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Enligt Marx är arbetskraften i det kapi
talistiska samhället en_vara? som dess
innehavare, lönearbetaren, för att kunna
leva säljer till kapitalen. Arbetskraften
köpes för viss tid, per månad, vecka, dag,
timme eller - vilket numera är det vanli
gaste - per arbetsenhet (ackordslön),
Priset per arbetsenhet (aekordslönen) är
i grunden ingenting annat än omräknad
tidlön. Dvs priset per arbetsenhet fast
ställes genom att tidlönen för en viss
period omräknas till stycklön för det an
tal arbetsenheter en tidlönearbetare ge
nomsnittligt producerar under samma peri
od.
Ni möter ofta uttrycken "arbetsgivare",
"arbetstagare" och ibland även "arbets
köpare".
Blir alltså arbetaren given arbete av
kapitalisten? Eller tar han arbete av
honom? Är det verkligen arbete kapita
listen köper av arbetaren?
Eller är det så som Marx säger att ka
pitalisten köper arbetskraft som konsu
meras genom att arbetaren för kapital
istens räkning utför arbete av ett eller
annat slag?
Arbetsloraftens^pris
Som alla andra varor har också varan ars*
betskraft sitt pris. Detta bestämmes i
grunden av dass produktionskostnader, dvs
av de kostnadar som under vissa givna
förhållanden erfordras för att utbilda
och upprätthålla arbetaren som arbetare
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samt för att han ska kunna bilda familj
och skaffa barn, vilka i sinom tid kan
ersätta honom som leverantörer av arbets
kraft.
Anser ni detta vara riktigt?
Har lagen om tillgång och efterfrågan
någon inverkan på arbetskraftens pris?
Hur kan arbetarna påverka priset på sin
arbetskraft?
Vad är kapitalistens syfte med att beta
la ackordslön i stället för tidlön?
FÖRÄNDRINGARNA I ARBETSKRAFTENS PRIS
UNDER ÅREN 194-5 - 1964
På nästa sida finns en tabell som visar
genomsnittliga tiinfört jäns t erna för vuxna
industriarbetare under 25 av?de senaste
åren. Tabellens siffror för åren 1946-62
är återgivna efter Per Holmberg: Arbete
och löner j. Sverige,R & S ,1963 , sT225T~
De för 1963 och 1 % 4 är hämtade ur Soci
alstyrelsens lönestatistik, med vilken
Hss tabell helt överensstämmer. Indexbe
räkningen är min egen. övertids- och
skifttillägg, semesterersättning och öv
riga förmåner är inberäknade i genom
snitts förtjänsterna.
Vill ni veta med hur många procent
nomsnittsförtjänsten ett visst år ökat i
förhållande till utgångsåret 1945, har ni
bara att dra 100 fran den angivna indexsiffran.
Nu till tabellen.

- 3 Genomsnitt^fört^änst^erJ^r_t.imme_för
vuxna manliga industriarbetare^

år
194-5
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Kr
1,90
2,05
2,34
2,54

2,62

2,73
3,30
3,92
4,11
4,29
4,64
5,04
5 34
5,67
5,93
6,32

6,82
7,39
7,91
8,57

Index
100
108
123
134
138
144
174
206
211

226

244
265
281
298

312
333
358
389
416
451

Arbetskraftens pris, uttryckt i kronor
och ören, har alltså mer än fyrdubblats
under de senaste 20 åren.
Är det därmed bevisat att arbetarnas
ekonomiska läge förbättrats under samma
tid?
IIoninall ön_o^h_r eallön_
Då arbetaren levererar sin vara, arbets
kraft, till kapitalisten, byter han den
mot kapitalistens vara, pengar. Arbets-

- 4 kraftens pris uttryckt i pengar (penning
lönen) brukar betecknas som nominallön.
För dessa pengar tillbyter (köper) sig
arbetaren andra varor som han behöver för
att kunna existera. Och först då han gör
det blir det klart vad han verkligen fått
för sin arbetskraft, dvs hur stor hans
verkliga lön, reallönen, är.
Om nu penningpriset på alla de varor ar
betaren köper stiger samtidigt med och i
samma mån som arbetskraftens penningpris,
kan det då sägas att denna betalas bättre
än tidigare?
Vad blir resultatet om priserna på övri
ga varor stiger snabbare än arbetskraf
tens pris?
Vad sker om priset på arbetskraften ökar
snabbare och mer än priset på övriga va
ror?
Frågan om arbetarna fått det ekonomiskt
bättre eller sämre kan således aldrig av
göras enbart på grundval av penninglönens
utveckling. Det väsentliga är vad de får
för sina löner. Får de mera för dem än
förut, har r e a l l ö n e n
(det fak
tiska priset för arbetskraften) ökat, i
motsatt fall har der sjunkit även om'
n o m i n a l l ö n e n mångdubblats,
Några fakta om_prijsstej;r^ngen
Den svenska prisstatistiken är liksom
levnadskostnadsstatistiken en djungel?
gjord att gå vilse i. Men en viss bila
av prisutvecklingen kan den ändå ge, sär
skilt då den som de tabeller i olika år
gångar av Statistisk årsbok för Göteborg,
varur siffrorna i tabellen på nästa sida
hämtats, anger detaljhandelspriserna.
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Detaljhand^lspri^er jL ören_på vissa varor
Mars
Ökn.
Dec.
1948
1965
i %
200
Potatis,gammal,kg
66
22
Köttfärs, kg
Salt sidfläsk, kg
Fläskkorv, kg
Sötlimpa, kg

305
409
276

1237
1040

300
154
174

757
82
229
179
Lägg till dessa priser, som var genomsnittspriser, omsättningsskatten - i mars
1965 7 ,5
%av priset - så kostade t ex
köttfärsen i verkligheten 13,20, fläsk
korven 8,15 och potatisen 7 1 'öre per kg.
Dvs 33 O respektive 195 och 222 procent
mer än 194-8. Och då har vi ändå inte med
den prisstegring som skedde under åren
1946-48 .

På samma sätt som livsmedelspriserna har
också priserna på kläder, skor och andra
nödvändiga ting rakat i höjden. För att
inte tala om hur bostadskostnaderna sti
git. Ännu i slutet av 1940-talet kostade
en tvår-imslägenhet om 55 m2 , försedd med
badrum,värme och w i kv* Rödspottan i
Göteborg 85 kr i månaden plus bränsle
tillägg. I dag kostar en tvårumslägenhet
om 56 m2 i de nya kvarteren i Tvnneredsområdet i Göteborg 406 kr i månj)en är en k/me
ter stcrre än den förstnämnda och har
dessutom ett litet kylskåp, vilket denna
saknar. Men den är i andra stycken, t ex
badrumsinredningen, av sämre standard.
Och kostar 370 proc. mer.
Medan genomsnittliga timförtjänsten från
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194-5 till 1964 ökade med 351 proc har som
synes många av de ting arbetarna behöver
för att vidmakthålla sin arbetskraft ock
så ökat mycket kraftigt i pris. Dessutom
tar ju skatterna - såväl de direkta som
de indirekta - numera en mycket större
del av arbetarnas löner än tidigare.
Hur har det £ått_med_reallönen?
Vad säger din egen erfarenhet? Har du
fått det bättre eller sämre?
Vad anser du vara orsaken till den ev
entuella förbättringen, beror den på att
a) att det skett en verklig stegring av
reallönen5
b) att arbetarna till följd av högkon
junkturen som regel sluppit de tidigare
vanliga arbetslöshetsperioderna5
c) att bristen på arbetskraft givit dig
möjligheter till ”extraknäck" och övertidsarbetej
d) att också din hustru numera har för
värvsarbete ;
e) att du ökat din skuldsättning genom
köp på konto och andra avbetalningsköp?
Hur mycket_har_reallonen__ökat?
Om en reallöneökning skett - hur stor är
den?
Därom tvistar de lärde, och alla har de
svårt att bevisa sina påståenden. De re
formistiska ekonomerna brukar numera söka
kringgå frågan genom att inte tala om re
allönerna utan om ”lönesummans andei i
n e11 ona tionalinkoms ten”. Till den svindel
som därmed bedrives ska vi senare återkom
ma o
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ma. Nu ska vi först ta upp en annan vik
tig fråga.
FRÅGAN OM UTSUGNINGEN
Marx har visat att varan arbetskraft be
sitter säregenheten att då den konsumeras
( arbetskraften konsumeras genom att dess
innehavare utför arbete ) skapa fler pro
dukter eller större värden än de som^krävs
för dess reproduktion, dvs för att hålla
arbetaren™vid liv”"och i stånd att leverera
arbetskraft samt ge honom möjlighet att
föda upp barn som småningom ska bli nya
leverantörer av arbetskraft.
Förhåller det sig verkligen på det
sättet?
Låt oss se på
de tidigare ut sugningsformerna
Enligt historien var träldomen här den
första formen för den ena människans ut
sugning av den andra. Vad var det som
gjorde att det var lönsamt att hålla
trälar?
Träldomen avlöstes småningom av en arman
och mera effektiv utsugningsform. I stäl
let för trälar hade de stora jordägarna
på de gårdar de på olika sätt gjort sig
till ägare av s. k. landbor eller land
bönder, ett slags arrendatorer, som för
rätten att bruka jorden var förpliktade
att till dess ägare överlämna en tredje
del eller mer av vad de produceradet
spannmål, hö, kalvar, grisar, höns, ägg,
honung osv. Hur kom det sig att landbön
derna var i stånd därtill?
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Senare tillkom ännu en utsugningsform.
Godsägare tillät människor som själva
saknade jord att anlägga torp på deras
marker. De första torparna fick både bry
ta mark för åkrar och ängar och uppföra
husen på torpet, vilka sedan blev godsäg
arens egendom. För rätten att bebo och
bruka torpen måste torparna utföra ett
viss antal dagsverken - två och tre per
vecka var vanligt - åt godsägarna utan
betalning. Hur kom det sig att de kunde
leverera godsägarna arbetskraft gratis?
Svaren är desamma i alla tre fallen.
Det var lönsamt att hålla trälar,
landbon var i stånd att avstå en tredje
del av sin produktion till jordägaren,
torparen kunde arbeta gratis åt godsägar en därför
att den arbetande besitter förmågan
att leverera inte' bara den mängd ar
betskraft som krävs för att skapa de
produkter som är behövliga för arbets
kraftens reproduktion ( nödvändigt ar
bete) utan också därutöver arbetskraft
för skapande av ytterligare produkter
(merarbete).
Trälägaren kunde tillägna sig produkter
na av trälens merarbete därför att han äg
de honom.
Den medeltida jordägaren kunde tillägna
sig produkterna av landbons merarbete i
kraft av sin äganderätt till dåtidens
viktigaste produktionsmedel - jorden.
Godsägaren kunde av sanuna skäl tvinga
torparen att utföra sitt merarbete i
hans tjänst.
Proportionerna mellan nödvändigt arbete
och merarbete förskjutes allt efter som

-9produktionen utvecklas genom att verktyg
och teknik förbättras och arbetsskicklig
heten ökar. Det nödvändiga arbetet upptar
en allt mindre och merarbetet en allt
större del av arbetstiden.
Ut_sugningen under ka£i_talis_men_o_
Den mänskliga arbetskraftens förmåga att
utföra merarbete försvinner givetvis inte
under kapitalismen. Tvärtom ökar den och
är en av förutsättningarna för det kapi
talistiska samhällets uppkomst och ut
veckling, Ty detta samhälle bygger liksom
de tidigare klassamhällena på den ena
människans utsugning av den andra. Kapi
talistens utsugning av arbetaren ligger
emellertid inte i lika öppen dag som
trälLägarens utsugning av trälen och de
stora jordägarnas och godsägarnas utsug
ning av landbor och torpare.
I det kapitalistiska samhället har en
långt driven arbetsfördelning och specia
lisering förvandlat alla produkter till
varor, som måste säljas och köpas för att
korama från producent till konsument.
Svetsaren pa varvet, muraren på bygget,
filaren på verkstaden, tillskäraren på
konfektionsfabriken kan inte behålla och
leva på en del av vad de producerar.och
överlämna en annan del till kapitalister
na. Kapitalisterna betalar arbetarna i
pengar och tar hand om hela produktions
resultatet, som de sedan säljer. Här är
utsugningen dold.
- ---2 u_synes_ej. mer ,__men_hon_fiims__där
~ndåä
Om vi nu inte ser till varje arbetare
för sig utan betraktar arbetarna som
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grupp - vad är det de får för pengarna de
erhaller för sin arbetskraft?
Ingenting annat än en del av vad de pro
ducerat* Alltså är det i det kapitalist
iska samhället precis som i de^tidigare
samhällena* De som arbetar erhåller så
mycket av vad de producerar som under de
givna förhållandena motsvarar arbets
kraftens produktionskostnader, dvs är
nödvändigt för att hålla dem vid liv och
i stånd att leverera arbetskraft samt att
fostra upp barn som småningom oska bli nya
leverantörer av arbetskraft. Återstoden
tillägnar sig kapitalisterna i kraft av
sin ställning som ägare till produktions
medlen.
Om_Marx'^värdeteori
För att grundligt klargöra utsugningen
under kapitalismen skulle det vara nöd
vändigt att behandla Marx' värdeteori.
Yi har tyvärr inte möjlighet att fördjupa
oss i den under dessa studier. Dock bör
vi kunna slå fast följande. Alla varor
som produceras har ett visst värde, som
uttryckes i pengar. Yi är redan överens
om att arbetarna som grupp betraktade ge
nom lönen erhåller endast en del av de
varor de producerat. Följaktligen borde
vi ocksåokunna vara eniga om att de en
dast erhåller en del av de värden de ska
par. Uppenbart är väl då att alla de öv
riga varor de producerat representerar
ett mervärde ( merproduktens värde), som
kapitalisterna tilläghar sig och ur vil
ket deras vinster stammar.
Är vi alla överens om detta? •

Antal arbetande inom olika näringsgrenar
____ __ _____Li-li229=5äl2— — ______
Samtliga
Därav kvinnor
1960
Näringsgren
1940
1940
1950
1960
_ 1950
58,8
J ordbruk,skogsbruk
39,4
70,4
631,5
832,3
445,3
1,176,8 195,6
Ind. o, hantverk
878,0 1.023,0
208,7
258,3
Byggn.-verksamhet

192,2

244,3

286,0

1,7

Samfärdsel
Off, tjänster

201,7
319,2

250,6

244,5

411 ,4

Handel

342,2
158,1

430,6

550,4
470,6

26,2
184,6

34,1

- 23,1
3.104*8

Husligt arbete
Övriga

90,3

68,6
12,0

135,1
167,9

3,7
43,0
236,5
177,4

10,9
45,9
340,8

90,1

219,8
67,8

6,9

2,6

778.1
Summa
2.967,8
..2§2i5
Anm, Handel = varuhandel, bank- o. försäkringsverksamhet, fastighets
förvaltning, förmedlings- o. reklamverksamhet,
Off, tjänster = Hälso- o, sjukvård, undervisning, socialvård, statlig
o. kommunal förvaltning (ej affärsariv, verk), littertär, konstnärlig
o, vetenskaplig verksamhet, hotell- o. rest,-rörelse, bad- o, frisörinrättningar.
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Vi har fastställt utsugningen som ett
faktum även i det kapitalistiska sam
hället o Nu ska vi övergå till frågan
om den minskat eller ökat under de se
naste 20 åren.
Produktionsökningen
och hur den åstadkommits
Under perioden sedan 1946 har en oavbru
ten kraftig ökning av produktionen ägt
rum i vårt land. Hur har den kommit till
stånd?
En av förklaringarna finner ni i tabel
len på sid. 11, som uppgjorts på basis
av folkräkningarna.
Fingranska denna tabell och försök att
fastställa vad den har att berätta
om jordbruket
om industrin
om byggnadsverksamheten
om samfärdseln och handeln
samt om de s.k. "offentliga tjänsterna".
Vad tror ni om minskningen av antalet
arbetande inom jordbruk och skogsbruk?
Betyder det en i motsvarande grad sänkt
produktion?
Inom vilka grenar har vi av tabellen att
döma de största produktionsökningarna?
Tabellen ger som sagt en del av förkla
ringen till produktionsökningen. Men den
väsentligaste delen av förklaringen får vi
i den mycket stora stegring av arbetets
produktivitet och intensitet som skett.
Denna åskådliggöres av en på basis av
den officiella statistiken sammanställd
tabell på nästa sida.

13”
Produktionsvolymen^inom industrin
1 ? Totalt
2. Per arbetstimme för arbetare
Index: 1939 = 100
IndUf1960
stri
1958
1961
1956
1962
140
A. i
176
139
159
173
2
142
194
176
210
139
-

B.
C.
D.
E.
F.
G.
K.
I.
J.

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

196

210

144

Ti55

176

177
223

201

119
123
169

160
151

128
138

251
175

210
255
143
152

180
176

223
206

153

142

156

167
174

165
199

169
223

136

132

150

165
204
235
284

177
232
1 52
192

185
204

262
198

220

219
246
345

258

273

183
226
268
151

161

233
215
173
177
179
248
159

202

239
273
371
273

T ec kenf örklaring:
A. = Gruvindustrin
B. = Metall- o. verkstadsindustrin
C. = Jord- o. stenindustri
D. = Träindustri
E. = Massa- o, pappersindustri
F. = Livsmedelsindustri
G. = Dryekes- o. tobaksvaruindustri
forts, nederst nästa sida

297
197

238
283
1 5t

171
228
218
182
185
181
258
I63
216
243

292
404
294

-
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Studera och diskutera noga tabellen över
produktionsvolymen. Besvara sedan följan
de frågor.
1) När indextalet för hela produktions
volymen stigit mer än indextalet för pro
duktion per arbetstimme och arbetare vad tyder det på?
2) Vilken slutsats är det berättigat att
dra när förhållandet är det motsatta, dvs
när produktionen per arbetstimme för ar
betare stigit mer än indextalet för tota
la produktionen?
3) Vilka industrier har av indexsiffror
na att döma minskat arbetarantalet trots
att de ökat sin produktion?
4) Hur kan det förklaras att t ex index
siffrorna för gruvindustrin åren 1958 och
1962 samt textil- o. sömnadsindustrin år
1958 visar sänkt total produktion men ökad produktion per arbetstimme för arbe
tare?
—
U tv
ingen__und er e s>enas te åren_
Innan Stockholms-Tidningen dog kunde man
en dag i den läsa följande rubrik»
”3, 200 anställda bortrationaliserade
Omsättningen_ökad med 1_84 milj_Jkx
bruttovinsten med ^4_milj[ kr”
Teckenförklaring, forts
H. = Textil- o. söranadsindustri
I. = Läder-, hår- o. gummiva ruindus tri
J. = Kemisk- o, kemisk-teknisk industri

15 Under den sensationella rubriken åter
gavs förre socialdemokratiske statssekre
teraren Eije Mossbergs redogörelse för
den rationalisering som genomförts inom
Svenska CellulosanÅ B rsedan han blev dess
chef. Resultatet åskådliggjordes i ned
anstående sammanställning.
1960-61 1963-64
"Antal anställda
160000
12.600
(minskning: 3.400)
Omsättning (milj kr)
627
811
(ökning: 184)
Omsättning
per anställd (lo?)
39.400
64.400
-

129
183
(ökning: 54)
Sparad arbetskraftskostnad: 65 miljo
ner ler - 20.310 kr per'bortrationali
serad' ."
(ST 24/2 1965)
"Koppartrans dubblar kapacitet
och halverar__siin__arbet>ssityTkau

Bruttovinst (milj kr)

Denna rubrik stod att läsa i Göteborgs
posten den 8/12 1966. Därunder berättades
att medan 356 man arbetat i Koppartrans
anläggning i Göteborg skulle, efter en
under tre veckor företagen ombyggnad, en
dast 200 "vara verksamma, trots att pro
duktionen dubblas".
Vid ett företag som Götaverken har arbe
tarnas och tjänstemännens antal ökat år.
från år - "dock inte i takt med försälj
ningen", skrev DN 8/11 1965.
Det har inte varit möjligt att få fram
material som klart visar produktionsstegringen per arbetare och timme på varven.

- 16 Men att den inte är liten belyses t ex av
en Pariskorrespondens till G-P den 17/2
19660 I den stod under rubriken "Svensk
varvsrationalisering chockerar franska
pressen":
"Hur är detomöjligt att svenskarna kan
bygga tre gånger så många fartyg som
oss med fyra gånger mindre personal?
den frågan ställer sig yrvaket den
franska pressen inför de krisartade
svårigheterna för de franska skepps
varven, "
Formuleringen "fyra gånger mindre personal"är lite kufisk. Korrespondenten menar
förstås "med endast en fjärdedel av vår
personalstyrka", Hur som helst, ger hans
ord en föreställning om hur oerhört myck
et högre uppdriven arbetets produktivitet
och intensitet är på de svenska skepps
varven i jämförelse med den som förekomer
på deras utländska motsvarigheter,
Samma vittnesbördsom från Frankrike har
också hörts från England.
I november 1965 startade Volvo Skövdeverken inkörningen av en ny fabrik för
dieselmotorer med en kapacitet på 18.000
motorer per år och inriktning på att re
dan i slutet av 1966 tillverka 21.000
motorer. I samband därmed meddelades om
en betydande stegring av produktionen
per arbetstimme för arbetare. "Mantiden_
för a en j3törs ta motornjliar_således_kunnat nedbringas med_hela 40_j)ro(C eller
fran 7 5 t ili 4
Zitmmar."
IG-P 11/11 1965)
De anförda exemplen utgör alls inga un
dantag, Utvecklingen är densamma inom
hela industrin och även inom byggnads-

- 17 verksamheten oeh transporten. I sin för
valtningsberättelse för 1957 redovisade
Göteborgs stads Bostads AB en utredning
om tidsatgången vid uppförande av murade
trevåningshus. Åv den framgick att anta
lets dagsverken om 8,5 timmar som kräv
des för uppförande av en tvårumslägenhet
av viss storlek under perioden 1948 - 57
nedbragts från just över 200 till
En
liknande utveckling försiggår också inom
handeln, där självbetjäningsbutikerna
undan för undan slår ut butiker med indi
viduell expediering.
Den 2 dec. 1966 presenterades vid en
presskonferens i Stockholm resultatet av
en lönsamhetsundersökning som Detaljhan
delns utredningsinstitut utfört på upp
drag av Sveriges Livsmedelshandlarförbund. Åv denna frångick bl. a. att medan
lönenivån (ATP, ÅFA osv medräknade) i
livsmedelshandeln stigit med 22 procent,
hade personalkostnaderna i de större
självbetjäningsbutikernas bokslut ökat
med endast 2 proc samtidigt som den sål
da varumängden ökat med 6 proc.
Vad betyder detta annat än att 20 proc
av löneökning undvikits genom personal
min sim in g och att den kvarvarande perso
nalen inte blott fått utföra de ”fri
ställdas" arbete utan också därutöver
fått utföra det arbete som krävdes för
försäljningen av en med 6 proc ökad va
rumängd.
Metoderna att stegra_arbet_ets
produktivitet och intensitet
Hur har kapitalisterna lyckats uppnå^den
stora ökning som skett och alltjämt pågår
av produktionen per arbetare och arbets-
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timme? De har använt olika medel och me
toder av vilka de som nedan tas upp torde
vara de väsentligaste.
a )_Telmis_ka förbättringar
Därmed förstår vi införande av bättre
tekniska hjälpmedel (verktyg och maski
ner av olika slag). Innan vi går närmare
in härpå bör vi dröja litet vid frågan om
fil1ma^kinenj.
9

Kapitalisten har ett bestämt krav på de
maskiner han anskaffar till sitt företag.
De ska möjliggöra en ökning av den tidi
gare produktionen per arbetstimme och ar
betare. Denna ska vara så stor att de
värden som arbetarna vid maskinen skapar
inte blott under viss tid betalar maskin
en utan också ger kapitalisten en avse
värt ökad vinst. I annat fall är det oek
onomiskt att anskaffa dem.
Om nu en maskin motsvarar dessa krav och
kapitalisten anskaffar den med resultat
att arbetaren vid maskinen kan producera
30-40 proc mera per dag än tidigare - vem
är det då som åstadkommer produktionsök
ningen: arbetaren eller maskinen?
Kapitalisten menar naturligtvis ur sin
klassynpunkt att det är maskinen. Där
för kräver han, om arbetaren tidigare ar
betat på ackord, att detta ska omräknas.
Han motiverar kravet med att arbetsbe
tingelserna förändrats.
Arbetaren försöker hålla emot och fram
håller att arbetet vid den nya maskinen
är mera krävande än tidigare. Kanske me
nar han också att han bör få lite med av
den produktionsökning som åstadkommes

- 19 vid den nya maskinen- Förhandlingarna
slutar alltid med att ackordet omräknas
och kanske så att arbetaren får en förtjänstökning med 2-3 proc medan kapital
istens vinst ökar med 20-30 proc. Kapi
talistens syn på maskinens roll i produk
tionen blir avgörande eftersom det är han
som äger företaget och bestämmer över det.
Men ger det det rätta svaret på den fråga
som nyss ställdes?
Hackan möjliggör en bättre bearbetning
av jorden och bearbetning av större jord
stycken än grävkäppen, som var människans
första jordbruksredskap. Årdret och plogen
möjliggör bearbetning av ännu större arealer
än hackan. Men vem är det som bearbetar jor
den? Människan! Hackan, årdret och plogen ut
rättar ingenting. De är bara verktyg med vil
ka människan, som själv skapat dem, höjer sin
egen produktivitet.
Det är på samma sätt även med den allra
största och mest komplicerade maskin, i
princip skiljer den sig inte från hackan
eller plogen. Den är en produkt av mänsk
ligt arbete, ett verktyg avsett att utfö
ra arbete med. Lämnad åt sig själv står
den bara och rostar och förfaller. Först
när arbetaren tar den i bruk spelar den
en roll - som verktyg för honom.
Därför skapar maskinen aldrig några vär
den, den överför endast, allt efter som
den förslits, delar av sitt eget värde
till den färdiga varan.
Detta är det mycket viktigt att ha klart
för sig. Varom inte faller man liksom reförmisterna lätt för kapitalisternas, av
deras klassinställning bestämda uppfatt
ning om maskinerna som värdeskapare.

20
Underlättar ma£kin£n_arbet®t2
I och för sig kan den anses göra det.
Men i kapitalistens ägo blir den ofta
ett medel att öka uttaget av arbets
kraft från arbetaren och därmed till att
gcra hans arbete tyngre.
Bevis för den saken har levererats genom
en undersökning som laborator Irma Åstrand
vid Arbetsmedicinska institutet företagit
av byggnadsarbetets ökade mekanisering,
laborator Åstrand säger:
En ökad mekanisering av byggnadsarbet
et kunde tycks minska de fysiska på
frestningarna på arbetarna. Men detta är
en myt. Mekaniseringen driver i stället
upp arbetstakten och gör att även de ar
beten som tidigare varit lätta blir
tunga.
(Ref. i DN 17/12 66)
Vad säger byggnadsarbetare om detta?
b )_Me_t£d£r>_at-t_framtvinga £kad_arbetj3_inten£itet.
Under denna rubrik faller åtgärder som
den att helt enkelt höja hastigheten på
befintliga maskiner, varigenom arbetaren
tvingas till en högre arbetstakt. Vidare
olika åtgärder för att avskaffa s,k.spill
tid, dvs för att undvika i och för sig
välbehövliga pauser i arbetet i väntan på
material osv och således kunna ta ut mera
arbetskraft av arbetaren. Slutligen och
kanske främst den s.k MTM-metoden, dvs
metoden att noggrant studera hur de för
arbetets utförande behövliga rörelserna
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ska utföras, hur många l/lOO.OOO-delar av
en timme varje sådan rörelse kräver och
sedan lägga resultatet till grund för
ackordssättningen. Denna metod, som helt
accepterats av Metallarbetarförbundets
ledning trots att medlemmarna städse sökt
värja sig mot den, utsätter arbetarna för
en oerhörd fysisk och psykisk press och
förvandlar dem till automater, fastlåsta
vid det löpande bandet. Men den är synner
ligen fördelaktig för kapitalisterna.

Förre Volvochefen Assar Gabrielsson,
som införde metoden i Sverige, summera
de resultaten av den för Skövde-Pentaverkens del med följande ord:
Möjlig avskrivningstid för investe
ringar i nya byggnader, maskiner etc.
- 36 månader, nya verktyg etc, - 18
månader, metodförbättringar - 4 måna
der •
I en artikel i "Rationellt Näringsliv"
i fjol höstas, citerad i DN 5/10 66, er
inrade dir Rune Mattsson om dessa ord
och fortsatte:
För £eiajlivt_blygsainma i£V£s^eringar_kan_manj)å"'c^nga o m r å d e n r i s t ä l ia™ 3,0-50 procent av_arbet£kraf'
ten__
£enom MTM och dess olika utvecklings
former, Vi har på detta område klart .
distanserat USA. Låt oss se till att
allt fler industrier använder sig av
tekniken och på detta sätt utnyttjar
redan befintliga maskinparker samt en
fast och bra arbetarstam.
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Låt oss också gå vidare med metodmät
ningen på andra områden - t ex admini
strationen. Har finns säkert mycket
att hämta - MTM oå_kontor k a n redu£era_arbet£kraften__till hälften för
£amma arhetsup^glfter.
" TMin understr. NH)
Let enda i denna lovsång till MTM som
inte stämmer är talet om en fast arbe
tarstam. Volvo, som ivrigt praktiserar
MTM-metoden, har större svårigheter att
skaffa arbetskraft än andra stora indus
triföretag Över 20 proc av dess arbetare
slutar varje år därför att de inte står
ut med den renodlade utsvettning som
MTM-me t oden innebär.
c) lönepolitik och inflation
En annan metod att stegra arbetskraftens
produktivitet och arbetets intensitet är
att övergå från individuella acckord till
lag- och gruppackord. Lenna metod, som
tillämpades först inom byggnadsverksam
heten men nu börjat användas även i in
dustrin, har det för kapitalisterna goda
med sig att den tenderar till att göra
arbetarna till varandras pådrivare. För
att ackordsförtjänsten ska bli den bästa
möjliga är det nödvändigt att varje med
lem i laget eller gruppen tar ut sig till
det yttersta. Resultatet blir att arbetar
na bevakar och driver på varandra. Le som
inte orkar hänga med i den hårda arbets
takten avlägsnas på de övrigas initiativ
ur laget eller gruppen. Så resulterar
lag- och gruppackorden till kapitalister
nas glädje också i en uppluckring av
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arbetarnas sammanhållning och solidaritet.
En förfärlig piska på alla ackordsarbe
tare är inflationen. När prisstegringen
efter varje avtalsrörelse tar ny sats och
hotar att uppsluka de små förbättringar
som det nya avtalet ger, drivs alla som
arbetar på ackord naturligt nog att öka
sina arbetsprestationer för att driva upp
ackordsförtjänsten och få täckning för
sina ökade utgifter. Inflationens roll som
pådrivare till ökad produktion per arbet
are och arbetstimme torde emellertid snart
vara utspelad. Inom allt flera yrkesgrup
per har arbetsintensiteten nu nått en
gräns som det är fysiskt omöjligt för de
flesta arbetarna att överskrida.
Pörorsakar_l£n£ölaiiin£ar joris st e_gring_?
En engelsk owenist (anhängare av Robert
Owens utopiska socialism) vid namn Weston
förklarade på 1860-talet fackföreningarna
skadliga. Deras kamp för högre löner med
förde nämligen ingen nytta för arbetar
klassen. Varje lönehöjning föranledde ka
pitalisterna till en motsvarande prishöj
ning. Resultatet var att arbetarna för
sina höjda löner inte fick mer än de er
hållit förut.
Den 16 maj 1865 höll Marx på ett av In
ternet i onalens extramöten i London en
föreläsning, vari han mycket grundligt
vederläde Westons påståenden. Detta före
drag utgavs inånga år senare som broschyr
under titeln Lön,_j?ris_ och nrofit^ Den är
för omfångsrik för att refereras' i detta
studiebrev. Men cirkelmedlemmarna bör så
vitt möjligt köpa och studera den. Inte

1

-

24

-

bara därför att den på ett glänsande sätt
avlivar uppfattningen att löneökningar
måste orsaka prisstegringar utan också
därför att den klart ocb enkelt redogör
för den marxistiska värde- ocb mervärde
lärans grunder.
Westons uppfattning har emellertid visat
sig ha lika många liv som galten Särimner,
som varje afton blev slaktad och uppäten,
men varje morgon stod upp på nytt. Skälet
är naturligtvis att den kan användas som
vapen mot arbetarna i lönekampen. Som så
dant har den ofta brukats inte bara av
kapitalisterna utan också av de social
demokratiska och reformistiska ledarna.
Numera börjar dock ekonomerna bland de
sistnämnda att bli mera försiktiga. Förre
LO-ekonomen Per Holmberg stämplar upp
fattningen om lönehöjningarna som orsak
till prisstegringen såsom ytlig och anför
som bevis emot den
att åren 1949,1950, 1953 och 1959
den nominella lönesumman steg mindre
än produktionsvolymen men att trots
detta den allmänna prisnivån ökade
nämnda år.
(Arbete och löner i Sverige,s.131)
För var och en som ordentligt tänker över
saken bör följande stå klart.
Om lönerna stiger, men den del av pro
duktionen (livsmedel, kläder osv) som av
ser att tillfredsställa arbetarnas behov
förblir oförändrad ökar efterfrågan på
dessa varor i förhållande till tillgången.
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Detta resulterar normalt i en prissteg
ring på konsumtionsvaror. Denna höjer pro
fiterna inom konsumtionsvaruindustrin med
resultat att kapitalet söker sig dit från
andra produktionsgrenar där profiterna är
lägre. Följden blir att produktionen av
konsumtionsvaror ökar, tillgången stiger i
förhållande till efterfrågan och priserna
faller.
Men nu har ju produktionen av konsumtions
varor lika litet som någon annan produk
tion förblivit oförändrad. Tvärtom, den
har stigit oavbrutet (se t ex på index
siffrorna för totalproduktionen inom in
dustrigrenarna F, G-, H, I och J på sid. 13)
med påföljd att vi allt sedan några år
efter andra världskriget levat i ett öv
erflöd av konsumtionsvaror av olika slag.
Varifrån kommer då den oavbrutna pris
stegringen"
Den är resultat av en mycket medveten
politik från monopolkapitalismens och den
monopolkapitalistiska statens sida. Tack
vare sin starka organisation, sina kon
cerner, karteller, gemensamma försälj
ningsorganisationer och med hjälp av sta
tens budgetpolitik kan monopolkapitalis
terna delvis sätta lagen om tillgång och
efterfrågan ur spel och varuöverflödet
till trots genomföra en oavbruten pris
stegring på den inhemska marknaden.
Varfjör_g<5r_de. detta?
Därför att det innebär en mängd fördelar
för dem.
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1. Det underlättar deras strävan att
koncentrera den samhälleliga rikedomen
i sina händer.
De tar t ex upp lån för att köpa mark,
skogar och gruvfyndigheter och för att
bygga ut sina verkstäder o. fabriker,
kontors- o. bostadsfastigheter. När ett
sådant lån på 5, 10 eller 20 miljoner
kronor småningom återbetalas, betalas
det med kronor som till följd av pris
stegringen är mycket mindre värda än de
upplånade. Men marken, skogen, verksta
den, kontorsbyggnaden och hyreshuset
som anskaffades för de lånade pengarna
följer med i prisstegringen och är i
kronor räknat mycket mera värda än tid
igare . På det sättet plockar monopol
kapitalisterna varje år miljoner ur småspararnas fickor och i sina egna.
Prisstegringen försätter ofta mindre
kapitalstarka företag i kreditsvårig
heter. Detta kan monopolkapitalisterna
utnyttja till att slå ihjäl dessa före
tag eller till att överta dem och in
förliva dem i sina koncerner. Alla
känner väl historien om Uddevallavarvet.
2. Prisstegringen underlättar skatteutplundringen av arbetare och andra lön
tagare och gör det möjligt för monopol
kapitalisterna att vältra över skatte
bördan från sig själva på dem. Därom ska
vi tala närmare längre fram under våra
studier.
3. Prisstegringarna driver alla arbetare
som arbetar på ackord - och det är det
stora flertalet - att söka kompensera sig
för dem genom att stegra produktionen.
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Detta ökar kapitalisternas vinster.
lönehöjningarna har inte mer med pris
stegringarna att göra än att kapitalis
terna försöker använda dem som ursäkt för
sin ständiga strävan att höja priserna.
Hur Z a£ É.ei.
Vi har syslat med en hel rad viktiga
ting, men vi har ännu inte nått fram till
ett svar på frågan om utsugningen av ar
betarna ökat eller minskat under de senas
te 20 åren.
När produktionen pr arbetare och arbets
timme stiger, ökar utsugningen såvida inte
arbetarens reallön stiger i takt med pro
duktionen. I det senare fallet förblir ut
sugningen oförändrad. Endast om arbetarens
reallön stiger mer än produktionen minskar
utsugningen,
Vad är det nu som har skett i detta av
seende i Sverige?
Beformisterna hävdar att större delen
av produktionsökningen gått till arbetar
na. Per Holmberg t ex säger:
För hela fjortonårsperioden 1946-1960
har produktionsvolymen stigit med ca 63
procent eller i genomsnitt 3,6 procent
årligen medan lönesummans realvärde
(köpkraft) ökat med 74 procent eller i
genomsnitt med ca 4,2 procent årligen.
(Arbete och löner i Sverige, s.129)
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Per Holmberg ger oss också följande
tabell över
Nettonationalinkomstens fördelning
--------------- FörJ[ren_ 1946-1^6(5
1946

1950

1955

1960

löntagare

60

61

68

70

enskilda
företagare

15

16

13

11

25
100

23
100

19
100

19
.100

juridiska
personer
summa

(Arbete och löner i Sverige,s,125)
Att de enskilda företagarnas andel av
den samlade inkomsten i landet minskat är
ganska naturligt. Peras antal har oavbru
tet gått tillbaka. Enbart under perioden
1950-1960 sjönk det, enligt befolkningsstatistiken, med 25 proc. Men att arbet
arna och övriga löntagare skulle ha kapat
åt sig en allt större andel medan de "ju
ridiska personer", dvs monopolkapitalis
ternas bolag och banker, fått nöja sig
med en från 25 till 19 procent sänkt an
del av den samlade inkomsten förefaller
otroligt.
Det menar tydligen Per Holmberg också
ty han försöker förklara fenomenet på
följande sätt.
Bakom ökningen i löneandelen synes
framför allt ligga tre orsaker: den
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kraftiga relativa ökningen av antalet
anställda vid kommunala myndigheter
(förklarar ca en fjärdedel av löne
ökningen 1946-1960)., den starka över
gången från företagargruppen till
gruppen anställda på arbetsmarknaden
Tförklarar ytterligare ca en fjärde
del av löneandelsökningen) samt det
förhållandet att priset på arbets
kraft under perioden 1946-60 ökat
kraftigare än priset på övriga pro
duktionsfaktorer vid företagen.
(Arbete och löner i Sverige, s.126)
Här skymtar en del av den svindel, som
bedrivs med "lönesummans andel i netto
nationalinkomsten" . Het är uppenbart att
"nettonationalinkomsten" och alldeles sär
skilt "lönesummans andel" i denna är en
konstruktion, som åstadkommes genom att
man räknar samman alla löner utan hänsyn
till varifrån de kommer. Kan ett sådant
förfaringssätt ge en riktig bild av verk
ligheten?
Låt oss ta ett exempel. Antag att vi har
ett fackförbund med 100.000 medlemmar,
som har en årsförtjänst av i genomsnitt
17.000 kr vardera. Deras förbund och dess
avdelningar har summa summarum 100 funk
tionärer, som har en årslön av 37.500 kr
var, samt 200 kontorister som avlönas med
vardera 25.000 kr per år. Är det då rik-,
tigt att räkna ut lönesumman för arbetar
na samt deras funktionärer och anställda
som följer?
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Arbetarna har
funktionärerna har
kontoristerna har.
Summa

-

1.700.000.000
3.750.000
5.000.000
1.700,750.000

Nej, det är det absolut inte. Varifrån
kommer pengarna till funktionärernas och
fackföreningskontoristernas löner? Ur
arbetarnas fackföreningeavgifter natur
ligtvis . Och var tar arbetarna pengarna
till dem? Av sina löner. Funktionärernas
och kontoristernas löner utgör alltså en
del av arbetarnas löner, som arbetarna
avstått till dem. Följaktligen uppbär
arbetarna jämte funktionärerna och de öv
riga anställda i deras organisation till
sammans inte ett rött öre utöver summan
av arbetarnas lön,
Om vi nu vidgar resonemanget till att
gälla hela samhället, visar det sig att
det är många fler än de fackliga funk
tionärerna och kontoristerna vilkas löner
i själva verket helt eller delvis är en
del av arbetarnas. Bet rör sig inte bara
om de kommunalanställda, som Per Holmberg
nämner i sin "förklaring", utan också om
hela den ständigt svällande statliga by
råkratin, de anställda inom undervisnings
väsendet, militären och polisen. Vari
från kommer pengarna till alla dessa män
niskors löner? Till allra största delen
kommer de ur skattemedel: ur bensinskat
ten, bilskatten, omsättningsskatten,
sprit- och tobaksskatterna och de direk
ta kommunala och statliga skatterna, som
i största utsträckning betalas.av arbet
arna och andra löntagare, de koramunaloch statsanställda medräknade. Ty inte

31 heller de får någonsin ut hela den lön de
har på papperet.
Också de får skatteav
drag som varierar från 20 till 40 proc av
lönen eller mer. Också de får "betala de
indirekta skatterna. Det kan alltså sägas
att de får bidra till sin egen lön eller
att de aldrig får mer än en del av den.
-

Om man nu räknar ihop inte bara alla
arbetares, alla fackföreningsfunktion
ärers och övriga fackligt anställdas
löner med de affärsanställdas, de priv
atans tällda tjänstemännens och de stat
ligt och kommunalt anställdas löner, får
man förvisso ihop en mycket imponerande
"lönesumma" som hopräknad med vad de en
skilda företagarna och bolagen redovisat
som sina inkomster ger en "nettonationalinkomst" av vilken "lönesumman" utger
huvudparten. Och vad som är ännu finurli
gare , ju mera skattetyngda löntagarna
blir och ju flera de med skattemedel helt
eller delvis avlönade, desto större blir
denna "lönesumma" och dess "andel i net
tonationalinkomsten" . Det hela är under
bart. Enda felet med det är att den "väl
diga lönesumman" och dess "andel i net
tonationalinkomsten" icke är av denna
världen utan en produkt av en fräck
svindel.
Statistiken över "nettonationalinkoms
tens fördelning" är alltså inget bevis
för att utsugningen minskat. Den är bara
ett fräckt försök att till oigenkännlig
het försköna verkligheten och dölja hur
den ser ut-
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Hur är_d£t_då i verkligh£ten?
I fjol utkom från Almkvist & Wicksells
tryckeri, Uppsala, ett lärt arbete, Löne
andelen £ch den ekonomiska_utveeklinden,~
som ITarl U. Tjungfelt utfört
uppdrag
av Industrins utredningsinstitut, vilket
även bekostade utgivningen. Ur det lånar
vi följande siffror rörande
löneandelen i nr£cent av_ii£la inkomsten
i. näringslivet
i industrin
som helhet
60
60
1870-79
66
1880-89
59
58
1890-99
64
1900-09
54
57
1905-14
50
53
48
1910-19
47
56
50
1920-29
1930-39
-57
54
1940-49
53
47
(Siffrorna i tabellen lånade från
LjungfeIts arbete s. 42)
Denna tabell visar klart och. tydligt att
löneandelen av såväl hela näringslivets
som industrins totala inkomster (vilken
till skillnad från nettonationalinkomsten
hör verkligheten till) sjunkit under åren
1870-1949, det vill med andra ord säga
att u t £ u g n i n. g £ n __a_v__ a r b £ t~
_ö_k_a_t^_
■*
Sänkningen har inte varit oavbruten. Un
der vissa perioder har löneandelen gått
uppåt. Så t ex under perioden 1930-39-
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Ljungfelt förklarar detta med att löne
andelen har tendens att stiga under kris
perioder, då hela inkomsten sjunker på
grund av produktionsinskränkningar och
prisfall och kapitalisterna för att över
huvudtaget kunna göra profiter nödgas
nöja sig med sådana som är mindre än el
jest Den förklaringen stämmer nog gan
ska bra med fakta. Trots löneandelens
tillfälliga höjning under vissa kortare
perioder är det emellertid av tabellen
uppenbart att löneandelen såväl inom
näringslivet som helhet som industrin
sjunkit.
LjungfeIt slår ytterligare fast detta
faktum då han summerar sin undersökning.
Han säger:
Den tekniska utvecklingen inom indus
trin synes därför ha haft en utpräglat
arbetshesparande inriktning och effekt
erna därav har varit starka nog att in
te bara neutralisera de från arbetskraftens synpunkt positiva effekterna
av kapitaltillväxten
Ne_tt£resultatet
har biivit_en i_cke__obetydJl^g_o^£rhelning__ay inkomsterna, till^arbe1skraft
ens nackdel ' (a ?07, min kursivering.
NH)
Ljungfelts undersökning går
till och med år 1949 Längre
säger han, inte föras därför
tiskt material i tillräcklig

bara fram
kan den,
att statis
mängd saknas,

Kanske har inkomstfördelningen mellan
kapital och arbete efter denna tid blivit

T
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en annan? Nej! Den klara tendens till
stegrad utsugning som Ljungfelt blottat ,
har fortsatt att göra sig gällande och
gjort det starkare än tidigare.
Bevis för den saken har faktiskt LO le
vererat med den till LO-kongressen 1966
framlagda utredningen £a£kföreningsrorelsen och d_en tekniska_utv£cklingen. Lär
kan man läsa följande} som säger"nSgot
helt annat än reformisterna vanligen sök
er inbilla arbetarna.
Skattestatistiken ger belägg för
att någon inkomstutjämning icke ägt;
rum under efterkrigstiden, samtidigt
som en mer än genomsnittlig ökning
av de större förmögenheterna ägt rum.
...Ett uttryck för denna tendens är
att andelen personer med låg inkomst
(40 proc av medelinkomsten) stigit
kraftigt sedan 1948 samtidigt som
gruppen med "normalinkomster" minskat
och andelen högre inkomsttagare ökat.
En tendens till ojämnare inkomstför
delning kan sålunda iakttagas, Ännu
tydligare är tendensen på senare år
till ökning av de större förmögenhe
terna med totalt 26 procent, men mod
35 procent för förmögenheter mellan
1 och 2 milj. kr samt med inte mindre
än 48 procent för de största förmögen
heterna (mer än 2 milj. kr).(s.193 o.f.)
Utsugningen har alltså f o r t s a t t
att
öka.
Och man kan av hela ut
vecklingen efter kriget inte dra. någon
annan slutsats än den som Bo Gustafsson
i - ..ilade i sitt som broschyr under tit i n
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Arbete och kapital utgivna göteborgsnal :
Dejrika bar alltså^blivit rikare _G£h
Och hur £lmlle_detJmnna_vara annor
lunda ‘
^_Det som_b£stämm£r__ink;£mstför
d^elnin£en i det karitalistiska_samhäll£t_är i s_is_ta hand[_f£rmö^enhe_t£förd£lningen__°£h_den__har__utve.cklat£
till__de_ besuttnas, förmSn_i_ännu hö£re_
g r a d än inkomstfördelningen. (S. 22)
Nu ska vi förscka dra samman alla de
fakta vi fått fram beträffande de föränd
ringar som under de senaste 20-21 åren
skett i arbetarklassens ekonomiska läge.
Vi har funnit:
1. Att det under denna tid rått en viss
brist på arbetskraft som resulterat i
inte blott att alla vuxna manliga arbet
are och de unga så snart de nått arbets
för ålder haft goda möjligheter att säl
ja sin arbetskraft utan också i att
kvinnorna och särskilt de gifta kvinnor
na i allt större utsträckning dragits in
i produktionen, fetta har i och for sig
inneburit en lättnad i arbetarklassens
ekonomiska läge i jämförelse med tiden
före kriget, då en mer eller mindre om
fattande arbetslöshet gjorde sig gällan
de ,
2. Att arbetarklassen i Sverige onekli
gen uppnått en viss med utvecklingen föl
jande reallöneokning och ett ökat mått av
trygghet vid arbetslöshet, olycksfall,
sjukdom och ålderdom.
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. Att arbetets produktivitc ’
t och in.aitet stegrats i långt högre grad än
reallönerna, de s.k. sociala förmånerna
inräknade, och att arbetarna både som in
divider och som klass är mera utsugna av
kapitalisterna än tidigare.
4 Att detta tar sig uttryck i en allt
ojämnare inkomstfördelning och en snab
bare ökning av de stora förmögenheterna,
som visar att utvecklingen under åren
1946-1966 ytterligare stärkt kapitalis
ternas välde över produktionsmedlen.
Vilka slutsatser drar cirkelmedlemmarna
härav?

Pri

