 

av nationalräkenskapssystem bland flera industrialiserade länder som hade påbörjats mot 

slutet av 1930-talet och lade grunden för en ökad ekonomisk planering.16 De regleringar som 

infördes under kriget av försörjningsskäl i såväl krigförande länder som i icke-krigförande 

länder utgjorde också en grund för en smidigare övergång till fredsproduktion, som till 

exempel olika regleringar av varu- och kapitalmarknaderna. Det övergripande målet med den 

ekonomiska politiken bland västländerna vid fredsslutet var frågan hur det skulle vara möjligt 

att förena omställningen till fredsproduktion på ett så smidigt vis som möjligt så att hög 

sysselsättning och samhällsekonomisk balans kunde bibehållas eller åtminstone hållas i 

schack. I detta inbegreps undvikandet av en alltför besvärande omställningsarbetslöshet från 

krigs- till fredsproduktion, tillsammans med bibehållandet av ett stabilt penningvärde. Flera 

internationella konferenser hölls mot slutet av kriget, bland annat Bretton Woods-konferensen 

1944 vilken resulterade i bildandet av Internationella Valutafonden och Världsbanken. Frågan 

om ett stabilt penningvärde hade varit aktuell under hela mellankrigstiden och konferensen 

syftade till att bygga upp ett system av fasta växelkurser mellan länder för att undvika 

valutaoro efter kriget.17  

 

Men det bör påpekas att det rådde delade meningar om de medel som fordrades för att nå 

fullsysselsättningssamhället. Det går att urskilja en skiljelinje mellan mer liberalt inspirerade 

politiker och ekonomer och de som var mer socialliberalt och keynesianskt inspirerade. Det 

namn som främst förknippas bland kritikerna torde väl vara Fredrich Hayek och dennes 

Vägen till träldom.18 En genomgång av några av de mer ledande engelskspråkiga 

nationalekonomiska tidskrifterna för perioden 1940-1950 med full sysselsättning som sökord 

visar en minst sagt oenig ekonomkår om såväl medlen för att nå fullsysselsättningssamhället 

som hur full sysselsättning ska definieras.19  

 

                                                 
15 Ohlsson, Ingvar (1953). s. 41ff. 
16 6 Oxfordekonomer om full sysselsättning.. (1946). s. 7ff. 
17 Syftet med Bretton Woods var att upprätta ett system av fasta växelkurser mellan medlemsländers valutor och 
dollarna där dollarna värde i sin tur var fixerat mot guldet. En viss rätt till justering av valutakurserna 
sinsemellan var möjlig. Sverige anslöt 1950 till Bretton Woods-systemet. 
18 Hayek, Friedrich August von (1944). 
19 De utvalda tidskrifterna är American Economic Review, Economica, Economic Journal, Review of Economics 
and Statististics, Quarterly Journal of Economics, Econometrica, Economic History Review samt Ekonomisk 
Tidskrift. Sökningen gjordes enbart titelfältet i JSTOR. Antalet träffar:  62, varav 2 i Ekonomisk Tidskrift. 
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Sedan slutet av 1940-talet fram till idag har svensk arbetsmarknadspolitik inriktats mot 

upprätthållande av den fulla sysselsättningen. Innebörden i uttrycket och medlen dit har 

visserligen växlat men full sysselsättning har alltid varit målet för svensk 

arbetsmarknadspolitik. I sin avhandling Svensk arbetsmarknad vid full sysselsättning hävdade 

Meidner att en bred definition av full sysselsättning var att föredra då en snäv snarare döljer 

än klargör problemets mångtydigheter.20 Meidner utvecklar inte resonemanget men den 

bredare definitionen underlättar onekligen löneförhandlingsmöjligheterna för olika parter. 

Meidner gjorde ett försök till klassificering av de olika betydelserna som lagt i begreppet och 

delar in begreppet i tre större grupper: välfärdsekonomiskt bestämda definitioner, 

sysselsättningsstatistiskt bestämda definitioner och jämviktsbetingade definitioner. Den första 

definitionen har vissa mål med sysselsättningen eller produktionen, den andra gruppen strävar 

efter siffermässiga preciseringar av sysselsättningen och den tredje att beskriva ett 

jämviktsläge på arbetsmarknaden eller varumarknaden. En viss kritik riktades mot begreppet 

och dess allmänna betydelse på 1960-talet. 1960 års Arbetsmarknadsutredning föreslog en 

allmän beskrivning nämligen att ”alla människor, som kan och vill arbeta, får tillfälle att göra 

meningsfulla insatser i arbetslivet.”21 I Sou 1968:60 om Arbetsmarknadsverket och 

arbetsmarknadspolitiken diskuteras några av beskrivningarna av begreppet som att full 

sysselsättning rådde när den arbetskraft som åstadkommer maximal produktion är sysselsatt 

eller när det finns fler jobb än sökanden liksom den ovan nämnda.22 Full sysselsättning 

betraktades här som alltför intetsägande.  

Svensk ekonomi i den officiella rapporteringen 
I ekonomisk-historisk forskning betraktas 1950-talets svenska och internationella 

konjunkturutveckling som i det närmaste en lång högkonjunktur med högt 

kapacitetsutnyttjande och hög eller rentav full sysselsättning. Perioden 1945-1959 beskriver 

svensk ekonomi i den officiella rapporteringen i ljusa färger. Vissa svackor nämns som slutet 

av 1950-talet eller varnas det för inflation som i samband med Koreakrigets utbrott i slutet av 

1940-talet.23 En viss försiktighet bör göras i tolkningen av det ekonomiska läget för de första 

åren efter kriget. Svensk ekonomi avreglerades i olika omfattning efter kriget men 

arbetsmarknaden hörde till den som där regleringarna togs bort först. De regleringar som 

fanns kvar som till exempel elkraftsransonering, byggnadsregleringar och 

                                                 
20 Meidner, Rudolf (1954). s. 15-23. 
21 Sou 1965:9, s. 20f. 
22 Sou 1968:60, s. 33f. 
23 Sou 1961:42, se: kapitel II. 
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importbegränsningar förefaller emellertid ha inverkat stabiliserande på den ekonomiska 

utvecklingen åren efter krigsslutet.24 

 

Full sysselsättning används ofta i den officiella rapporteringen om svensk ekonomi. 

Konjunkturinstitutets rapporter låg till grund för regeringens bedömningar av svensk ekonomi 

inför framtiden (ex ante) av vad som faktiskt skett i svensk ekonomi (ex post).  

Socialstyrelsens rapporterade om läget på arbetsmarknaden. Full sysselsättning förekommer 

ofta och ibland används till och med utrycket överfull sysselsättning.25 Vad som avses är lite 

oklart men i Konjunkturläget hösten 1949 ges en allmän definition där man i rapporten skriver 

att arbetsmarknaden närmar sig ett tillstånd av jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på 

arbetskraft (med hänvisning till Socialstyrelsens arbetsförmedlingsstatistik) och som uppfyller 

i stort fullsysselsättningspolitikens målsättning nämligen hög och jämn sysselsättning.26 Med 

det avses ett tillstånd av mycket låg rapporterad arbetslöshet bland de fackliga 

organisationerna (4%), i stort sett fullt kapacitetsutnyttjande eller samhällsekonomisk balans. 

Sektorer med arbetskraftsbrist beskrivs i termer av överfull sysselsättning, ett läge med 

flaskhalsar i produktionen. Hit räknades industrier som var beroende av skiftarbete, och därtill 

rapporterades svårigheter att rekrytera kvinnliga skiftarbetare för delar av industrin. 

Arbetskraftens rörlighet hade ökat markant liksom sjukfrånvaron. Vidare förekommer en 

omfattande löneglidning, dvs. löneutvecklingen vid sidan av den avtalade och som är större än 

vad produktiviteten medger.  

 

I Konjunkturläget för hösten 1950 skiftar språkbruket något, och ordet fri samhällsekonomisk 

balans införs. Med det åsyftades att alla regleringar i stort hade avlägsnats utom inom delar av 

penningpolitiken. Skälet till att behålla vissa regleringar av penningpolitiken var att 

fullsysselsättningspolitiken i såväl Sverige som utomlands hade varit svår att vidmakthålla. 

Flera länder har uppenbarligen fått betalningsbalansproblem vilket de har försökt lösa med 

hjälp av devalveringar.27 Till detta ska läggas Koreakrigets utbrott som bidrog till 

inflationistiska tendenser. Under 1950-talet kommer Konjunkturinstitutets rapporter att gå 

mer mot att använda samhällsekonomisk balans istället för full sysselsättning.  

                                                 
24 Meddelanden från Konjunkturinstitutet (1949). Serie A:17, Konjunkturläget. (1937-). Stockholm, s. 108f. 
25 Meddelanden från Konjunkturinstitutet (1947). Serie A:15, Konjunkturläget. (1937-). Stockholm, s. 95ff. 
Meddelanden från Konjunkturinstitutet (1949), s. 112ff. Sociala Meddelanden (1947:2), s. 98 och Sociala 
Meddelanden (1947:5) s. 411.  
26 Meddelanden från Konjunkturinstitutet (1949), s. 114. 
27 Meddelanden från Konjunkturinstitutet (1950). Serie A:16, Konjunkturläget. (1937-). Stockholm, s. 5 och 
13ff. 
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Några nedslag i den svenska debatten om full sysselsättning 
Vägen mot att använda uttrycket full sysselsättning som målet för den ekonomiska politiken 

ska sökas i kommissionen för efterkrigsplanering, den så kallade Myrdalkommissionen 1944. 

Idén att tillsätta en efterkrigskommitté vars syfte var att dra upp riktlinjerna för omställningen 

till fredsproduktion kom ursprungligen som ett förslag 1943 från näringslivets representanter i 

Statens Industrikommission.28 En viktig uppgift för kommissionen var att dra upp linjerna för 

att säkerställa exportindustrins och näringslivets möjligheter att verka inom ramen för en fri 

ekonomi. Staten skulle tilldelas en mer undanskymd roll och i undantagsfall aktivt gripa in för 

att stimulera ekonomin och vid behov underlätta näringslivets produktion. Stat och näringsliv 

skulle sålunda samverka för en smidig övergång till fredsproduktion.  

 

Frågan om full sysselsättning som ett centralt mål för den ekonomiska politiken blev tidigt en 

centralt mål i kommissionens arbete.29 Vad som avsågs med full sysselsättning var vagt och 

allmänt hållet. Enligt Appelqvist relativiserades uttrycket av Ernst Wigforss som menade att 

”den /full sysselsättning/ är målet för all ekonomisk politik. Det är bara de förhållanden under 

vilka man försöker förverkliga målet som växla”30 

 

Den allmänna definitionen syftade till att underlätta samverkan mellan arbetsmarknadens 

parter. Det framgår av Myrdalkommissionen då den ansåg att vägen till full sysselsättning 

skulle gå genom en samverkan mellan näringslivet och staten där staten skulle bistå och stödja 

näringslivet så det kunde såväl öka sysselsättningen som att behålla den på en hög nivå. 

Staten skulle i sin ekonomiska politik sträva efter att minska arbetslösheten till nivåer under 

dem som hade rått under senare delen av 30-talet, således till att ligga under ca 10 procents 

arbetslöshet. Som Appelqvist framhåller är det viktigt att inte betrakta ambitionen ur ett 

nutidsperspektiv.31 Att få ner arbetslösheten under de nivåer som rådde under 

mellankrigstiden var ett utomordentligt viktigt kvantitativt mål och arbetslöshetsnivån före 

första världskriget var svårtolkad på grund av det osäkra statistiska materialet. Man hade inom 

Myrdalkommissionen sålunda inte mycket att jämföra med rent historiskt med avseende på 

nivåerna på arbetslösheten.  

 

                                                 
28 Appelqvist, Örjan (2000). s. 96. Se även: Henriksson, Rolf G. H. (1990). s. 165ff. 
29 Appelqvist, Örjan (2000). s. 64ff. och s. 100. 
30 Appelqvist, Örjan (2000). s. 64ff. och s. 100. Citatet är Wigforrs. 
31 Appelqvist, Örjan (2000). s. 64ff. och s. 103ff. 
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När det gällde hur svenska ekonomi skulle stabiliseras på kort sikt lutade 

Myrdalkommissionen sig mot tidigare gjorda erfarenheter av aktiv ekonomisk politik inom 

ramen för Stockholmsskolans teoribygge. Man utgick från bland annat betydelsen av att 

upprätthålla efterfrågan i samhället, främst genom ökad köpkraft och ökade investeringar. 

Arbetsmarknadspolitiken skulle utformas för att öka rörlighet på arbetsmarknaden men också 

att bättre anpassa arbetskraften till strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Olika hinder 

för arbetskraftens rörlighet skulle avlägsnas samtidigt som den enskilde skulle uppmuntras att 

tillvarata möjligheterna till ny sysselsättning. Man ansåg också det nödvändigt att 

kontinuerligt studera de strukturella förändringarna som ägde rum inom näringslivet och i 

samband härmed med olika medel och åtgärder understödja konkurren för att hålla priserna 

nere.32 Men man var pessimistisk till den ekonomiska utvecklingen omedelbart efter kriget då 

stora strukturella omställningsproblem av den inhemska industrin befarades. För att lösa de 

långsiktiga strukturproblemen fordrade att olika regleringar behölls, och samtidigt en ökad 

planläggning av ekonomin. Kommissionens efterkrigsprogram uppfattades därför av 

näringslivet som alltför mycket inriktad på planhushållning och mötte hårt motstånd. Den 

pessimism om den ekonomiska framtiden som fanns inom Myrdalkommissionen kom dock på 

skam då omställningen till fredsproduktion gick smidigare än väntat och att svensk ekonomi 

senare under 1945 gick in i en mycket stark högkonjunktur, kännetecknat av bland annat full 

sysselsättning.  

 

Den högkonjunktur som följde väckte oro för en överhettad ekonomi med inflationistiska 

tendenser. Frågan blev hur en ekonomisk politik skulle föras i ett samhälle med full 

sysselsättning. I det följande ska vi behandla hur denna fråga hanterades inom ramen för 

socialdemokratins efterkrigsprogram. 

Den svenska fullsysselsättningspolitiken tar form 

Myrdalkommissionens förslag och därmed också frågan om full sysselsättning att därefter att 

arbetas in och ligga till grund för det socialdemokratiska partiets efterkrigsprogram, det så 

kallade 27-punktsprogrammet. Det bestod av fem större områden: full sysselsättning, rättvis 

fördelning och höjd levnadstandard samt större effektivitet och mera demokrati inom 

näringslivet.33 Under rubriken Full sysselsättning framkommer de medel som man anser 

måste ta tills för att reducera arbetslösheten till ett minimum. Full sysselsättning beskrivs i 

                                                 
32 Den svenska arbetsmarknadspolitiken under1900-talet (1983). s. 68ff. 
33 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram: de 27 punkterna med motivering. [Ny uppl.] (1945). s. 5ff. 
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allmänna ordalag och närmast som en vision: ”Hela folket i arbete är första målet för vår 

ekonomiska politik”.34 Under rubriken fastslogs att penningpolitiken, de offentliga finanserna, 

prispolitiken, lönepolitiken, enskild och offentlig företagsamhet skulle underordnas den fulla 

sysselsättningens politik.  

 

Den samverkan mellan stat och näringsliv som Myrdalkommissionen hade betonat kom också 

att lyftas fram i 27-punktsprogrammet. Motiveringen var att det är företagen som ytterst 

skapar arbetstillfällena i samhället och därför måste den ekonomiska politiken syfta till att 

stödja näringslivet. Men för att undvika marknadsmisslyckanden skulle den ekonomiska 

politiken inriktas på att dämpa en eventuell efterkrigsinflation samtidigt som den inte fick 

vara så kraftfull att den framkallade prisfall och härigenom en recession. 

Konjunktursvängningar skulle mötas med en lågräntepolitik, alltså det klassiska receptet för at 

underlätta för företagsamheten som Knut Wicksell och Mac Hamilton föreslog redan före 

första världskriget.35 Därtill skulle efterfrågan stimuleras och offentliga arbeten anpassas till 

konjunkturläget. Inplanerade offentliga arbeten skulle omfördelas till att påbörjas under en 

lågkonjunktur och skjutas på framåt i tiden vid behov under högkonjunkturen.36 Det är således 

en upprepning de äldre förslag på konjunkturomfördelade arbeten som föreslogs redan före 

första världskriget och vidareutvecklades på 1930-talet. Åberopandet av bland annat Keynes 

som auktoritet stärkte argumenten för en efterfrågestimulerande politik. 

 

När det gällde lönepolitiken fullföljdes politiken från 30-talet. Löner som utbetalades vid 

beredskapsarbeten och andra offentliga arbeten skulle vara avtalsenliga och med det avsågs 

marknadslöner. Den offentliga arbetsförmedlingen tilldelades en framträdande roll. 

Arbetsförmedlingens uppgift var att bidra till att öka rörligheten på arbetsmarknaden, för att 

effektivisera omskolningen av arbetskraften och att partiellt arbetsföra ska öka ges ökade 

möjligheter till sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden. Efterkrigsprogrammet 

uppfattades negativt av näringslivet. En särskild motskrift ställdes samman för att bemöta de 

delar av 27-punktsprogrammet som ansågs innehålla vara av alltför mycket av inledningen till 

en planhushållningspolitik från socialdemokraternas sida.37  

                                                 
34 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram (1945). s. 6. 
35 Hamilton, Mac B. (1901), s. 513-523. Wicksell, Knut (1908), s. 207-211. 
36 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram (1945). s. 70f.. 
37 Se Josephy, Berthold (1945). III Full sysselsättning, s. 23-30. Josephy förordade en mer marknadsliberal 
lösning genom att föreslå att företagen på egen hand skulle tillåtas anpassa sin produktion efter konjunkturläget. 
Att staten kunde bidra till att underlätta denna anpassning ifrågasatte dock inte Josephy men ansåg statens 
möjligheter som begränsade.  
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Fullsysselsättningspolitiken kom därefter att debatteras efter att ha tanken hade förts fram i 

Myrdalkommissionen 1944 och i 27-punktsprogrammet. I Tiden för år 1948 publicerades 

flera inlägg i debatten av bland andra Gustav Cederwall, Rudolf Meidner och Gösta Rehn. 

Tänjbarheten i begreppet full sysselsättning, allt från att betyda att ingen arbetslöshet råder i 

bokstavlig mening till överfull sysselsättning kommenterades av Gustav Cederwall som ett 

sätt att skapa tankeorda.38 Uppenbarligen betraktade man inom Arbetarrörelsens 

efterkrigsprogram genomförandet av fullsysselsättningspolitiken som en praktisk tillämpning 

och fortsättning på de ekonomisk-politiska förslag som vuxit fram inom Stockholmsskolan, 

Keynes teorier samt förslag som den engelske nationalekonomen William Beveridge hade 

framfört i rapporten Full Employment in a Free Society 1944.39  

 

En central punkt var i vilken utsträckning full sysselsättning var förenlig med en 

löneutveckling som inte tilläts gå snabbare än produktivitetsökningen inom näringslivet. 

Bakgrunden var att svensk ekonomi mot slutet av 1940-talet gick mycket starkt och att man 

ansåg befinna sig i ett fullsysselsättningssamhälle. Frågan gällde i grunden vilken lönepolitik 

som fackföreningarna och LO skulle kunna bedriva för att tillgodose de fackliga kraven på att 

å ena sidan kunna förhandla fram så goda lönevillkor som möjligt för sina medlemmar och å 

andra sidan visa återhållsamhet så att de framförhandlade lönerna inte bidrog till inflation och 

urholkade reallöner.40 Lönesättningen skulle ta hänsyn till företagens produktivitetsutveckling 

och inte heller skapa obalanser i samhällsekonomin. Det här problemet hade Beveridge 

diskuterat i sin rapport och föreslagit centralt framförhandlade löner mellan fack och 

arbetsgivare där hänsynen till landets ekonomi skulle vara vägledande.  

 

Det kan vara på sin plats att lite mer utförligt presentera Beveridges idéer då dessa onekligen 

spelade en viss roll i den svenska fullsysselsättningsdiskussionen. 1944 publicerade Beveridge 

sin rapport Full Employment in a Free Society. Rapporten ingick som tredje delen i en större 

utredning av det brittiska socialförsäkringssystemet som syftade till att garantera en arbetsför 

individ och dennes familj en viss ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom, arbetslöshet 

                                                 
38 Cederwall, Gustav (1948). Sysselsättning och utrikeshandel, s. 206. 
39 Cederwall, Gustav (1948). Sysselsättning och investeringar, s. 286. Beveridge, William Henry (1944).  
40 Se:Rehn, Gösta (1948). Ekonomisk politik vid full sysselsättning, Tiden, nr 3.  Cederwall, Gustav (1948). 
Sysselsättning och produktivitet, Tiden, nr 6-7. Meidner, Rudolf (1948). Lönepolitikens dilemma vid full 
sysselsättning, Tiden, nr 9. 
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mm. Rapporterna utgjorde sålunda en del i den brittiska regeringens efterkrigsplanering. 

Betoningen på Free understryker rapportens liberala underton.  

 

I rapporten drar Beveridge upp de stora linjerna för hur den ekonomiska politiken ska föras i 

Storbritannien för att nå det uppställda målet full sysselsättning. Beveridge understryker 

svårigheterna med projektet och några egentliga historiska erfarenheter att luta sig emot fanns 

inte. Utvecklingen på den brittiska arbetsmarknaden efter första världskriget hade varit allt 

annan en ljus. Med undantag för några år i mitten av 1920-talet hade arbetslöshetssiffrorna 

pendlat mellan 10 och 22 procent.  

 

Vad menar då Beveridge med full sysselsättning? Att full sysselsättning skulle vara detsamma 

som ingen arbetslöshet vid ett visst rådande löneläge och tidpunkt är det inte frågan om.41 En 

viss arbetslöshet – friktionsarbetslöshet eller omställningsarbetslöshet - existerar alltid och 

dess orsaker ska sökas i flera faktorer som inflödet av ny arbetskraft, arbetskraft som 

pensioneras, tillfälliga svackor i ekonomin, industribranscher som förändras och vars 

efterfrågan på arbetskraft därmed ändras mm.42 

 

Istället definierar Beveridge full sysselsättning utifrån arbetsförmedlingarnas registreringar av 

antalet arbetssökanden i förhållande till antalet lediga platser, vakanserna. Här skulle man 

tänka sig att full sysselsättning råder när antalet rapporterade vakanser är lika med antalet 

rapporterade arbetssökande och att dessa skulle ta ut varandra över en längre tidsperiod och 

en jämvikt uppnås på arbetsmarknaden. Men det menar Beveridge inte utan full sysselsättning 

råder, givet löneläget, då antalet vakanser något överstiger antalet arbetssökande. Beveridge 

resonemang är generellt hållet och syftar på en situation då näringslivet inte står inför några 

större genomgripande strukturella förändringar. Beveridge anger istället en norm på tre 

procents arbetslöshet som ett fullt realistiskt kvantitativt mål för den brittiska 

efterkrigspolitiken mot arbetslöshet. Bakom Beveridge optimism ligger en stark tro på den 

sociala ingenjörskonst som höll på att utvecklas av Keynes och dennes medarbetare.43 Till 

dessa hör också de så kallade Oxfordekonomerna.44 

 

                                                 
41 Beveridge, William Henry (1944). s. 18ff. 
42 Beveridge, William Henry (1944). s. 408ff. 
43 Beveridge, William Henry (1944). Part IV a Full Employment Policy for Peace. 
44 6 Oxfordekonomer om full sysselsättning.. (1946). 
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Full Employment fick blandat mottagande av svenska ekonomer. 1947 publicerade 

nationalekonomen Gustaf Åkerman en större forskningsgenomgång av den engelska 

arbetslöshetspolitiken där han bitvis ställde sig kritisk till stora delar av de förslag Beveridge 

framfört.45 Att definiera full sysselsättning utifrån att antalet vakanser översteg antal 

arbetssökande innebar att styrkeförhållandena mellan arbetsgivare och arbetare var rubbat till 

förmån för arbetarna. I realiteten innebar det enligt Åkerman en överefterfrågan på 

arbetskraft, dvs. att en överfull sysselsättning förelåg. I en situation där fackföreningarna var 

starkare än arbetsgivarna i löneförhandlingarna medförde att löneavtalen blev för höga i 

förhållande till vad företagens produktivitetsutveckling medgav. Företagen kunde givetvis 

kompensera detta med höjda priser på sina varor vilka skulle få sin avsättning tack vare de 

höga avtalslönerna. På sikt skulle det emellertid bli löneinflation vilken på sikt skulle urholka 

reallönerna.  

 

Beveridge var inte alls omedveten att en sådan situation kunde inträffa vilket Åkerman också 

nämner. Men det förslag Beveridge anför för att komma till rätta med en hotande löneinflation 

nämligen att sin tilltro till vad Trades Union Council, TUC, skulle kunna uträtta som 

övergripande fackligt organ över de olika fackföreningsförbunden i England betraktade 

Åkerman som väl optimistiskt. TUC som närmast motsvarades av LO i Sverige menade 

Beveridge skulle mycket väl kunna verka för en enhetlig lönepolicy bland fackförbunden så 

att de framförhandlade lönerna inte skulle hamna på nivåer så det engelska näringslivet 

hotades.46 TUC skulle försäkra att löneutvecklingen höll sig inom ramen för 

produktivitetsutvecklingen inom näringslivet (i genomsnitt) och härigenom garantera en viss 

reallöneutveckling. Givet att en liknande fullsysselsättningspolitik infördes i Sverige ansåg 

Åkerman att LO skulle kunna spela en viktig roll för att överdrivna kollektiva lönekontrakt 

inte tecknades men att det föreföll mindre sannolikt att detta skulle ske.47 De olika 

fackförbunden var så pass starka att de var för sig skulle teckna löneavtal som på sikt 

tenderade driva på inflationen. 

Fullsysselsättningsmodellens tillkomst 
När det gäller hur idén om full sysselsättning etableras i Sverige på ett mer formaliserat vis 

brukar forskningen hänvisa till den LO-kongress som hölls 1951 och där frågan om vilken roll 

                                                 
45 Åkerman, Gustaf (1947). s. 132ff. 
46 Beveridge, William Henry (1944). s. 198ff. 
47 Åkerman, Gustaf (1947). s. 135f. 
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fackföreningsrörelsen skulle spela för att uppnå målet med full sysselsättning.48 I princip är 

det en fortsättning och slutsummering av debatten i Tiden mot slutet av 1940-talet. Hur och 

med vilka medel diskuterades utförligt i rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla 

sysselsättningen.49 Rapporten går vanligen under namnet Rehn-Meidnermodellen även om det 

var fler författare som stod bakom sammanställningen av den. I rapporten finns en ambition 

att förena flera mål med den ekonomiska politiken. Utöver själva målet full sysselsättning 

ställdes också frågan vad som fordrades av den ekonomiska politiken för att vidmakthålla full 

sysselsättning och hur detta skulle kunna förenas inom ramen för en centraliserad 

löneförhandling och bibehållandet av stabilt penningvärde. Det senare målet var nog så viktigt 

för rapportförfattarna eftersom inflation ansågs undergräva arbetarnas reallöner och leda till 

försämrad levnadsstandard.50 Till detta ska läggas att industrins behov av 

produktivitetsutveckling och strukturrationalisering skulle beaktas inom ramen för den 

centraliserade löneförhandlingen. Det engelska idéinflytandet är tydligt men rapportens 

författare intar en självständig hållning gentemot det keynesianska tankegodset.51 Istället är 

det Beveridge’s förslag på hur den ekonomiska politiken ska hantera en samhällsekonomi 

som befinner sig i full sysselsättning som utgör utgångspunkten och som finns redovisade i 

dennes Full Employment in a Free Society.  

 

I likhet med Beveridge pekade LO-utredarna på att det inte tidigare hade funnits någon 

erfarenhet av full sysselsättning på svenska arbetsmarknaden att luta sig mot. Det är viktigt 

konstaterande och är lätt att glömma den högkonjunktur som inträdde senare under på hösten 

1945 och som fortfarande i stort höll i sig vid tidpunkten för LO-kongressen uppfattades som 

unik med avseende på den mycket höga sysselsättningen och låga arbetslösheten i jämförelse 

med mellankrigstiden. De definitioner på full sysselsättning Beveridge anförde riktades inga 

direkta invändningar mot men utredarna uppmärksammade de så kallade 

desorganisationsföreteelser som ansågs kunna uppstå. Med detta avsågs överrörlighet, ökad 

olycksfall- och frånvarofrekvens m.m. vilka bidrog till minskad produktivitet. LO-utredarna 

kompletterade de tidigare definitionerna med att införa ett marginalistiskt resonemang på 

definitionen av full sysselsättning. Ju mer sysselsättningsgraden ökar desto svagare blir 

produktivitetsutvecklingen och slutligen nås en punkt där den ökande sysselsättningen skulle 

                                                 
48 Erixon, Lennart (red.) (2003). Ekdal, Lars, s. 13-32. 
49 Landsorganisationen i Sverige. Organisationskommittén (1953). Fackföreningsrörelsen och den fulla 
sysselsättningen. [Ny uppl.] Stockholm. Ursprungligen utkommen 1951. 
50 Erixon, Lennart (red.) (2003). Holmlund, Bertil, s. 63ff.. 
51 Erixon, Lennart (red.) (2003). Den svenska modellens ekonomiska politik, s. 8. 
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kunna leda till en minskning i nationalinkomsten. Vad LO-utredarna pekar på är att det finns 

en optimal sysselsättningsgrad som är förenlig med produktivitetsutvecklingen. Överfull 

sysselsätning leder till en minskning i nationalinkomsten. Resonemanget är snarlikt det Bertil 

Ohlin för i Problem of Employment Stabilization.52I praktiken gick det inte att mäta då de 

officiella statistikkällorna uppvisade stora brister.53 

 

En viktig fråga i sammanhanget är löneutvecklingen under full sysselsättning. Det framgår 

tydligt av rapporten att lönesättningen inte fick äventyra samhällsekonomin och man 

förordade en samverkan mellan den fackliga och statliga ekonomiska politiken.54 I praktiken 

innebar det att den fackliga lönepolitiken skulle stå i samklang med den förda statliga 

ekonomiska politiken där efterfrågestimulerande åtgärder skulle upprätthålla sysselsättningen. 

LO-utredarna antog att också en borgerlig regering skulle bedriva en politik för full 

sysselsättning, åtminstone för att undvika att komma i konflikt med de fackliga 

organisationerna.55 

 

Lönesättningen utgör sålunda ett centralt moment i rapporten och en felaktig lönepolitik med 

alltför höga löneavtal skulle på sikt endast leda till löneinflation.56 För att motverka sådana 

tendenser behövs ett övergripande fackligt organ som kontrollinstans, alltså LO. 

Förkrigstidens lönesättning där de olika fackförbunden kunde driva igenom sinsemellan olika 

löneavtal var inte tillämpligt om fullsysselsättningssamhället var målet för den ekonomiska 

politiken. LO-utredarna är mycket explicita och skriver  

[att] det ligger i arbetarklassens intresse att undvika en lönepolitik som framkallar en fortskridande 
prisstegring. Därmed är också sagt, att den traditionella lönepolitiken – förkrigstidens lönepolitik, 
bedriven av gentemot landsorganisationen praktiskt taget självständiga förbund med dessas särintressen – 
inte kan vara lämplig, när fullsysselsättning gjort det möjligt för löntagarna att ständigt genomdriva större 
penninglönehöjningar än som svarar mot produktivitetsstegringen i näringslivet.57 

 

Den skulle å ena sidan förena full sysselsättning med stabilt penningvärde under en stark 

fackföreningsregim, och å andra sidan samtidigt utgöra ett medel till att underlätta industrins 

strukturomvandling. Centralt i modellen är den solidariska lönepolitiken. Utgångspunkten för 

Renh-Meidner är att fackföreningarna har en stark position gentemot arbetsgivarna vid 

tidpunkten för en löneförhandling då full sysselsättning råder, och de utnyttjar detta faktum. 

                                                 
52 Ohlin, Bertil (1949). s. 5ff. 
53 Landsorganisationen i Sverige. Organisationskommittén (1953). s. 93ff. 
54 Landsorganisationen i Sverige. Organisationskommittén (1953). s.129f. 
55 Landsorganisationen i Sverige. Organisationskommittén (1953). s. 133. 
56 Se: Rehn, Gösta (1949). s. 461-470. 
57 Landsorganisationen i Sverige. Organisationskommittén (1953). s. 140f. 
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Lönepolitiken innebar att den skulle bedrivas efter principen lika lön för lika arbete och i 

mindre utsträckning ta hänsyn till den konkurrenssituation och kostnadsläge företaget befann 

sig i vid avtalstillfället. Företag med sämre ekonomisk bärkraft riskerade därmed utslagning 

vid för höga löneavtal. Just det här sättet att resonera förekommer inte hos Beveridge. Hans 

förslag rörde ju ett normalt konjunkturförlopp och där de centrala löneförhandlingarna mellan 

fack och arbetsgivare tog hänsyn till företagens bärkraft och i förlängningen balans i 

samhällsekonomin. LO-utredarna ansåg att Beveridge tankegångar var naiva på denna punkt. 

Att fackföreningarna skulle hålla igen i ett starkt förhandlingsläge var inget realistiskt 

alternativ utan de olägenheter som kunde uppstå om lönerna sattes för högt fick lösas på annat 

sätt.58 Rehn-Meidner var medvetna om denna effekt men ansåg samtidigt att den solidariska 

lönepolitiken istället bidrog till att underlätta nödvändig rationalisering och 

strukturomvandling av näringslivet. 

 

Rehn-Meidner konstruerade nu ett program för hur lönerna skulle sättas utan att driva upp en 

lönekostnadsinflation och bidra till arbetslöshet. Staten skulle bedriva en stram finanspolitik 

för att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan och därmed vinstnivån hos företagen. Att 

dämpa vinstnivån hos förtetagen var inte i första hand ett ”rättvisesskäl” utan ett sätt att 

undvika att motverka alltför stor inflationsdrivande efterfrågan på arbetskraft.59 Den strama 

finanspolitiken skulle bidra till att begränsa utrymmet för inflationsdrivande löneökningskrav 

från facket. För att underlätta denna omställning och nydaning av näringslivet förordade man 

en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den innebar i praktiken för de arbetare som friställdes att de 

skulle omskolas till nya arbeten. Vidare skulle rörligheten på arbetsmarknaden underlättas så 

att arbetslösa kunde flytta till de nya arbetstillfällena. Här fick arbetsförmedlingen en central 

roll då den skulle stå för information om läget på arbetsmarknaden och underlätta kontakterna 

mellan arbetssökande och företag.60 

 

Rehn-Meidnermodellen implementerades inte omedelbart utan det dröjde några år in på 1950-

talet innan den i något modifierad form kom att utgöra en integrerad del i den ekonomiska 

politikens strävan mot full sysselsättning. 1956 anses vara tidpunkten för tillämpningen av 

centrala löneförhandlingar i linje med Rehn-Meidnermodellen efter initiativ av SAF som 

                                                 
58 Erixon, Lennart (red.) (2003). Bergström, Villy, s. 38. 
59 Landsorganisationen i Sverige. Organisationskommittén (1953). s. 149. 
60 Jakobsson, Ulf (2005), s. 7 s. 36ff.  Den svenska arbetsmarknadspolitiken under1900-talet (1983), s. 72ff. 
Lindbeck, Assar (1968), s. 44f. 
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sedan några år tillbaka hade önskat en samordning av löneförhandlingarna.61 Modellen kom 

därefter att användas fram till mitten av 1970-och 1980-talen då effekterna av oljekriserna, 

höga löneavtal, stigande skattetryck, devalveringar, inflation och inte minst stigande 

arbetslöshet på 1990-talet försvårade dess användning.  

Exkurs - full sysselsättning idag: några drag 
Full sysselsättningstanken utsattes för stora påfrestningar i och med 1970-talets oljekriser och 

stagflationstendenser, 1980-talets devalveringar, kreditavreglering och reformerade 

skattesystem men den aktiva arbetsmarknadspolotiken lyckades likväl bemästra 

arbetslösheten och hålla den i schack. Arbetslösheten pendlade mellan 2 och 3 procent vilket 

var lägre än andra industriländer.62 Den internationella bank- och finanskrisen i början av 

1990-talet utgjorde däremot ett allvarligt hot mot sysselsättningen, speciellt efter att 

regeringen tvingats släppa kronans fasta växelkurs. Anpassningen blev besvärlig och svensk 

ekonomi drabbades av hög arbetslöshet. För att klara det snabbt försämrade läget beslöt den 

dåvarande socialdemokratiska regeringen 1991 om en kursändring i den ekonomiska 

politiken. Den inhemska prisstegringstakten ansågs för hög relativt omvärldens och en i 

närmast antiinflationistisk linje infördes. Från 1990-talet och fram till idag har arbetslösheten 

växlat mellan 4 och 10 procent samtidigt som sysselsättningsgraden sjönk.63 Det är inte förrän 

på senare år som den åter ha stigit. 

 

En effekt blev att lönebildningen ifrågasattes och då den bedömdes leda till allt för höga 

reallöner relativt omvärlden. En individualisering av sysselsättning- och arbetslöshetsfrågan 

gjorde sig mer skönjbar. Individens utbildningsval betonades och dess betydelse som en 

uppmuntran till arbete och i förlängningen till full sysselsättning kom sedan att spela en viktig 

roll för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och därefter även för 

Alliansregeringen.  

 

Trots dessa dramatiska förändringar är begreppet full sysselsättning fortfarande målet för den 

ekonomiska politiken men på längre sikt. Vad som avses med uttrycket är emellertid oklart. 

Det framgår av olika nedslag i regeringarnas finansplaner. Arbetslösheten skulle halveras och 

bekämpas lika ihärdigt som saneringen av de offentliga finanserna hette det i regeringens i sin 

proposition 1996/97, och arbetslösheten sågs närmast som en avvikelse från full 

                                                 
61 Erixon, Lennart (red.) (2003). Bergström, Villy, s. 52ff.. 
62 Sou 1993:43, s. 18ff. 
63 Sou 1996:34, s. 32ff. 
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sysselsättning. ”Den långsiktiga målsättningen är full sysselsättning./…/ Arbetsmarknads- och  

arbetslivspolitiken samt jämställdhetspolitiken har en central roll för möjligheterna att halvera 

arbetslösheten.”64 Även miljöpolitiken tilldelades en stor roll i vägen mot full sysselsättning. 

Arbetsmarknadspolitiken ges en ny inriktning som alla ska bidra till målet om full 

sysselsättning. 

 

Men full sysselsättning är inte enbart ett projekt på nationsnivå utan också ett mål som antogs 

av EU år 2000 (Lissabonstrategin). EUs mål innebar en överenskommelse mellan 

medlemsstaterna om ett antal konkreta sysselsättningsmål där EU:s mål är full sysselsättning, 

vilket innebär att få in fler människor på arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet och 

modernisera de sociala trygghetssystemen; förbättra arbetstagares och företags 

anpassningsförmåga samt öka investeringarna i humankapital genom bättre utbildning och 

färdigheter.65 I mångt och mycket påminner det om den FN-deklaration från 1948 om alla 

individers sociala rättigheter där den fulla sysselsättningen ingick.  

 

Den så kallade Lissabonstrategin kom nu att utgöra en viktig referens och hänvisningar till 

den görs pliktskyldigt i varje finansplan. I regeringens proposition 2005/06 är otydligheten 

inte lika stor och ett kvantitativt mål antyds för sysselsättningen. Det övergripande målet för 

den ekonomiska politiken är full sysselsättning och allas möjligheter till egen försörjning 

betonas. Alla som vill och kan arbeta ska också kunna arbeta är väl den definition på full 

sysselsättning som närmast ligger till hands och ska göras i olika steg: ”Den öppna 

arbetslösheten skall också pressas tillbaks till fyra procent, i ett första steg på väg mot full 

sysselsättning.” 66   

 

Alliansregeringens tillträde i september 2006 innebar ett ökat fokus på individualisering av 

arbetslösheten.67 Arbetsmarknadspolitiken kom i högre grad än tidigare att betona det 

individuella ansvaret för att finna arbete. Icke desto mindre kom alliansen redan i sin 

höstproposition att använda begreppet full sysselsättning. Arbetsmarknadspolitiken 

(arbetslivspolitiken) skulle, med hänvisning till Lissabonstrategin, genomföra en 

sysselsättningspolitik som syftade till full sysselsättning. Arbetslinjen betonades som medel 

för att nå full sysselsättning. 

                                                 
64 Prop. 1996/97:1, Utgiftsområde 14, s. 8f. 
65 Prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 13, s. 24. 
66 Prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 13, s. 45. 
67 Prop. 2006/07:1 Utgiftsområde 14, s. 14f. 
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I regeringens proposition 2008/09 betonades att ”alla människor som kan och vill arbeta ska 

få möjlighet att göra detta utifrån sina förutsättningar”.68 Därtill understryker regeringen 

betydelsen av den svenska modellen, främst med avseende på löneavtalens fastställande 

mellan arbetsmarknadens parter. Full sysselsättning används ofta men någon precisare 

definition än att ”alla människor som kan och vill arbeta ska få möjlighet att göra detta utifrån 

sina förutsättningar” kommer inte fram.  Hänvisningen till svenska modellen rör i första hand 

att det är fackföreningarna och arbetsgivarna som sinsemellan kommer överens om löneavtal. 

 

I vårproposition 2014 gör Alliansregeringen en tillbakablick på de faktorer man ansåg hade 

bidragit till att arbetslösheten eller utanförskapet förblivit högt fram till september 2006 och 

vad som behövs för att nå full sysselsättning.69  Förklaringarna ligger inom ramen för en mer 

liberal tolkning av arbetslösheten som ett resultat av individuella tillkortakommanden och  

bristande incitament till att arbeta som till exempel alltför höga ersättningsnivåer i 

arbetslöshets- och sjukförsäkringarna och höga inkomstskatter inte minst för personer med 

låga eller medelstora inkomster samt en ineffektiv arbetsmarknadspolitik. 

 

I en artikel av journalisten Viktor Adolfsson för nyheter24.se (2012-01-03) illusterar 

elasticiteten i begreppet. Efter att ha intervjuat några företrädare för Alliansregeringen om vad 

som avses med full sysselsättning framkommer såväl en mer allmänt hållen som en mer 

teknisk definition. Den allmänna innebar i korthet att de som vill och kan jobba mer också ska 

kunna göra det, medan den tekniska definierade full sysselsättning som den lönenivå där 

efterfrågan och utbudet på arbetskraft matchar varandra utan att påverka den allmänna 

inflationstakten i någon riktning. Således en kompromiss av Beveridge och Rehn-

Meidnermodellen.  

Sammanfattning 
Vid frågan om när och hur begreppet full sysselsättning fick ett genomslag som ett centralt 

ekonomiskt politiskt mål så verkar begreppet vara ett resultat av 30-talskrisen och den 

efterkrigsplanering som gjordes i en rad länder under andra världskriget. De höga 

arbetslöshetstalen under mellankrigstiden som i Storbritannien, och hyperinflationen och 

massarbetslösheten i Tyskland i början av 1930-talet, tillsammans med den politiska 

                                                 
68 Prop. 2008/09:1 Utgiftsområde 14, s. 73f. 
69 Prop. 2013/14:100,  2014 års ekonomiska vårproposition, bilaga 4, s. 
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utvecklingen i Tyskland på 1930-talet bidrog till varför behovet av en full sysselsättning 

ansågs vara något att sträva efter. Den kraftiga högkonjunkturen som följde på freden 1945 

bidrog i praktiken till att fullsysselsättningssamhället realiserades under en följd av år. I 

Sverige internaliserades full sysselsättning också genom den löneförhandlingsmodell – Rehn-

Meidnermodellen - som konstruerades i början av 1950-talet. Begreppet har därefter följt med 

den offentliga debatten och trots de drygt senaste tjugo årens växlande arbetslöshetssiffror 

finns begreppet full sysselsättning med som en vision för den ekonomiska politiken i Sverige. 
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