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BILAGA 2 

PRISKONTROLLENS POLITISKA EKONOMI. NÅGRA OBSERVATIONER 

Av Lars Jonung 

    
*› INLEDNING 

Utgångspunkten för denna bilaga är slutsatsen i bilaga l, bilaga 7 

och bilaga lO att nationalekonomisk teori och empiri ger inget 

eller föga stöd för användningen av prisregleringar som stabili- 

seringspolitiskt medel att bekämpa inflation. Genomgången i bi- 

laga l av de teoretiska argumenten för och emot prisreglering som 

ett stabiliseringspolitiskt instrument leder till en kritisk in- 

ställning till priskontrollpolitikens möjligheter. Granskningen 

i bilaga 7 av pris- och löneregleringar som prövats i andra län- 

der under l970-talet visar att dessa regleringsprogram inte haft 

någon märkbar dämpande effekt på den långsiktiga inflationstak- 

ten. Den ekonometriska studien i bilaga 10 av den svenska infla- 

tionstaktens bestämningsfaktorer under l970-talet kommer till det 

resultatet att prisregleringarna under 1970-talet inte haft någon 

Ä märkbar långvarig effekt på inflationstakten i Sverige. 

Enligt dessa analyser förefaller priskontroller följaktligen vara 

ett ineffektivt medel för att begränsa inflationstakten. Politiker, 

såväl i regeringsställning som i opposition, har dock i de fles- 

ta industriländer förordat priskontroller som medel för att be- 

*) Värdefulla synpunkter på innehållet i denna bilaga har lämnats 
av deltagare i det högre seminariet vid Nationalekonomiska in- 
stitutionen vid Lunds universitet och av medarbetare vid kon- 
junkturinstitutet. Författaren vill rikta ett särskilt tack 
till Eskil wadensjö för givande kommentarer. 

l) Priskontroller och priskontrollpolitik används här som lik- 
tydigt med prisregleringar och prisregleringspolitik. 
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   kämpa prisstegringar. Kontroller har också införts i praktiskt 

taget samtliga OECD-länder under kortare eller längre perioder 
under 1970-talet.” 

När nu nationalekonomisk analys ger så lite stöd för användningen 
av priskontroll eller t.o.m. förkastar detta medel, vilka är då 

orsakerna till att prisregleringar tillgrips? Det är denna fråga 
som diskuteras i föreliggande bilaga. Syftet är således att stude- 

ra priskontrollens politiska ekonomi, dvs. att granska vilka meka- 

nismer som bidragit till att priskontroller utnyttjats i den eko- 

nomiska politiken. En förståelse av priskontrollens politiska eko- 

nomi är väsentlig eftersom nationalekonomins traditionella model- 

ler som regel inte lämnar något utrymme för användningen av pris- 
kontroll som ett inflationsdämpande instrument. Man behöver där- 

för uppmärksamma företeelser som inte direkt finns med i de tra- 

ditionella modellerna för att kunna analysera och förklara före- 

komsten av priskontrollpolitik. 

det mellan ekonomi och politik med tonvikten på det stabilise- 

ringspolitiska perspektivet. Detta utgör bakgrunden till det and- 

ra huvudavsnittet, vilket diskuterar priskontrollinstrumentet i 

det politiska systemet. De svenska och amerikanska erfarenheterna 

av prisregleringar under l970-talet illustrerar framställningen. 

i 
1 
J 

ä 
Bilagan består av två huvudavsnitt. Det första behandlar samban- 

Den priskontrollpolitik som behandlas är sådan som använts i det 5
uttalade syftet att dämpa uppgången i den allmänna prisnivån. Den- ] 
na form av priskontroll kan betecknas som inflationskontroll eller *

inflationsreglering. Det finns andra former av priskontroll i 

Sverige, inriktade på specifika marknader, såsom kreditmarknaden 

och marknaden för jordbruksprodukter, vilka införts med andra 

motiv än stabiliseringspolitiska. Litteraturen kring dessa mark- 

nadsspecifika prisregleringar berörs inte här. 

l) Priskontrollpolitik är för övrigt ingen ny företeelse. Använd- 
ningen av prisregleringar i syfte att bekämpa inflation har en 
historia som går tillbaka till antiken. Se genomgången i 
Schuettinger och Butler (l979). 
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2 SAMBANDET EKONOMI-POLITIK 

2.l Inledning 

Traditionellt har nationalekonomin studerat egenskaper hos och 

processer på olika marknader, dvs. analyserat det ekonomiska 

systemet. Politiker och politiska system liksom institutioner 

som statsförvaltningen och rättsväsendet har befunnit sig utanför 

det ekonomiska studiefältet. En aktuell nationalekonomisk forsk- 

ningsinriktning söker analysera samband mellan politiska och eko- 

nomiska aktiviteter.1) En central tanke i denna forskning är att 

det finns ett beroendeförhållande mellan de politiska och de eko- 

nomiska systemen. 

En betydande del av l970-talets forskning kring sambanden mellan 

ekonomi och politik har behandlat konjunkturpolitiska förhållan- 

den. Ekonomer har utgått från modeller med tvâ sektorer: ett po- 

litiskt och ett ekonomiskt system, där det politiska systemet 

består av väljarna, regeringen/riksdagen och de myndigheter som 

genomför regeringens/riksdagens beslut, dvs. den offentliga för- 

valtningen. Till den politiska sektorn hör också en konstitution 

som anger det politiska systemets grundläggande regler. Regeringens 

konjunkturpolitik antas påverkad av målet att återväljas i kom- 

mande val. Väljarna förutsätts bedöma regeringen på grundval av 

det ekonomiska läget. De håller således regeringen ansvarig för 

konjunkturutvecklingen såsom denna återspeglas i bl.a. inflations- 

takten och arbetslösheten.2) Se figur 2.l som ger en enkel beskriv- 

ning av denna modellansats. 

Ekonomer har byggt ut denna bild av sambandet mellan konjunktur- 

l) Denna forskningsinriktning går bl.a. under beteckningen modern 
political economy eller the new political economy. Den om- 
fattar bl.a. “public choice-teorin och element från statsve- 
tenskapen. Se t.ex. Frey {l978a)och introduktionen till white- 
ley (l980). 

2) Detta antagande brukar motiveras med det allmänna genombrottet 
förden keynesianska konjunktursynen under efterkrigstiden. Key- 
nesianismens budskap var i korthet att konjunkturutvecklingen 
kunde och följaktligen borde styras genom en aktiv stabilise- 
ringspolitik. 
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politik och politiska förändringar med mer detaljerade antagan- 
den rörande uppträdandet hos bl.a. regeringen, förvaltningen, 

intressegrupperna och väljarna. Den offentliga förvaltningen kan 
t.ex. arbeta med mål, som inte nödvändigtvis sammanfaller med 

regeringens. Andra faktorer än rent ekonomiska, såsom tidigare 
erfarenheter av partiers maktinnehav och politikers popularitet 
och personlighet, kan utöva ett inflytande på väljarna. 

Den centrala poängen i ovanstående beskrivning är att väljarna 

påverkas av den stabiliseringspolitiska utvecklingen. Det finns 
därför incitament för regeringen att genom stabiliseringspolitik 
söka styra ekonomin i syfte att influera väljarnas attityder. 
Resonemanget ovan förutsätter en politisk konkurrens inom ramen 
för 

politisk 
demokrati med regelbundet återkommande allmänna 

val. 

2.2 Sambandet inflation-arbetslöshet 

Både den teoretiska och den empiriska forskningen kring sambandet 
mellan konjunkturutvecklingen och konjunkturpolitiken ger infla- 
tionstakten och sysselsättningen en central roll. Många ekonomer 
anser att inflationen och arbetslösheten utövar ett betydande in- 

flytande på väljarnas attityder. Stabiliseringspolitiken är där- 
för inriktad på att styra prisnivån och arbetslösheten. Dessa va- 

riabler förutsättes påverka den sittande regeringens popularitet 
på så sätt att en uppgång i inflationstakten och/eller arbetslös- 
heten minskar regeringens politiska stöd. Resonemanget presen- 
teras i figur 2.1. 

l) Enligt vissa ekonomer bestäms de konjunkturpolitiska resultat 
som det politisk-ekonomiska systemet genererar i betydande ut- 
sträckning av de lagar och författningar som gäller för den 
politiska sektorn. En metod för att påverka de resultat som 
politiken når är att ändra incitamentstrukturen, dvs. regel- 
systemet för den politiska processen. 
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Figur 2.l Sambandet mellan ekonomisk politik och konjunktur- 

utveckling 

Politikfunktionen 

      

       

      

     

    

  

     

Riksbanken 
. Ekonomidep. a? 

Övriga ekon. 
pol. myndigh. 

Konjunktur- Regeringen f I t . 
 Riksdagen 
kurvan 

lnflation › Väljarna i 
z Allmänheten 

Arbetslöshet Al
Popu Iaritetsfu nktionen 
eller valfunktionen 

Kommentar: Figuren bygger på bl.a. Frey (l978b) och (1979). 

Relationen mellan inflation och arbetslöshet i politisk-ekonomiska 

modeller av det slag som återges i figur 2.l brukar beskrivas med 

den s.k. Phillips-kurvan. Denna anger ett negativt samband mellan 

inflationstakt och arbetslöshet. Se figur 2.2. Phillips-kurvan re- 

presenterar ett bytesförhållande för stabiliseringspolitiken: 

skall arbetslösheten minska så måste en högre inflation bli följ- 

den; om målet för konjunkturpolitiken är att reducera inflationen 

måste en högre arbetslöshet accepteras - i varje fall på kort siktJ) 

l) En enkel beskrivning av den svenska Phillips-kurvan finns i 
Jonung och wadensjö (l980). Jämför också med presentationen i 
bilaga 7. 
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Figur 2.2 Sambandet inflation-arbetslöshet (Phillips-kurvan)   
och valcykeln 

Inflation 

\ 

\  

\ 

Arbetslöshet 

Kommentar: Figuren bygger på Lindbeck (1975). 

Ursprungligen formulerades Phillips-kurvan som en beskrivning på 
ett samband mellan enbart inflation och arbetslöshet. Sedan slu- 
tet av l960-talet har ekonomer också betonat inflationsförvänt- 

ningarnas inflytande på pris- och lönebildningen. Deras argument 
säger i korthet att en ökning i den förväntade inflationen för- 

skjuter Phillips-kurvan uppåt. Phillips-kurvans läge bestäms så- 
ledes av de rådande inflationsförväntningarna. När inflations- 

förväntningarna inkluderas i det ursprungliga Phillips-sambandet, 
får man en rad kortsiktiga Phillips-kurvor. Jämför med figur 2.2 

där Phillips-kurvan III representerar en större förväntad infla- 
tion än kurvan II,som i sin tur bygger på en inflationsförvänt- 

ning på en högre nivå än kurvan I. 

Då inflationsförväntningarna införs i diskussionen tillkommer ett 

dynamiskt element. Den ekonomiska politikens utformning påverkar 
den tidsmässiga utvecklingen av inflationen och arbetslösheten. 
Under vissa förutsättningar kan det vara fördelaktigt för rege- 

ringen att planera den ekonomiska politiken för hela mandatperio- 
den på ett sådant sätt att återvalschanserna maximeras vid val- 

tillfället. En teori för en sådan politik illustreras i figur 
2.2 och i övre delen av figur 2.3. 
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Inf1ati0nen, arbets1ösheten och den p011t1ska konjunktur- 
cyke1n i Sverige 1969-1980.   Figur 2.3 

  
  

a) Den p01it1ska k0njunkturcyke1n. 
Schematiskt för1opp en1igt b1.a. Frey (1978aL 
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Kä11a: Tabe11 3.1 
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I lämplig tid före valet inriktas konjunkturpolitiken på att re- 

ducera arbetslösheten genom en expansiv politik. Ekonomin rör sig 

då längs den kortsiktiga Phillips-kurvan I från utgångsläget A 

mot läget B i figur 2.2. Vid valet befinner sig ekonomin på väg 

mot B med lägre arbetslöshet och högre inflationstakt än i A - 

en position som antas ge regeringen en större popularitet än A. 

Den expansiva politiken förutsätts till en början huvudsakligen 

ha effekt på sysselsättningen medan ökningen i inflationstakten 

dröjer. 

Efter valet blir målet för konjunkturpolitiken att reducera infla- 

tionstakten och de inflationsförväntningar som ökningen i infla- 

tionstakten har skapat eftersom läget B är omöjligt att upprätt- 

hålla på längre sikt. Åtstramningspolitiken ökar arbetslösheten 

samtidigt som inflationen och inflationsförväntningarna minskar. 

Ekonomin återgår via den högre kortsiktiga Phillips-kurvan II till 

utgångsläget A, där regeringen återigen, lagom inför det kommande 

valet, lägger om politiken från en kontraktiv till en expansiv 

inriktning. Inflationens och arbetslöshetens tidsmässiga mönster 

uppvisar här en medsols cirkelrörelse (loop) som markeras med 

l 
l 
1 
l 

i 
pilar i figur 2.2.1) 

En ekonomisk politik av ovan beskrivna typ ger i teorin upphov 

till politiskt betingade konjunktursvängningar, s.k. valcykler. 

En stabil valcykel, som skapar konstanta svängningar i inflatio- 

nen och arbetslösheten, kan uppkomma under vissa restriktiva för- 

utsättningar. Ett sådant hypotetiskt tidsmönster återges i övre 

delen av figur 2.3. Man kan tänka sig att regeringens försök att 

styra konjunkturen åstadkommer en situation där man reducerar 

arbetslösheten inför varje val men inte helt pressar ned infla- 

tionen och inflationsförväntningarna till utgångsläget före va- 

let, innan nästa fas med expansiv ekonomisk politik inleds. Följ- 

den skulle då bli att inflationen ökar trendmässigt. Inflations- 

takten i övre delen av figur 2.3 behåller sitt zig-zag mönster 

men får en positiv lutning. 

l) En närmare diskussion av detta mönster mot bakgrund av den 
svenska utvecklingen finns hos Lindbeck (19751 
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  2.3   Svenska erfarenheter 

Det finns vid det här laget ett betydande antal empiriska studier 

rörande sambandet mellan konjunkturutveckling och ekonomisk poli- 

tik.]› Dessa studier, som huvudsakligen behandlar amerikanska och 

engelska erfarenheter, kan grovt delas upp i tre grupper. Den ena 

gruppen behandlar effekterna av makroekonomiska fluktuationer på 

valuislag, den s.k. valfunktionen, eller på regeringens populari- 

tet såsom den registreras i opinionsundersökningar, den s.k. po- 

pularitetsfunktionen. Se också figur 2.1. 

Den andra gruppen av studier rör regeringens uppträdande, dvs. hur 

de ansvariga för den ekonomiska politiken söker styra ekonomin. 

Dessa undersökningar behandlar den s.k. politikfunktionen. Den 

tredje gruppen - en grupp med relativt få bidrag - söker testa 

fullständiga modeller över sambandet mellan ekonomi och politik. 

Hittills har huvuddelen av de empiriska granskningarna rört po- 

pularitets- och valfunktioner.2) 

I detta avsnitt presenteras några empiriska undersökningar av 

sambandet mellan konjunkturutveckling och politiska förändringar 

i Sverige, i första hand under l970-talet. Först behandlas kon- 

junkturutvecklingens inflytande på väljarnas attityder och på val- 

utgångar. Sedan behandlas debatten om valcykler. 

i 2-3›1 Eonáenktgrens inilxtaneejå xäláerae 

Det finns ett fåtal undersökningar för Sverige om hur samhälls- 

ekonomiska fluktuationer påverkar allmänhetens attityder till re- 

gering och opposition. Jonung och wadensjö(l979b)använder sig av 

de opinionsundersökningar som Sifo regelbundet genomfört sedan 

våren l967 för att analysera hur inflationen, arbetslösheten och 

tillväxten i real disponibel inkomst påverkat det socialdemokra- 

l) Se t.ex. Frey (l979), Paldam (1979) och (l98l) och Jonung 
och wadensjö (l979b). 

2) Paldam (l98l) uppskattar att det tillkommit ca ett hundratal 
studier av detta slag under l970-talet. 
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tiska partiets popu1aritet. 

De utgår ifrån fö1jande ekvation för sina empiriska beräkningar.]) 

S = a + b U + c P + d Y + e 

där S står för det socialdemokratiska partiets popularitet såsom 

den mäts en1igt Sifo, U står för arbets1ösheten och P för inf1a- 

tionstakten, Y för ti11växten i rea1 disponibe1 inkomst och e är 

en fe1term. 

De gör en rad skattningar för perioden mars 1967 - september 1976 

samt för perioden oktober 1976 - augusti 1978. Den förstnämnda 

perioden representerar ett obrutet socia1demokratiskt maktinnehav. 

Den sistnämnda täcker den första regeringen Fä11din. En1igt teo- 
rin ska11 man vänta sig att arbets1öshet och inf1ation påverkar 

regeringens popu1aritet negativt, dvs. att koefficienterna b och 

c är negativa. Ti11växten i disponibe1 inkomst förväntas däremot 
ha ett positivt inf1ytande på den beroende variabe1n, dvs. koeffi- 

cienten d är positiv. När socia1demokraterna befinner sig i oppo- 
sition bör tecknen b1i omkastade. 

visar b1.a. att såvä1 arbets1ösheten som inf1ationen och den dis- 

ponib1a inkomsten har de förväntade tecknen. En ökning av arbets- 

1ösheten 1iks0m i inf1ationstakten reducerar socia1demokraternas E 
popu1aritet. När skattningar görs för socia1demokraterna i oppo- 1 
sition under perioden 1976:10-1978:08 inträffar en omkastning av 

I 

tecknen för koefficienterna för arbets1öshet och inf1ation. I 

0ppositionsstä11ning vinner så1edes socia1demokraterna i popu1ari- 
tet på en ökning i såvä1 arbets1öshet som inf1ation medan den 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Resu1taten från deras skattningar för perioden 1967:03-1976:09 

å

borger1iga regeringen för1orar. 

1) Denna ansats bygger på att vä1jarna har kunskap om den fak- 
tiska utveck1ingen av arbets1öshet, inf1ation och disponibe1 
inkomst. Vissa forskare betonar att vä1jarnas uppfattning om 
det k0njunkturpo1itiska 1äget bör ges en centra1 p1ats i po1i- 
tisk-ekonomiska mode11er. Se t.ex. A1t (1979). 
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  Dessa beräkningar stöder uppfattningen att makroekonomiska fluk- 

tuationer påverkar väljarnas attityder till regering och opposi- 

tion i Sverige. Resultatet sammanfaller med slutsatserna i under- 

sökningar för andra länder som USA, England och Västtyskland.]) 

  

        
  

  

  

Det finns ett fåtal studier kring konjunktureffekter på valutsla- 

gen i Sverige.2) En tidig empirisk granskning gjordes av Rydê 

(l950) som belyste sambandet mellan konjunkturer och allmänna 

val till riksdagens andra kammare mellan l896 och l948. Han använ- 

de sig av ett politiskt index vars utveckling han sökte förklara 

med två konjunkturvariabler: ett aktiekursindex och ett index för 

jorbrukarinkomsterna. Han fann att valutgången i Sverige i freds- 

tid hade varit starkt beroende av industrikonjunkturen men knappast 

av jordbrukets ekonomiska utveckling. Rydês material utnyttjades 

av Jonung och wadensjö(l979a) för en fördjupad analys, som bygger 

   

  

        

    

    

    

    

    

  
  

  

     

   
  

  

  

  

   

    

      
  

I på en mer avancerad testmetod än den som Rydê ursprungligen arbe- 

ç 

tade med. De drar slutsatsen att makroekonomiska faktorer haft 

l 

ett inflytande på andrakammarvalen i Sverige.3) 

2- 3- 2 Regeringen; inilxtânáapå tonignttgrsn 

Den första undersökningen om förekomsten av valcykler i Sverige 

presenteras av Lindbeck (l975). Han täcker perioden l948-l974 och 

diskuterar sambandet inflation - arbetslöshet och konjunkturpoli- 

tikens möjligheter att skapa valcykler i en öppen ekonomi som 

den svenska. Hans slutsats är att den svenska regeringen vid vissa 

i val - främst l964 och l968, men även l970 och l973 - lyckades med 

en ur valtaktisk synpunkt relativt framgångsrik konjunkturpolitik. 

l) För en genomgång av dessa undersökningar se Frey (1979) och 
Paldam (l98ly 

2) Johan Åkerman, professor i nationalekonomi vid Lunds univer- 
sitet, inspirerade denna forskning på l940- och l950-talet. Se 
Åkerman (l946). Han var en föregångare i forskningen kring re- 
lationerna mellan det ekonomiska och det politiska systemet. 

3) Madsen (l980) studerar tretton val i Sverige under perioden 
l924-l973. Han finner att makroekonomiska fluktuationer har 
haft ett signifikant inflytande på valutslagen. 
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Han är emellertid försiktig i sin bedömning och påpekar att detta 

resultat kan bero på såväl tur som skicklighet. Lindbeck betonar 

starkt svårigheterna för regeringen att självständigt bestämma 

konjunkturcykelns tidsmässiga placering i en öppen ekonomi med 

kraftiga internationella störningar. 

Förekomsten av politiskt betingade konjunktursvängningar i Sverige 

under 1970-talet kan lämpligen diskuteras med utgångspunkt från 

figur 2.3. Denna bygger på samma ansats som Lindbecks. Figuren 

täcker åren 1969-l980. Det schematiska förloppet för en valcykel 

återges i den övre delen av figuren. I lämplig tid före valet 

skall man vänta sig en nedgång i arbetslösheten och en uppgång i 

inflationstakten, orsakad av en expansiv ekonomisk politik. En 

tid efter valet skall sedan följa en åtstramning med fallande in- 

flationstakt och stigande arbetslöshet. 

Nedre delen av figur 2.3 beskriver den faktiska utvecklingen i 

Sverige under 1970-talet. Det visar sig att arbetslöshetskurvan 

faller något inför valen l970, 1973 och l979 och ligger konstant 

inför valet l976. Den stiger också efter valen 1970 och l976 men 

fortsätter att gå ned efter valet 1973. Den är konstant efter va- 

let l979. Inflationen stiger före valen 1970, 1973 och l976 men 

faller under valåret l979. Inflationstakten är till skillnad från 

arbetslösheten trendmässigt stigande under hela decenniet. Den eko- 

nomiska politiken har således inte pressat ned inflationstakten 

och inflationsförväntningarna så att ekonomin återgått till den 

ursprungliga Phillips-kurvan såsom teorin för valcykeln beskri- 

vits i figur 2.2.1) 

Det finns ett visst men svagt stöd för uppfattningen att den eko- 

nomiska politikens uppläggning i Sverige påverkats av tidpunkten 
för riksdagsvalen enligt Lindbecks diskussion och beskrivningen 

i figur 2.3. Det krävs dock mer ingående och omfattande studier 

för att belysa denna fråga. Det skulle vara värdefullt att även 

l) Madsen (1980) undersöker med hjälp av regressionsskattningar 
existensen av en valcykel i sysselsättningen och i de offent- 
liga utgifterna i Sverige under åren 1951-1976. Han finner 
inget stöd för förekomsten av valcykler i dessa variabler. 
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undersöka i vilken utsträckning regeringen försökt använda kon- 

junkturpoiitiken i syfte att påverka vaiutgången. Det är möjiigt   

  
att stabiiiseringspoiitiska åtgärder vidtagits utan att dessa 

fått någon signifikant effekt på den faktiska konjunkturutveck- 

lingen på grund av motverkande förändringar i samhä11sek0n0min.]) 

  

    

    

  
De svenska erfarenheterna kan sammanfattas på föijande sätt. Det 

  

  
finns ett gott stöd för uppfattningen att makroekonomiska stor- 

  

  
heter som inflation och arbetsiöshet påverkar väijarnas stäii- 

  

  ningstagande. Det är mer osäkert om och i viiken utsträckning re- 
  

  geringen försökt och iyckats styra konjunkturutveckiingen efter 

vaitaktiska måi. -    
     

  

    

   
Diskussionen i detta avsnitt har byggt på uppfattningen om ett 

ömsesidigt beroendeförhåiiande meiian det poiitiska och det eko- 

    

  

  

    

  

     

nomiska systemet, där huvudintresset har varit koncentrerat på 
arbetsiöshetens och infiationens betydelse. Prisregleringen är 

ett av fiera ekonomisk-poiitiska instrument som används i stabi- 

iiseringspoiitiken. Det torde därför vara fruktbart att se före- 

komsten av priskontroiier i detta poiitisk-ekonomiska perspek- 
tiv. Denna tanke granskas närmare i nästföijande avsnitt. 

; 1) En detaijerad empirisk undersökning av förekomsten av vai- 
1 cykier i 17 OECD-iänder finns hos Paidam (1979). Hans slutsats 
5 är att en poiitiskt betingad cykei existerat i dessa iänder. 





PRISKONTROLLEN I DET POLITISKA SYSTEMET 

3.1 Den svenska priskontrollen 

Priskontroller har använts i ett uttalat stabiliseringspolitiskt 

syfte i Sverige under praktiskt taget hela l970-talet. Sedan slu- 

tet av år l970 har sådana kontroller varit ett permanent inslag 

i svensk ekonomisk politik. Några politiska aspekter på dessa 

kontroller diskuteras här först på en aggregerad och sedan på en 

disaggregerad nivå. 

3.l.l friskontrollgrgdgns utveckling 

Teorin för valcykeln säger att regeringen utformar stabiliserings- 

politiken i syfte att förstärka väljarstödet inför val. Man skulle 

vänta sig enligt detta resonemang att även priskontrollgraden i 

den svenska ekonomin uppvisar ett valtaktiskt betingat mönster, 

där omfattningen av prisregleringar är som störst under valár. 

Den kortsiktiga politiska fördelen av lägre inflationstakt genom 

priskontroller skulle värderas högre under ett valår. Under övri- 

ga âr skulle välfärdsförlusterna orsakade av prisregleringar få 

en större vikt än under valår samtidigt som den politiska vins- 

ten av lägre inflationstakt genom regleringar är mindre. Åren fö- 

re och efter val skulle priskontrollgraden följaktligen vara min- 

dre. 

Den totala omfattningen av priskontroller, mätt som de enligt 

prisregleringslagen prisreglerade varornas och tjänsternas andel 

av den totala konsumtionen under l970-talet, beskrivs i tabell 

3.l och figur 3.1. (Förutom prisregleringar enligt prisreglerings- 

l) Ett samband mellan priskontroller och valtaktik diskuteras 
även i genomgången av utländska pris- och löneregleringar i 

bilaga 7. Jämför med slutsatsen i avsnitt 5 i bilaga7: Det 
förefaller sålunda som om regeringarna i flera länder lagt 
valtaktiska aspekter på konjunkturpolitiken och infört pris- 
stopp i samband med att val varit förestående. Inför valen 
i USA, Italien och Frankrike år 1972 infördes prisstopp och 

myndigheterna bedrev samtidigt en expansiv ekonomisk politik 
för att minska arbetslösheten. Sanma typ av åtgärder vidtogs 
i Storbritannien inför valet l974. Även i Sverige infördes 
ett prisstopp under hösten 1970 i nära anslutning till val. 
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1agen har SPK under större de1en av 1970-ta1et genomfört en pris- 
övervakning som i praktiken utgjort en form av prisreg1ering. Pris- 
övervakningen har i det närmaste täckt he1a den privata konsumtio- 
nen.)En1igt tabe11 3.1 och figur 3.1 är prisk0ntr011graden högre under 
va1år än under året dessförinnan vid tre av fyra va1 under 1970- 
ta1et. Ökningen i omfattningen av de prisreg1eringar som bygger 
på prisreg1erings1agen från året före va1året ti11 va1året är 

ganska 1iten från 1972 ti11 1973 och från 1975 ti11 1976. Dess- 
utom stiger prisk0ntr011graden under året efter va1et vid tre av 

fyra ti11fä11en, näm1igen 1971, 1974 och 1977. Bi1den av pris- 
k0ntr011gradens utveck1ing i figur 3.1 ger så1edes föga stöd för 
ett k1art va1mönster. 
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Tabe11 3.1 Priskontr011graden, inf1ati0nstakten, arbets1ös- 
heten och va1peri0derna under 1970-ta1et. 

Prisk0ntro11graden Inf1ati0nstakten Arbets1ösheten 
Procent Procent Procent 

(2) (3) (4) 

0 2,8 91 

6,8 1, 

7,6 2,5 

5,9 2,7 

6,7 2,5 

10,1 2,0 

9,8 

10,1 1,6 

11,5 1,8 

10,0 2,2 

7,0 2,1 

13,7 2,0 

Kommentar: Priskontr011graden i ko1umn (2) mäter den en1igt pris- 
reg1erings1agen prisreg1erade ande1en av tota1 konsumtion av va- 
ror och tjänster som ett årsgenomsnitt av månadsdata. Om SPK:s 

prisövervakning också inräknas i prisk0ntr011graden, är ande1en 

prisreg1erade varor nära 100 procent under de f1esta åren av 
1970-ta1et. Se tabe11 3.1 i bi1aga 10. 

Inf1ati0nstakten i ko1umn (3) mäts som förändringen i årsmede1- 
ta] av månadsvärden. 

Arbets1ösheten i ko1umn (4) mäts med re1ativa arbets1öshetsta1, 
dvs. anta1et arbets1ösa i procent av arbetskraften. 
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Figur 3.1 Priskontr011graden (stap1ar), inf1ati0nstakten (he1dragen 
linje) och va1peri0derna under 1970-talet. 

Va1åren är skuggade. 

Priskontroll- I f t- _
Wade % tgktaerlânâs 

moi 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

1969 7b 71 72 få 74 75  77 78 itä 80 

Kä11a: Se tabe11 3.1 
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Det förefa11er att döma av figur 3.1 som att en kraftig ökning i 

inf1ati0nstakten medfört en ökning av priskontro11graden ungefär 

samtidigt e11er efter en viss tidsförskjutning. Höjningen 1977 

motiverades av deva1veringarna under våren och början av hösten 

det året, då priskontro11graden för mars-apri1 och september- 
oktober 1åg över 70 procent. Se tabe11 3.1 i bi1aga 10. Deva1ve- 

ringarna i sin tur kan hänföras ti11 en a11tför snabb inhemsk 

inf1atioL i förhå11ande ti11 de 1änder som Sverige hö11 en fast 

växe1kurs ti11. Inf1ati0nen ut1öste här - fast indirekt och med en 

viss tidsförskjutning - en skärpning av kontr011ernas omfattning. 

Löneavta1et 1978-1979 omfattade bestämme1ser om en s.k. garanti- 

regel. Denna föreskrev omförhand1ingar om konsumentprisindex över- 

steg vissa i förväg angivna värden under avta1sperioden. Rege- 

ringen höjde prisk0ntr011graden 1978 i syfte att hå11a inf1ations- 

takten inom den ram som angavs i avta1et och hindra omförhand1ing- 
ar. Den höga prisk0ntro11graden under 1979 på 62 procent förk1a- 
ras också av förekomsten av garantirege1n. Det a11männa prisstop- 
pet och medfö1jande höga prisk0ntr011grad under våren 1980 utgjor- 
de ett 1ed i regeringens po1itik att under1ätta en överenskomme1- 
se i avta1sförhand1ingarna. Även de centra1a 1öneavta1en för 1980 
och 1981-1982 innefattade garantireg1er. 

Resonemanget kan sammanfattas på följande sätt. Den 1ångsiktiga 
ti11växten i den tota1a prisk0ntro11graden (omfattande de pris- 
reg1eringar som täcks av prisreg1erings1agen) i Sverige under 

1970-ta1et är associerad med inf1ationstaktens trendmässiga 
ti11växt. Reg1eringarna förefa11er ha ti11k0mmit som en reaktion 

på en stigande prisnivå. K0pp1ingen me11an avta1sförhand1ingar 
och priskontro11er är ett nytt ins1ag i s1utet av 1970-ta1et. Den- 
na utveck1ing, dvs. ti11komsten av s.k. garantireg1er, har för- 
stärkt incitamentet för regeringen att utnyttja priskontro11er. 
Någon k1ar va1cyke1 kan knappast skönjas (omfattande de prisreg- 
1eringar som täcks av prisreg1erings1agen) under 1970-ta1et. 
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3.1.2 urvalet gv_pri§kgntrg1lerade_vargr_ogh_tlänste: 

Den svenska priskontro11p01itiken under 1970-ta1et har varit ba- 

serad på 1956 års prisreg1erings1ag (1956:236). Vissa skärpningar 
av denna 1ag gjordes 1973 (1973:301). Förarbetena ti11 1973 års 

ändring utgår från att priskontro11er ska11 användas i ett sta- 

bi1iseringsp01itiskt syfte.1) En1igt 1agtexten kan prisreg1e- 
rande åtgärder vidtas b1.a. då det uppkommit fara för a11var- 

1ig prisstegring inom riket på viktigare varu- e11er tjänste- 

område. 

Vi1ka principer ska11 man vänta sig som väg1edande en1igt eko- 

nomisk teori vid urva1et av prisreg1erade områden? Den amerikans- 

ke ekonomen Char1es Cox (1980) har utveck1at en m0de11 för att 

besvara denna fråga. Hans mode11, som av a11t att döma är den 

enda inom sitt område, är intressant att beskriva här eftersom 

den torde vara ti11ämp1ig i betydande utsträckning på de svens- 

ka erfarenheterna. 

Cox påpekar in1edningsvis att priskontro11er inte kan avskaffa 

inf1ation. Det ti11hör standardövningarna i ekonomisk teori att 

visa hur ett reg1erat pris under marknadspriset 1eder ti11 över- 

skottsefterfrågan, ransonering på andra grunder än priset och 

fe1a11okering av resurser. En1igt honom saknas det däremot 

kunskap om hur priskontro11er mera i deta1j fungerar. Hur kom- 

mer användningen av kontro11er att variera från industri ti11 

industri och vi1ka industrier kommer att kontr011eras? Vem vin- 

ner och vem för10rar på priskontro11er? Hur anpassar sig företag 

för att undvika e11er dämpa effekterna av kontro11er? Av dessa 

tre frågor söker Cox besvara den förstnämnda. 

Cox utgår från att må1et för den priskontro11erande myndigheten 

är att maximera det po1itiska stödet mätt i röster, pengar e11er 

andra resurser för de makthavande po1itikerna. Han sätter 1ik- 

hetstecken me11an den priskontro11erande myndighetens må1 och 

1) Se departementspromemorian Prisreg1ering som stabi1iserings- 
po1itiskt instrument (DS H 197214)- 
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regeringens.]) Han antager vidare att en nedgång i inflationstak- 

ten ökar det politiska stödet och att välfärdsförlusten (deadweight 

loss) av regleringarna minskar det politiska stödet. Förekomsten 

av t.ex. köer och minskad tillgång på prisreglerade varor är 

således en politisk kostnad för ett kontrollprogram. Den prisregle- 
rande myndigheten, som har en given budget, söker balansera de 

politiska intäkterna för varje reglerad industri eller varugrupp 
mot övervakningskostnaden och de politiska kostnaderna.4) 

Cox påpekar att det inte är helt klart vilka politiska intäkter 

som priskontroller ger. De kan i princip vara av två slag, dels 

stabiliseringspolitiska, dvs. priskontroller gör inflationstakten 

temporärt lägre än vad den annars skulle varit, dels fördelnings- 

politiska, dvs. priskontrollerna används för att överföra inkoms- 

ter från vissa grupper till andra. Han lämnar denna fråga öppen 
i sin modell men antyder att det vore värdefullt om teorin kunde 

utvecklas för att avgöra den relativa betydelsen av stabilise- 

ringspolitiska och fördelningspolitiska mål. I modellen är den 

priskontrollerande myndighetens mål att hålla nere inflationstak- 

ten genom att dämpa prisstegringarna i olika industrigrenar, där 

varje industrigren har en speciell struktur. Kostnaderna för att 

kontrollera en industri beror på denna struktur. 

Den modell som Cox bygger ger upphov till en rad testbara empi- 

riska implikationer. Modellen förutsäger att priserna kommer att 

hållas lägre i de industrier vars varor och tjänster har stora 

vikter i det officiella prisindexet därför att effekten av pris- 

kontrollen på prisindex är proportionell till vikten. Priserna 

kommer att hållas mer under jämviktsprisnivån i industrier med 

oelastiskt utbud och mer elastisk efterfrågan därför att den väl- 

l) En möjlig utveckling av modellen vore att tillåta olika mål- 
funktioner för den prisreglerande myndigheten och regeringen. 

2) På kort sikt är budgeten given för den prisreglerande myndig- 
heten. På lång sikt kan budgeten ökas om priskontrollprogram- 
met förbättrar det politiska stödet för de politiker som är 
ansvariga för prisregleringarna. Detta är ett skäl till att 
den priskontrollerande myndigheten strävar efter att anpassa 
sig till politikernas mål. 
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färdsförlust dessa förhållanden förorsakar är mindre än vid elas- 

tiskt utbud och oelastisk efterfrågan. Modellen ger också en för- 

klaring till att priskontroller blir impopulära med tiden och 
till att de så småningom avskaffas. När kontrollerna införs är ut- 

budet till en början relativt oelastiskt. På längre sikt blir 

utbudet mer elastiskt och välfärdsförlusten ökar varför priskon- 
trollen till slut elimineras. Modellen visar också att priserna 
kommer att hållas mer nedpressade under jämviktsnivân i industri- 

er som är koncentrerade, producerar homogena varor, har stabila 

marknadsförhållanden och har stor försäljning till den offentliga 

sektorn, eftersom dessa karaktäristika gör branscherna ifråga 
relativt lätta att övervaka. Cox genomför en rad empiriska tes- 
ter för ett stort antal amerikanska industrier och finner ett 

stöd för sina hypoteser. 

Cox drar slutsatsen att maximering av det politiska stödet är en 

god förklaring till den faktiska utformningen av det amerikanska 

regleringsprogrammet 1971-1974. Under priskontrollpolitiken hölls 

priserna nere där de politiska fördelarna var höga, de politiska 
kostnaderna låga och kostnaderna att reglera priserna låga. 

Hur ser det svenska urvalet ut av varor och tjänster som varit 

föremål för olika kontrollåtgärder enligt prisregleringslagen un- 

der l970-talet? Vilka faktorer förklarar detta urval? En metod 

att besvara denna fråga vore att använda den modell och de tester 

som Cox presenterar. En sådan förhållandevis avancerad test lig- 

ger dock utanför ramen för beskrivningen i denna bilaga. Det 

finns dessutom en annan och lovande metod att tillgå för svenskt 

vidkommande, nämligen att granska de argument som lämnats i han- 

delsdepartementets pressmeddelanden i samband med införandet av 

nya prisregleringar enligt prisregleringslagen. Den följande dis- 

kussionen utgår från tabell 3.2 som visar de varor och tjänster 
som varit föremål för selektiva ingripanden, förutom de mer gene- 
rella kontroller som allmänt prisstopp och obligatorisk förhands- 

anmälan har utgjort. Tabellen bygger på en uppdelning i fem grup- 

per: (l) livsmedel, (2) hushâllsartiklar, (3) bilar och olje- 

produkter, (4) byggnadsmaterial, papper och trävaror och 

(5) övrigt. 
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Det kanske mest slående intrycket av tabell 3.2 är antalet pris- 

regleringar för livsmedel och byggnadsvaror. Det är i första hand 
dessa grupper som varit föremål för särskilda prisregleringsåtgär- 
der. I tabellen underskattas i vissa fall betydelsen av dessa va- 
ruområden. Regleringen beträffande elektriska hushållsapparater 
i grupp (2) var nära knuten till kontrollen av byggnadsvaror i 

grupp (4). Regleringen av lantbruksmaskiner och gödselmedel i 

grupp (5) motiverades med hänsyn till livsmedelsprisernas utveck- 

ling. 

Vilka principer har styrt valet av varor och tjänster i tabell 

3.2? De pressmeddelanden som lämnats av handelsdepartementet i 

samband med införandet av olika prisregleringar ger en god redo- 

visning av preferenser och motiv som varit vägledande för de se- 

lektiva regleringarna i tabellen. En systematisk genomgång av 
dessa visar på olika motiv. 

Den enligt tabellen höga frekvensen av regleringar av priser på 
matvaror och byggnadsmaterial förklaras troligen till stor del av 
den centrala plats i den politiska debatten som kostnaderna för 

livsmedel och bostad har. Dessa utgör betydande poster i hushål- 
lens utgifter och har därmed stora vikter i konsumentprisindex1). 
Det är följaktligen av intresse för de ansvariga för den ekonomis- 
ka politiken att koncentrera åtgärder till dessa varugrupper. 

Pressmeddelandena från handelsdepartementet ger ett klart stöd 

för denna tolkning. När prisstoppet för matbröd, mjöl, en rad 

byggnadsmaterial, tidningspapper, hushållspapper, servietter, 

toalettpapper och barnblöjor infördes i mars l974 motiverade då- 

varande handelsministern dessa åtgärder som en fortsättning på 
vår politik att söka begränsa hushållens kostnader för maten och 

bostaden› .Liknande argument framfördes också när matpotatisen 

prisreglerades i november 1975. Då hävdade det ansvariga statsrå- 

l) Under l970-talet låg vägningstalet för livsmedel kring 25 pro- 
cent och för bostad, bränsle och lyse något över 20 procent. 
De utgjorde de största enskilda posterna förutom posten “di- 
verse. 

Pressmeddelande från handelsdepartementet den 8 mars l974. 
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det att de kraftiga prisstegringar som inträffat på matpotatis 
drabbar särskilt barnfamiljer och låginkomsttagare. Det framstår 

därför för regeringen som angeläget att genom reglering sänka po- 

tatispriset till en mer skälig nivå. Man kan dra slutsatsen 

att regleringarna av priset på livsmedel och byggnadsvaror varit 

betingade av fördelningspolitiska överväganden - förutom av sta- 

biliseringspolitiska. 

Fördelningspolitiska argument för kontroller dyker upp i andra 

former i pressmeddelandena. Priskontrollen på konserverade och 

djupfrysta livsmedel i mars l976 motiverades bland annat med att 

prisstegringarna i branschen varit betydande vilket delvis lett 

till ökad lönsamhet hos företagen av vilka fleraär utlandsägda2). 
Inkomstöverföring till utlandsägda företag ansågs således icke- 

önskvärd. En internationell fördelningspolitisk aspekt motivera- 

de också prisregleringen på bilar i juli 1976. Enligt pressmedde- 
landet av den 28 juli måste beslutet ses mot bakgrund av den 

svenska bilmarknadens snabba expansion. Det kan självfallet inte 

accepteras att de svenska bilköparna via betydande prishöjningar 
skall stå för eventuella förluster på den internationella mark- 

naden. 

Ett annat argument som kan tolkas i fördelningspolitiska termer 

är att statliga ingripanden på olika områden kräver ytterligare 

ingripanden i form av priskontroller. Energisparstödet användes 

som ett motiv för kontrollen av isoleringsmaterial i mars l9773›. 
Lånen för energisparandet är en orsak till prisregleringen på 

planglas och isolerrutor i augusti l9784). Subventionerna på bas- 

livsmedel är motivet för prisstoppet på baslivsmedel mellan l973 

och l980 samt för en rad priskontroller inom livsmedelsområdet. 

Liknande motiv framförs för prisregleringen av gödselmedel och 

Pressmeddelande från handelsdepartementet den l8 november l975. 

Pressmeddelande från handelsdepartementet den 26 februari l976. 

Pressmeddelande från handelsdepartementet den 24 mars l977. 

Pressmeddelande från handelsdepartementet den 3 augusti l978. 
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) iantbruksmaskiner i september 1974] . Dessa varor hade stigit i 

pris och en fortsatt prisstegring sku11e påverka iivsmedeispri- 

serna via j0rdbruksreg1eringens konstruktion. 

Pressmeddeiandena pekar på några andra motiv förutom fördeinings- 

p01itiska. En vaniig aniedning är att kraftiga prishöjningar på 

varan ifråga redan har inträffat och/e11er kraftiga höjningar för- 

väntas i framtiden. Detta skäi iigger bakom b1.a. priskontroiien 

på bensin och oijeprodukter, trävaror, pappersmassa och kaffe. 

Dessa råvaror uppvisar traditioneiit kraftiga prisfiuktuationer. 

Syftet med kontroiierna har varit att dämpa dessa svängningar. 

Förr e11er senare måste dock de svenska râvarupriserna motsvara 

väridsmarknadspriserna. Pressmeddeiandena återspegiar också den- 

na insikt men stöder regieringarna med argumentet att genoms1a- 

get på den svenska prisnivån inte ska11 bii omede1bart och fu11-

ständigt och/e11er att priserna befinner sig temporärt på en onor- 

ma1t hög nivå. 

Priskontroiier som införs som en reaktion på redan inträffade 

prishöjningar kan för övrigt ifrågasättas ur ett stabiiiserings- 

poiitiskt perspektiv. En sådan kontroiipolitik förefaiier snara- 

re i11ustrera tesen att det poiitiska systemet reagerar med pris- 

kontro11er för att visa att något görs för att bemöta ett pro- 

biem som uppievs som poiitiskt akut. 

Mer a11mänp01itiska skäl torde också ha bidragit tiii prisregie- 

ring av vissa varor. Priskontroiien på menstruationsskydd i juli 

1974 får nog betraktas som ett exempel på detta. De krav på gra- 

tis menstruationsskydd som framfördes i den poiitiska debatten 

medförde att priset på menstruationsskydd blev en poiitiskt upp- 

märksammad frága. Denna poiitisering av en tidigare opoiitisk va- 

ra bidrog ti11 ett intresse från regeringens sida som tog sig Jt- 

tryck i en prisregiering. Det är orimiigt att hävda att denna åt- 

gärd var baserad på stabiiiseringspoiitiska överväganden, möjiigt- 

vis kan fördeiningspoiitiska överväganden även här ha speiat en 

roii. 

1) Pressmeddeiande från handeisdepartementet den 11 september 
1974. 
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Granskningen av det urval av varor och tjänster som blivit före- 

mål för selektiva prisregleringar enligt prisregleringslagen i 

Sverige l973-l980 visar att det inte finns någon klar stabilise- 

ringspolitisk argumentering bakom regleringarna. Stabiliserings- 

politiska argument framförs förvisso i huvudsak som motiv men 

andra grunder är också viktiga. Urvalet har framför allt varit 

starkt påverkat av politiska överväganden rörande inkomstfördel- 

ningen. Andra argument har också framkommit vilka delvis kan kny- 
tas till fördelningspolitiska bedömningar. Regleringar inom ett 

område har ibland medfört regleringar på andra områden. Hög lön- 

samhet har varit ett annat motiv. Politiskt känsliga varor har 

möjligtvis löpt en större risk att bli föremål för kontroller än 

opolitiserade varor och tjänster. 

De svenska erfarenheterna förefaller sammanfalla med Cox argument 
att kontrollernas inriktning är resultatet av en process som sö- 

ker maximera det politiska stödet för regeringen. Detta är tyd- 

ligt fallet med de prisregleringar som motiverats med inkomstpo- 

litiska hänsyn. 

De fördelningspolitiska argumenten tycks huvudsakligen ha brukats 

under det socialdemokratiska maktinnehavet. Under den porgerliga 

regeringsperioden under l970-talet kan en starkare stabiliserings- 

politisk inriktning skönjas genom att prisregleringar har använts 

mer generellt i form av allmänna prisstopp i samband med devalve- 

ringarna l977 och indexklausulerna l978 och l979 samt i avtalsför- 

handlingarna under våren 1980. 

3.2 De amerikanska pris- och löneregleringarna l97l-1974 

Den omfattande litteraturen kring det amerikanska pris- och löne- 

programmet under åren l97l-l974 ger en rik belysning åt de poli- 
tisk-ekonomiska aspekterna på kontrollpolitik och utgör ett lämp- 

ligt komplement till beskrivningen i föregående avsnitt av de 

svenska erfarenheterna. Det amerikanska kontrollprogrammet inled- 

des den l5 augusti l97l när president Nixon i ett tal till ameri- 

kanska nationen meddelade att priser och löner skulle frysas 
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under 90 dagar. Detta var en dramatisk brytning med den stabi1i- 

seringspo1itiska traditionen i USA. För första gången i fredstid 

i 1andets historia användes pris- och 1önekontro11er. De infördes 

dessutom av en repub1ikansk po1itiker som tidigare varit hård mot- 

ståndare ti11 varje form av inkomstp01itik. 

Priskontro11programmet, som räckte under åren 1971-1974, genom- 

gick en rad faser. Den första varade från augusti ti11 novem- 

ber 1971 och ersattes då av fas II. Fas III, som tog sin början 
i januari 1973, hade ti11 syfte att avskaffa k0ntr011erna. Detta 

miss1yckades när inf1ationstakten snabbt ökade. Resu1tatet b1ev 

i stä11et den s.k. Freeze II som representerade en skärpning 
av kontr011erna i juni 1973. Denna ersattes i augusti samma år 

av fas IV under vi1ken pris- och 1önek0ntro11erna gradvis e1imi- 

nerades. Den 30 apri1 1974 var de he1t avskaffade. 

Den amerikanska stabi1iseringspo1itiken under åren 1971-1976 har 

ana1yserats ingående av B1inder (1979). Han betonar ski11naden 

me11an a11mänhetens och nationa1ek0nomernas syn på 1öne- och pris- 
kontro11er med utgångspunkt från opinionsundersökningar,sonigjorts 
av det amerikanska ga11upinstitutet, av den amerikanska a11mänhe- 

tens instä11ning ti11 k0ntro11er före, under och efter reg1erings- 

perioden. Me11an 1958 och 1966 var intervjupersonerna ungefär jämnt 

uppde1ade i två b1ock: för och emot kontro11er. Detta var en pe- 
riod med re1ativt 1åg inf1ation. Efter 1968 ändrades mönstret. De 

fem undersökningar, som gjordes med början i januari 1971, visade 

att en majoritet var för k0ntro11er i form av en frysning av 1ö- 

ner och priser så 1änge Vietnamkriget varade. I juni 1971 gav 50 % 

sitt stöd ti11 en sådan po1itik, 39 % var emot och 11 % hade ingen 
bestämd uppfattning. 

Den opinionsundersökning som gjordes några dagar efter Nixons ta1 

i augusti 1971 visade att det nya programmet var känt av 91 % av 

intervjupersonerna, att 68 % uppskattade det, och att enbart 11 % 

var motståndare ti11 det. Den amerikanska a11mänhetens åsikter om 

k0ntr011erna undersöktes vid sex ti11fä11en under kontro11program- 
met me11an november 1971 och apri1 1973. Intervjupersonerna fick 
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svara på frågan om kontro11erna sku11e göras hårdare, mindre hår- 

da e11er behå11as oförändrade. Vid samtiiga ti11fä11en fanns en 

röstövervikt - och van1igtvis också en majoritet - för att för- 

stärka reg1eringarna. De sju undersökningar, som gjordes under 

perioden 1974-1978 efter det att kontro11programmet hade avskaf- 

fats, gav ett mycket starkt stöd åt ett införande av nya 1öne- 

och prisreg1eringar. 

B1inder (1979, s. 111) anser att ga11upundersökningarna visar att 

det amerikanska fo1ket kontinuer1igt krävde kontro11er i nästan 

fyra år innan Nixon ti11 s1ut införde sådana, att a11mänheten öns- 

kade göra existerande reg1eringar hårdare, och att a11mänheten 

önskade se dem återupprättade efter deras avskaffande. En1igt 

B1inder vi11 a11mänheten ha 1öne- och priskontro11er när sådana 

inte finns, och finns de, så ska11 de göras hârdare.1) 

Om ga11upinstitutet i stä11et hade vänt sig ti11 amerikanska natio- 

na1ekonomer, sku11e svarsförde1ningen b1ivit ann0r1unda, tror 

B1inder. Han gissar att en övervä1digande majoritet av ekonomer 

hade motsatt sig kontro11er under 1960-ta1et. Tro1igtvis hade mot- 

ståndet försvagats något i början av 1970-ta1et. Priskontro11pro- 

grammet sku11e eme11ertid ha gjort nästan a11a nati0na1ekonomer 

kritiska mot tanken på kontro11er2 .

Den po1itiska aspekten av priskontro11po1itiken i11ustreras ut- 

märkt i Nixons (1978) memoarer. Som nämnts hade Nixon tidigare i 

sin karriär varit en utta1ad motståndare ti11 varje typ av 1öne- 

och priskontro11er. Trots detta införde han i augusti 1971 ett 

omfattande reg1eringsprogram. Vad förk1arar denna fu11ständiga 

omsvängning? 

1) Intervjuundersökningar gjorda i Sverige av SIFO i oktober 1980 
och under regeringskrisen våren 1981 visar för övrigt att en 

majoritet av de intervjuade vi11e ha ett pris- och 1önest0pp. 

B1inders egen ekonometriska ana1ys av effekterna av reg1e- 
ringarna 1971-1974 utmynnar i en mycket kritisk s1utsats. 
Programmet representerar “a remarkab1e act of nationa1 
se1f-f1age11ati0n. B1inder (1979, S. 132). 
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Under Nixons första år i Vita huset, dvs. 1969-1970, steg inf1a- 
tionen och arbets1ösheten. Kongressen, som kontro11erades av de- 

mokraterna, röstade under 1970 fram en 1agstiftning som gav pre- 
sidenten möj1ighet att reg1era 1öner och priser. Nixon betrakta- 
de denna 1ag som en po1itisk p1oj från demokraternas sida. Den 

syftade ti11 att visa att den repub1ikanska administrationen tog 

0ti11räck1igt ansvar för 1andets ekonomi genom att inte använda 

1agen. Nixon fruktade att om han inte gjorde något, så sku11e in- 

aktiviteten bidra ti11 minskad framtidstro och ti11försikt beträf- 
fande ekonomin. Han va1de därför att som ett första steg ti11sät- 

ta en a11sidigt sammansatt kommission för att övervaka kostnads- 
och pr0duktivitetsutveck1ingen. 

Den amerikanska ekonomin befann sig fortfarande i en recession i 

början av 1971. Nu började det po1itiska tå1amodet ta s1ut. Vita 
huset överöstes av krav på hand1ing. Massmediakritiken b1ev a11t 

häftigare. Repub1ikanska och demokratiska kongress1edamöter pres- 
sades av sina vä1jare att föres1å nya ekonomisk-po1itiska åtgär- 
der för att bekämpa inf1ationen och arbets1ösheten. 0ffent1ig 
kontro11 av priser och 1öner betraktades av a11t f1er som en 1ämp- 
1ig 1ösning. Nixon stretade emot. Han 1ät John Conna11y, sin ta- 

1esman i ekonomiska frågor, säga bestämt nej ti11 sådana steg i 

s1utet av juni. 

I mitten av ju1i träffade Nixon 1edande kongress1edamöter i sam- 
band med den nya Kina-p01itiken. Deras stora oro visade sig gä11a 
arbets1ösheten och inf1ati0nen - inte utrikespo1itiken. Efter det- 

ta sammanträffande.bestämde sig Nixon för att något måste göras 
- men vad? Han 1ät Conna11y utarbeta ett förs1ag. Nixon väntade 

sig att han sku11e föres1å något djärvt - men inte så djärvt som 

en t0ta1 kontro11 av 1öner och priser. Conna11y förk1arade: Jag 
är inte säker på att detta program kommer att fungera. Men jag 
är säker på att a11t mindre än detta kommer att miss1yckas. 

Nixon fick också rådet att vänta ett tag och fundera. Ti11fä11et 
att hand1a kom oväntat en vecka senare när Storbritannien krävde 
att få väx1a ett do11arinnehav på 3 mi1jarder ti11 gu1d. USA:s 
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stä11ningstagande ti11 framstöten sku11e få avgörande effekt på 

det internationeiia området. Ett krismöte sammankaiiades med ie- 

dande ekonomiska besiutsfattare. Resuitatet biev ett ekonomiskt 

program med iångtgående effekter: USA sku11e iämna guidet och in- 

föra en 90 dagars frysning av iöner och priser. 

När Nixon förberedde sitt TV-tai, funderade han på massmedias kom- 

mande reaktioner ti11 pris- och iönefrysningen. Sku11e rubrikerna 

bii Nixon handiar djärvt eiier Nixon ändrar ståndpunkt. Det 

biev det förstnämnda. Han noterar med förtjusning det goda genom- 

siaget, som hans kontroiiprogram fick i massmedia. 90 procent av 

måndagens nyheter uppmärksammade ta1et. På wa11 Street steg börs- 

index. En opinionsundersökning sex veckor senare visade att 53 

procent av det amerikanska foiket trodde att hans ekonomisk-po1i- 

tiska åtgärder fungerade. 

Probiemet b1ev sedan att avskaffa kontroiierna. Det var betydiigt 

svårare än att införa dem. Mot sina rådgivares viija införde Nixon 

en ny frysning 1973. George Schultz, en av hans medarbetare i 

ekonomiska frågor, sammanfattade situationen: Nu har vi åtmin- 

stone övertygat a11a om att vi hade rätt i vår ursprungiiga stånd- 

punkt att iöne- och priskontroiier inte är svaret. När kontroiien 

siutiigen togs bort 1974, var infiationstakten och arbetsiösheten 

högre än 1971. Nixon uttrycker också en viss nostaigi över den 

gam1a goda tiden före kontroiierna. 

Viika iärdomar drar Nixon av kontroiiprogrammet? Han fastsiår att 

besiutet var poiitiskt nödvändigt och oerhört popuiärt på kort 

sikt. Men på iång sikt tror han det var fei. Samtidigt tar han 

också heit avstånd från kontroiierna genom att dekiarera att han 

fiiosofiskt sett var motståndare tili heia idén, men tvingades 

ty sig tili den av de ekonomiska och poiitiska omständigheterna. 

Herbert Stein var en av Nixons närmaste rådgivare i ekonomisk- 

politiska frågor. Stein (1978) har sammanfattat sina erfarenheter 

av och synpunkter på kontroiiprogrammet i en uppsats som är mer 

anaiyserande och mindre biografisk tiii sin karaktär än behand- 
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1ingen av pris- och 1önereg1eringarna i Nixons memoarer. Stein 

försöker besvara två centra1a frågor: Hur kunde en regering som 

var nästan re1igiöst fient1ig ti11 kontr011er införa sådana? 
Kunde kontr011programmets miss1yckande ha undvikits, om reg1ering- 
arna hade administrerats på ett annat sätt e11er av andra bes1uts- 

fattare? 

Stein pekar på fyra väsent1iga faktorer som bidrog ti11 att kon- 

tro11erna infördes och att reg1eringarna b1ev 1ångvariga. Den förs- 

ta faktorn var 1agstiftningen i augusti 1970 som gav presidenten 
fu11makt (stand-by authority) att introducera pris- och 1önereg1e- 

ringar. Syftet med 1agen var he1t po1itiskt. Nixon sku11e p1ace- 
ras i en besvär1ig situation. Den demokratiska kongressen kunde 

sedan 1ägga ansvaret för inf1ationen he1t på presidenten. En1igt 
Stein fanns en a11män övertyge1se att Nixon inte sku11e använda 

1agstiftningen. Om så inte hade varit fa11et, hade kongressen över- 

hopats med krav på undantagsbestämme1ser vid utarbetandet av 1agen. 

När fu11makts1agen vä1 ti11kommit, b1ev det snarast en tidsfråga 
när den sku11e användas. Sex månader senare, i februari 1971, kom 

det första ti11fä11et i samband med 1öneförhand1ingar inom bygg- 
nadssektorn. Presidenten uppmanade 1edningen för fackföreningarna 
att frivi11igt begränsa 1önekraven. Ledningen fruktade eme11ertid 

att dess stä11ning sku11e undermineras av konkurrenter inom fack- 

föreningarna för den hände1se att en frivi11ig överenskomme1se nåd- 

des. Di1emmat 1östes genom en f0rme11 anknytning ti11 fu11makts1ag- 

stiftningen, vi1ket skapade intrycket att fackföreningarna hade 

tvingats att gå med på begränsningar av 1önepås1agen. I rea1ite- 

ten kom en uppgöre1se ti11 stånd genom förhand1ingar. 

I mars 1971 bad John Conna11y kongressen på administrationens väg- 
nar att fu11makts1agstiftningen sku11e för1ängas. Argumentet var 

att administrationen önskade att den inte “sku11e framstå som så 

b1yg i sin anti-inf1ationspo1itik att den var rädd för att ha det 

definitiva vapnet i sitt förråd. Samtidigt försäkrade han dock 

att det inte fanns några som he1st p1aner på att utnyttja kontr01- 

1erna. Den s1ut1iga övergången ti11 kontro11en kom sedan i augusti 

1971, då Nixon införde en fu11ständig frysning av 1öner och priser. 
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Stein anser att om kongressen inte hade infört fullmaktslagen 

l970, så hade inte heller pris- och lönekontrollerna sett dagens 

ljus. Den republikanska administrationen skulle inte ha valt att 

vända sig till kongressen med förslag om en sådan lag och utsät- 

ta sig för de politiska risker som ett sådant steg var förknippat 
med. Stein tror att om kongressen verkligen varit övertygad om 

att presidenten tänkte använda sig av regleringar, så skulle me- 

ningsskiljaktigheterna inom kongressen medfört att någon lagstift- 

ning inte kommit till stånd. Han drar slutsatsen att man inte 

skall spela politiska spel med dödliga ekonomiska instrument. 

Den andra orsaken till införandet av regleringarna var enligt 
Stein orealistiska förväntningar om effektiviteten hos de tradi- 

tionella stabiliseringspolitiska instrumenten. Den amerikanska 

allmänheten hade i slutet av l960-talet bibringats uppfattningen 
att inflationen kunde reduceras relativt snabbt och smärtfritt 

med hjälp av konventionell finans- och penningpolitik. Dessa för- 

väntningar hade huvudsakligen skapats av regeringen - såväl 

Johnsons demokratiska som Nixons republikanska administration. 

Inflationen visade sig dock svårare att dämpa än vad man ursprung- 

ligen trott. Samtidigt steg arbetslösheten. De felslagna progno- 
serna bidrog till uppfattningen att den traditionella konjunktur- 

politiken inte fungerade längre. En ny lösning behövdes och den 

bestod i någon typ av löne- och priskontroller. Stein pekar på 
faran att regeringar även idag skapar orealistiska förväntningar 
om stabiliseringspolitikens möjligheter. Misslyckanden riskerar 

då att bidra till att regleringar införs. 

Den tredje faktorn bakom regleringarna står att finna i de pro- 
cesser som styrde opinionsbildningen i ekonomisk-politiska frå- 

gor. Stein, som här kommer in på ett relativt kontroversiellt om- 

råde, anser att efterfrågan på kontroller stimulerades och kana- 

liserades av opinionsbildare i ledande positioner inom det poli- 
tiska livet, inom massmedia och bland intellektuella. Dessa kräv- 

de att något måste göras och förslagsvis då någon typ av frivil- 

liga överenskommelser. Därigenom gavs ett indirekt stöd åt obli- 

gatoriska och lagstadgade kontroller. Distinktionen mellan fri- 
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vi11ighet och tvång raderades ut. Detta bidrog ti11 en fe1aktig 

ekonomisk-po1itisk sk01ning av a11mänheten (miseducation of the 

pub1ic) som röjde mark för ett s1ut1igt införande av ob1igatoris- 
ka kontro11er. 

Den fjärde faktorn i Steins ana1ys är kontro11po1itikens innebo- 

ende dynamik. Administrationen hade ursprung1igen tänkt sig att 

k0ntr011erna sku11e vara kortfristiga - frysningen p1anerades 
att vara i 90 dagar. Det visade sig eme11ertid snart att det var 

p01itiskt och psyko10giskt 0möj1igt att avskaffa dem efter denna 

tidsfrist. Pris- och 1önestoppet b1ev omede1bart den mest popu- 
1ära ekonomisk-po1itiska åtgärden i mannaminne. Frysningen före- 

fö11 ha visat a11mänheten att inf1ationen kunde stoppas direkt, 

he1t enke1t genom ett förbud. Denna popu1aritet gjorde att reg1e- 

ringarna b1ev mycket 1ångvarigare än vad man ursprung1igen hade 

tänkt sig på ansvarigt hå11. 

De amerikanska pris- och 1önereg1eringarna 1971-1974 har kritise- 

rats med argumentet att de inte administrerades med ti11räck1ig 
entusiasm och engagemang. Fö1jakt1igen har värdet av erfarenhe- 

terna från denna po1itik ifrågasatts. Om förva1tningen av reg1e- 

ringarna 1agts i händerna på en annan administration, som hade 

trott mer och satsat mer på kontro11erna, så sku11e resu1tatet 

också ha b1ivit annor1unda en1igt detta argument. 

Stein diskuterar denna ståndpunkt. Han gör en distinktion me11an 

att gi11a och att “tro på k0ntr011er. Det finns inget att vin- 

na på att de som administrerar reg1eringarna gi11ar kontro11erna. 

Det finns snarare en betydande risk att en förtjusning på den 

punkten också 1eder ti11 ett överdrivet användande av kontro11er. 

Å andra sidan är Stein medveten om att de som administrerar pris- 

och 1önekontro11er - och som får en maktposition och en käns1a 

av betyde1se i ett sådant system - också kommer att vara positivt 

instä11da ti11 kontro11er1 . De pris- och 1önekontr011erande för- 

1) Stein nämner här Ga1braiths stöd för prisk0ntro11er och re- 
1aterar det ti11 hans tid som 1edande priskontro11ör i 
Washington under andra vär1dskriget. 
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valtningarna lämnades i stor utsträckning att själva utforma de- 

taljadministrationen av regleringarna utan inblandning från Vita 

huset. Kontrollbyråkratins engagemang inför sin uppgift var det 

dock inget fel på1). 

   

    

    

      

    

  

    

    

    

    

  

   

  
  

  

   

  

  

   

   

   
  

   

     

I sin sammanfattning drar Stein lärdomar av två slag av de ameri- 

kanska regleringarna under l970-talet. För det första går det in- 

te att inbjuda till tankelek med regleringar utan att också drab- 

bas av dem. För det andra kan den ineffektivitet som kontroller 

är förknippad med inte avskaffas genom att man anställer tillräck- 

ligt entusiastiska kontrollbyråkrater. 

   
Steins analys av sina erfarenheter pekar på det starka politiska 

elementet i löne- och priskontrollerna. Han poängterar att kon- 

trollprogrammet var resultatet av starkt externt tryck, dvs. 

stark politisk press. Han anser att det främsta hindret för en 

återgång till nya kontroller är frånvaron av en lagstiftning lik- 

nande den som Nixon utnyttjade för att införa kontrollerna i au- 

gusti l97l. 

George Schultz innehade en lång rad höga positioner i Nixons ad- 

ministration. Han har sammanfattat sina erfarenheter av de ameri- 

kanska löne- och prisregleringarna där han i första hand betonar 

ä den dynamik som finns hos ett regleringsprogram. Se Schultz och 

Dam (l977). Han ställer följande fråga: ”Varför är det inte möj- 

ligt att genom detaljerad planering konstruera ett enkelt kon- 

trollprogram som kan genomföras en gång för alla för att reglera 

löner och priser för all framtid? 

l) Ledningen för den ekonomiska politiken, vilken inräknade 
Nixon, Schultz och Stein, gillade inte kontrollerna, men 

l enligt Stein trodde den starkt på att använda kontrollerna 

1 till att reducera inflationstakten. Detta skulle dock ske på 
å ett sådant vis att den amerikanska ekonomin inte blev en ge- ›

nomreglerad ekonomi för all framtid. Målet att så småningom 
avskaffa regleringarna var vägledande och gjorde att Stein 
och hans medarbetare inte önskade inrätta en stor och per- 
manent regleringsbyråkrati. 
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Hans svar är enkelt: Varje kontrollprogram utlöser ett dynamiskt 

förlopp med motåtgärder, förhandlingar och förväntningar från oli- 

ka grupper i samhället. Denna interaktion mellan den offentliga 

och privata sektorn ger upphov till en utveckling som inte går 
att överskåda. Kontrollprogrammet kommer under sådana omständig- 

heter inte att förbli opåverkat - det kommer att tvingas genom 

en rad faser, som fallet var i USA innan det avskaffades. Ett an- 

nat viktigt problem med kontrollerna är att de, även sedan de ta- 

gits bort, har skapat förväntningar om att de på nytt kan införas. 

Schultz betonar hur lätt det politiska systemet introducerar kon- 

troller. Det skapade förväntningar om någon typ av inkomstpoli- 

tiskt paket under l970-l97l. Trycket på administrationen att gö- 

ra något ökade. Samtidigt torde vissa priser ha höjts just som 

ett resultat av en väntad ändring i den ekonomiska politiken. Den 

inre dynamiken i den politiska processen drev fram Nixons frysning 

av löner och priser enligt Schultz. 

Problemet var sedan att gå vidare efter de första 90 dagarnas frys- 

ning. Det fanns en tendens hos de myndigheter som förvaltade regle- 

ringarna att göra dem permanenta. Detta skapade en anpassning hos 

fackföreningarna och hos industrin som gav upphov till ett ändrat 

handlingsmönster. Nu hamnade de löne- och priskontrollerande byrå- 

kratierna i en position där de i sin tur sökte uppskatta och an- 

passa sig till uppträdandet hos näringslivet och löntagarna. Den 

här förhandlingsprocessen tenderade att skapa sina egna regler 

och knep, som ingen hade förutsatt när kontrollerna infördes. Sam- 

tidigt sökte kontrollbyråkratin permanenta sin ställning. 

Kontrollprogrammet påverkade inte enbart den privata sektorn utan 

också den allmänna ekonomiska politiken, i första hand stabilise- 

ringspolitiken. Enligt Schultz skapade förekomsten av kontroller 

känslan att inflationen inte var ett lika allvarligt problem som 

tidigare. Finans- och penningpolitiken behövde således inte göras 

så restriktiv som annars hade varit fallet. En jordmån skapades 

för en expansiv ekonomisk politik som ökade inflationstakten och 

motverkade syftet med regleringarna. De intressegrupper som mot- 
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satte sig en restriktiv stabiliseringspolitik sökte utnyttja kon- 

trollerna i sin argumentation. 

I sin sammanfattning framhäver Schultz hur frestande det är att 

införa löne- och priskontroller och hur svårt det är att bli av 

med dem. Hans framställning framhäver, liksom Nixons och Steins, 

det politiska elementet i regleringsprogrammet - men klarare än 

Nixon och Stein visar han hur regleringarna tenderar att få ett 

eget liv och utlösa processer och handlingsmönster som inte fanns 

med i övervägandena när kontrollerna tillkom i augusti l97l. 

De ekonomisk-politiska memoarer, som Nixon, Stein och Schultz pub- 

licerat, visar klart hur den politiska processen drev fram löne- 

och priskontroller 3 trots att administrationen bekände sig som 

motståndare till dessa. Den politiska processen skapade en efter- 

frågan på handling: något måste göras åt inflationen. De ansvari- 

ga för den ekonomiska politiken tvingades till slut till åtgärder 

i form av löne- och priskontroller - även om de ansåg dessa kon- 

troller inte vara det ekonomiska svaret på problemen. De utgjor- 

de emellertid det politiska svaret på inflationen och därmed le- 

gitimerades regleringspolitiken. 

Det saknas öppenhjärtiga självbiografier liknande Nixons, Steins 

och Schultz skrivna av ansvariga för den ekonomiska politiken i 

andra västländer, som prövat löne- och priskontroller under l970- 

talet. Det finns föga skäl att tro att den politiska incitament- 

struktur, som här beskrivits för USA, inte i stora drag också 

gäller för övriga demokratier. Slutsatsen bör då bli att den 

politiska processens funktionssätt är en central del i förkla- 

ringen till att löne- och prisregleringar införts i så många 

industriländer under de senaste tio åren för att möta en stigan- 

de inflationstakt. 
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3.3 Den prisregierande myndigheten 

En beskrivning av priskontroiiens poiitiska ekonomi bör också upp- 
märksamma den priskontroiierande myndigheten. Denna utgör en s.k. 

reguiatory agency, dvs. en förvaitning som har ti11 uppgift att 

praktiskt administrera en regiering som tiiikommit genom iagstift- 

ning. Det finns en omfattande amerikansk iitteratur om regierings- 

förvaitningar som också är av intresse i detta sammanhang. Denna 

Titteratur arbetar med några centraia hypoteser. Varje regu1a- 

tory agency utveckiar ett egenintresse kring sin verksamhet, den 

värnar om sitt kontroiiområde och strävar att iegitimera sin verk- 

samhet och att utöka det genom o1ika aktioner. Ekonomer anaiyserar 
ofta dessa myndigheter som tiiiväxtmaximerare e11er “budgetmaxi- 
merare. Den moderna iitteraturen poängterar också iikheterna me1- 

1an byråkratier och vinstmaximerande företag1›. Bägge företeeiser- 

na anaiyseras såiedes med traditioneii ekonomisk teori. En beskriv- 

ning av incitamentstrukturen för en regierande förvaitning gör det 

därför möjiigt att förutsäga dess uppträdande. 

Som rege1 befinner sig en regierande förvaitning i en konkurrens- 

situation med andra myndigheter om ansiag från offentiiga budge- 
tar. Den kommer föijaktiigen att bii inblandad i ett poiitiskt 

spei. Offentiiga förvaitningar har ju tiiikommit genom poiitiska 

besiut, och deras existens är beroende av ett fortsatt poiitiskt 
stöd. Denna ståndpunkt sammanfattas av Schuck (1979) på föijande 
visz). 

Regiering (regulation) är inte bara en juridisk, administrativ 
och teknisk företeeise. Den är s1ut1igen och oundvikiigen också 
en p01itisk företee1se..... När en regierande förvaitning vä1 har 
etabierats, måste den sträva efter att få fortsatt poiitiskt stöd 
i syfte att s1å vakt om den iagstiftning som ursprungiigen gav 
regieringsmöjiigheten och för att få tiiiräckiigt med budgetan- 
s1ag för att genomföra sina egna prioriteringar, kontro11era sin 
interna aktivitet och upprätthå11a sin externa regieringsverk- 
samhet. 

1) Se t.ex. Mue11er (1980). 

2) Jämför också med Cox (1980) mode11 av prisregiering där måiet 
för den prisregierande myndigheten är att maximera det po1i- 
tiska stödet. 
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O1ika myndigheter har o1ika framgång i denna konkurrens beroende 

på b1.a. 1edningens förmåga att anpassa sig ti11 och utnyttja den 

po1itiska situationen. Det finns inget som säger att konkurrensen 

behöver vara mindre på denna marknad än på traditione11a markna- 

der.]) 

I Sverige har statens pris- och karte11nämnd (SPK) svarat för ad- 

ministrationen av prisreg1eringarna under 1970-ta1et. Man kan med 

utgångspunkt från ovanstående mycket a11männa resonemang göra någ- 

ra specifika observationer kring SPK:s uppträdande. SPK syss1ade 

under 1960-ta1et huvudsak1igen med utrednings- och övervaknings- 

verksamhet. Ti11komsten av prisreg1eringsp01itiken under 1970-ta- 

1et har öppnat en möj1ighet ti11 ti11växt av organisationenz). En 

sådan to1kning får ett genomgående stöd av de ans1agsframstä11- 

ningar som SPK 1ämnat. Det hävdas i dessa från SPK:s sida att om 

prisreg1eringarna och prisövervakningen ska11 administreras så 

effektivt som statsmakterna kräver, då måste SPK få ökade resur- 

ser, b1.a. i form av f1er tjänster. I 1980/81 års ans1agsfram- 

stä11ning heter det t.ex. (s. 18): 

Erfarenheterna har eme11ertid givit vid handen att nämndens re- 
surser inom väsent1iga områden är oti11räck1iga för att nämnden 
på ett ti11fredsstä11ande sätt ska11 kunna fu11göra de uppgifter 
som 1agts på nämnden. 

Detta resonemang återkommer i o1ika sammanhang som motiv ti11 an- 

hå11an om resurser inte bara för områden som redan reg1eras e11er 

övervakas utan för en utökning av övervakningen ti11 varu- och 

tjänsteområden som tidigare inte varit föremå1 för någon ingående 

granskning från SPK:s sida (s. 18): 

Se Posner (1974) som betonar att reg1erande förva1tningar var- 
je år måste vända sig ti11 sin kapita1marknad, dvs. ti11 re- 
gering och par1ament för att få ans1ag, vi1ket förstärker kon- 
kurrensmomentet. 

SPK hade under 1980 cirka 200 he1tidstjänster. Av dessa var 
cirka 30 direkt knutna ti11 prisreg1erande verksamhet. En 
stor de1 av övrig pers0na1s verksamhet var också nära knuten 
ti11 denna aktivitet genom SPK:s utredande verksamhet. 
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Mot denna bakgrund begärde nämnden i ans1agsframstä11ningen för 
budgetåret 1979/80 en särski1d enhet för prisövervakning och ut- 
redningsverksamhet på boendeomrâdet och yrkade tota1t e1va nya 
tjänster härför. I ans1agsframstä11ningen för budgetåret 1980/81 
begärde nämnden dessutom mede1 för en tjänst för prisövervakande 
och utredande verksamhet avseende frukt, grönsaker och rotfrukter. 
Inga resurser för dessa båda ange1ägna ändamå1 har ännu ti11förts 
nämnden vi1ket naturligtvis men1igt påverkat resu1tatet av nämn- 
dens verksamhet. 

Inför budgetåret 1980/81 heter det (s. 19): 

De begränsade persone11a resurser som stått ti11 nämndens förfo- 
gande har dock inneburit att en effektiv övervakning inte har kun- 
nat upprätthå11as på a11a för konsumenterna viktiga varu- och 
tjänsteområden. I det föregående avsnittet har redovisats att 
väsent1iga krav på nämndens prisövervakande och utredande verk- 
samhet inte kunnat ti11g0doses. 

Resursbrist förekommer på så ange1ägna områden som bostäder, tran- 
sporter, kommuna1a taxor och avgifter samt frukt och grönsaker. 
Effektiviteten i nämndens verksamhet över huvud taget sku11e vi- 
dare ha kunnat ökas om ti11räck1iga resurser funnits för statis- 
tiskt metodarbete och företagsekonomiska ana1yser samt om assi- 
stent- och biträdespers0na1en varit rätt dimensionerad.“ 

SPK anhå11er inte bara om utökade resurser i form av nyanstä11- 

ningar utan pekar också på vissa ändringar i k0ntro11agstiftning- 
en som sku11e innebära utökade kontro11möj1igheter under rubriken 

Långtidsbedömning i b1.a. 1981/82 års ans1agsframstä11ning. Des- 

sa utökade möj1igheter motiveras på fö1jande vis: om regeringen 
önskar en bättre fungerande prisövervakning, så bör en rad 1agänd- 

ringar komma ti11 stånd. I ans1agsframstä11ningen för 1981/82 dis- 

kuteras t.ex. en för1ängning av anmä1ningstiden från en ti11 två 

månader vid 0b1igat0risk förhandsanmä1an (s. 93): 

Erfarenheterna har visat att en förhandsanmä1ningstid på en må- 
nad i vissa fa11 är oti11räck1ig. Det gä11er främst sådana fa11 
där det är motiverat att genomföra ingående ana1yser av företa- 
gets kostnads-, intäkts- och 1önsamhetssituation och där företa- 
gen behöver 1ängre tid för att förse nämnden med de erf0rder1iga 
uppgifterna. En för1ängning av anmä1ningstiden ti11 två månader 
sku11e ge nämnden bättre möj1ighet ti11 erforder1iga ana1yser vi1- 
ket ytter1igare sku11e förbättra regeringens bes1utsunder1ag och 
därmed effektiviteten i samhä11ets prispo1itik. En sådan för1äng- 
ning av tiden sku11e eme11ertid inte minska SPK:s möj1igheter att 
medge förkortning av tidsfrister när den p1anerade prishöjningen 
är k1art kostnadsmässigt motiverad. 
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En annan synpunkt gäiier möjiigheten tiii prisregiering av enbart 

enstaka företag - en möjlighet som inte finns för närvarande (s. 

92): 

Eniigt prisregieringsiagen kan prisregiering införas avseende 
visst varu- eiier tjänsteområde. En viss prisregiering gä11er 
därmed för samtiiga företag som säijer den berörda varan e11er 
utför den berörda tjänsten. 

Många av de varuområden som varit föremåi för prisregierande åt- 
gärder karakteriseras av en marknadssituation där något e11er någ- 
ra dominerande företag har ett avgörande infiytande på prisbiid- 
ningen i branschen medan ett större anta1 små företag - som tiii- 
sammans svarar för en mindre dei av den totala försäijningen på 
området - tvingas anpassa sin prissättning ti11 de dominerande 
företagens beteende. En prisregiering på ett sådant område gäiier - som nämnts - för samtiiga företag som säijer de berörda varor- 
na. Ur administrativ synpunkt vore mycket att vinna om en pris- 
reglering kunde utformas så att endast de marknads1edande före- 
tagen omfattas av regieringen. De administrativa regler, som föl- 
jer med en prisregiering, är ofta särski1t betungande för de mind- 
re företagen, i synnerhet om dessa finner aniedning söka dispens 
att överskrida gäliande stoppriser. Ur prisstabiiiseringssynpunkt 
sku11e det många gånger inte medföra några oiägerheter om de mind- 
re företagen kunde undantas från en prisreg1ering. Det sku11e så- 
iunda medföra betydande fördeiar för såväi en stor dei av företa- 
gen som myndigheterna om prisregieringslagen medgav att prisregie- 
ringar kunde avse endast de marknadsiedande företagen i en viss 
bransch.1 

SPK pekar också på en utökning av prisregieringsiagens räckvidd 

ti11 fast egendom (s. 92): 

Genom siopande av hyresregieringen har bortfa11it ett motiv för 
att fast egendom sku11e undantas från prisregieringsiagens räck- 
vidd. Prisregieringsiagens beröringspunkter med SPK:s iöpande 
prisövervakning - som även omfattar fast egendom - och KBL respek- 
tive uppgiftsskyidighetsiagen - som föresiagits ändras så att de 
även omfattar fast egendom - motiverar att även prisregierings- 
iagens räckvidd ändras. 

SPK diskuterar också möjiigheten att införa en marginairegiering 
med stöd av prisregieringsiagen (s. 91): 

1) Dessa synpunkter kan ses som ett 1ed i att effektivisera 
prisregieringen. Jämför med resonemanget i Cox (1980) m0de11. 
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Den enda möjligheten att stoppa en allvarlig prisstegring på va- 
ruområden med snabbt skiftande varusortiment, som återstår, är 
att genomföra en marginalreglering. Oklarhet råder för närvaran- 
de om möjligheterna att införa marginalreglering med stöd av pris- 
regleringslagen. Frågan har behandlats bl.a. i prisregleringskom- 
mittêns delbetänkande Prisstoppet på vissa baslivsmedel - en över- 
syn. Det är angeläget att den oklarhet som för närvarande råder 
beträffande möjligheterna att med stöd av prisregleringslagen in- 
föra marginalreglering undanröjs på så sätt att i lagen klart an- 
ges möjligheterna till och utformningen av ingripanden i företa- 
gens marginalsättning och kalkylering. Därmed ges de politiska in- 
stanserna möjlighet att - i den mån de anser erforderligt - ingri- 
pa på ett selektivt men samtidigt effektivt sätt i en inflationis- 
tisk prissättning. 

Ovanstående citat är hämtade ur SPK:s anslagsframställning för 

l98l/82. SPK:s anslagsframställningar under de senaste tio åren 

kan tolkas som en lång lista på förslag till expansion av den 

prisövervakande och prisreglerande verksamheten dels i form av 

personalförstärkningar, dels i form av en mer omfattande lagstift- 

ning. SPK diskuterar och pekar på lagändringar vars innebörd skul- 

le vara att ge myndigheten större befogenheter] . Detta är i sig 

inget anmärkningsvärt. SPK bedriver här samma budgettekniska spel 

som andra offentliga förvaltningar. 

SPK har enligt sin instruktion bl.a. till uppgift att övervaka 

prisutvecklingen och skall enligt av regeringen givna riktlinjer 
för prisövervakningen anmäla till regeringen om utvecklingen av 

prisnivån påkallar särskild åtgärd. SPK informerar således rege- 

l) Ett intressant räkneexempel på vad en kraftig expansion av re- 
gleringarna skulle innebära nämns i SPK:s petita från 28/8 
l97l. Här refereras till en departementsutredning som under- 
sökte hur mycket personal som skulle behövas för en allmän 
prisreglering. Kalkylen bygger på att den prisreglering som 
infördes under andra världskriget omfattade maximalt 250 per- 
soner (under budgetåret l947/48). Detta antal torde dock inte 
vara tillräckligt, bl.a. därför att det finns avsevärt fler 
varupriser att kontrollera än tidigare. Utredningen beräknar 
i stället att den centrala prisadministrationen kräver en per- 
sonalstyrka om ca 500 personer inklusive skriv- och räkneper- 
sonal vartill måste komma en avsevärt utbyggd fältorganisa- 
tion. SPK fann dock i sin petita att detta antal inte var 
behövligt. (SPK:s personal omfattade cirka l60 tjänstemän 
centralt under hösten l970). 
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ringen genom handelsdepartementet om prisförändringar som kan mo- 

tivera prisregleringar. Det blir sedan regeringens sak att bestäm- 

ma om någon typ av priskontroll skall införas. SPK är således 

ålagd en skyldighet som i realiteten representerar en viktig ini- 

tiativrätt när det gäller priskontrollpolitiken. Det finns inga 
enkla regler för när ett ärende skall anmälas eller ej till rege- 

ringen. Den ekonomiska litteraturen kring priskontroller visar att 

det inte existerar någon klar kalkylmetod för vad som är ett skä- 

ligt pris och vad som är motiverade eller omotiverade pris- 

höjningar1). Det ligger därför i sakens natur att utrymmet för 

SPK:s egna bedömningar är betydande. 

Uppställningen i appendix 2 visar att under perioden l977-l980 

gjorde SPK sammanlagt l23 anmälningar till handelsdepartementet 
rörande företag som i sin prissättning bl.a. inkalkylerat kompen- 
sation för förväntade kostnadsökningar, minskad volym och/eller 

löneglidning utöver centrala avtal. Dessa förhållanden kunde var 

för sig ha varit ett tillräckligt argument för en reglering en- 

ligt gällande bestämmelser, dvs. enligt de riktlinjer som rege- 

ringen gav SPK i oktober l977. 

Samtliga anmälningar skulle ha kunnat medföra regeringsbeslut om 

priskontroller. Regeringen beslöt att införa prisstopp eller högst- 

pris på sammanlagt l2 varuområden. Ett sätt att tolka appendix 2 

är att SPK har haft en förhållandevis expansionistisk attityd till 

prisregleringar eftersom det funnits ett skönsmässigt utrymme för 

SPK:s bedömningar. Det skulle kunna förklara att områden som plås- 
ter m.m. (l977-ll-22), likkistor (l978-02-l4), amerikanska bilar 

(l978-07-20), stearinljus (l978-l2-22) och tidningen Vi (l979-l0- 

02) blivit föremål för anmälningar. En annan tolkning vore att 

SPK följt sin instruktion mycket bokstavstroget och anmält varje 

prisstegring som betraktats som ett hot mot en lugn prisut- 

veckling. 

l) På denna punkt se Grayson Jackson (l974). 
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En aspekt på SPK:s verksamhet är den särskiida infiationstoikning 
som finns i SPK:s pub1ikati0ner. Den bygger på några centraia mo- 

ment. I SPK:s månatiiga stencii Prisutveckiingen anaiyseras in- 

fiationen som orsakad av en rad prisändringar på enskiida varor 

och tjänster under rubriken faktorer som påverkar prisutveckiing- 

en. Med detta synsätt nedtonas e11er elimineras de grundiäggande 

orsakerna bakom infiationsprocessen såsom utvecklingen av stabi- 

liseringspoiitiken och den a11männa efterfrågan i samhä11sekon0- 

min. Om man i stä11et fokuserar intresset på de omedeibart regi- 

strerade prisstegringarna på enskiida varor, iiggerdet nära tiil 

hands att föres1åingripanden med prisregieringar för att stoppa 

infiationen. En sådan kortsiktig syn på infiationen kan betraktas 

som ett 1ed i en poiitik att motivera och iegitimera priskontroi- 

1er. 

En 01ig0p01istisk marknadsstruktur anförs ofta som ett viktigt ar- 

gument för prisövervakningen i SPK:s ansiagsframstäiiningar. Den 

teoretiska och empiriska håiibarheten hos detta argument är eme1- 

1). Ett införande av ett m0n0po1 e11er 01igop01 iertid mycket svagt 
kan medföra en prishöjning initiait. Det ger emeilertid inte upp- 

hov ti11 inf1ati0n, dvs. en iångvariq uppgånq av den aiimänna pris- 

nivån. I så fa11 sku11e man hävda att en kontinueriig ökning i mo- 

nopoigraden har bidragit ti11 den kraftiga infiationen i industri- 

iänderna under 1970-taiet. Något empiriskt stöd för denna toikning 

finns knappast. Modern konjunkturpoiitisk forskning förkastar för 

övrigt uppfattningen att en hög marknadskoncentration skapar inf1a- 

tion. Inf1ati0nens orsaker står att finna i uppiäggningen av den 

aiimänna konjunkturpoiitiken. Det är denna som är den huvudsakiiga 

förkiaringen til] ski11nader i inf1ati0nstakt me11an iänder med 

ungefär samma industrieiia struktur. 

Interaktionen me11an å ena sidan SPK och å andra sidan de företag 

som varit föremåi för priskontroiier är en sida av prisk0ntr011- 

poiitikens inre dynamik en1igt Schuitz terminoiogi. Införandet 

av priskontroller har i åtski11iga fa11 lett ti11 ett kompiicerat 

1) Se t.ex. Lustgarten (1975). 
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och 
utdraget förhand1ingsspe1 me11an SPK och berörda företag och 

tagets marknader, konkurrenssituation, kostnader, produktionsap- 

parat, 1everantörsförhå11anden och vi1ka motiv det finns för och 

emot en höjning av företagets priser tiil en viss nivå. Förhand- 

Iingarna har utveckiats ti11 en typ av speisituation med bud och 

motbud där det siutiiga resuitatet bestämts av de bägge parternas 

relativa förhand1ingsstyrka. 

branscher . Dessa överläggningar har rört sig b1.a. kring före- 

1) Se Jonung (1980). 
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SLUTSATSER 

Ti11gäng1iga samhäiisekonomiska utvärderingar av prisregierings- 

poiitik, se b1.a. bi1aga 1, bilaga 7 och bi1aga 10, pekar ganska 

entydigt på siutsatsen att 1öne- och priskontroiler är en ineffek- 

tiv metod att reducera inf1ationstakten. Varför har då sådana kon- 

tro11er kommit att användas under 1970-taiet i en rad industri- 

iänder? 

Det svar som iämnas i denna biiaga har ungefär fö1jande innehåii. 

Den poiitiska processen skapar en efterfrågan på kontro11er. Det 

b1ir då poiitiskt sett iönsamt att införa och utnyttja prisregie- 

ringar. Priskontroiier har vissa attraktiva drag ur ett poiitiskt 

perspektiv - men därmed inte nödvändigtvis ur ett samhäiisekono- 

miskt perspektiv. Priskontroiier kan appiiceras 0mede1bart. Rege- 

ringen kandärmed skapa ett intryck av att den gör någonting - är 

handiingskraftig - mot en impopuiär infiation. Kontro11er ger 

ett konkret och begripiigt budskap ti11 aiimänheten-väijarnaz 

de stigande priserna ska11 inte iängre få stiga. Infiationen 

ska11 stoppas e11er åtminstone begränsas genom att den heit en- 

ke1t förbjuds. Regeringen kan peka på sjäiva förekomsten av re- 

gieringar och hävda att något görs för att bekämpa prisstegring- 

arna. 

Priskontroiipoiitik ger såiedes omedeibara poiitiska intäkter me- 

dan de poiitiska kostnaderna inte är märkbara på kort sikt. Dessa 

skjuts på framtiden och är dessutom betydiigt svårare att obser- 

vera och fastsiå som effekter av just prisreg1eringar. Ofta har 

själva införandet av prisk0ntro11er i syfte att bekämpa inf1a- 

tionen häisats med tiiifredsstäiieise från snart sagt a11a grup- 

per i samhäiiet. Efter en tid förefaiier dock entusiasmen och 

stödet att sjunka. Denna utveckiing sammanfattas i appendix 1 som 

behandiar priskontroliens 1ivscyke1. 

En genereii âtstramningspoiitik med må1et att reducera inf1ations- 

takten har i stort sett det omvända tidsmönstret för de poiitiska 
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kostnaderna och intäkterna. En restriktiv konjunkturpolitik får 

som regel först effekter i form av en stigande arbetslöshet. En 

nedgång i inflationstakten inregistreras betydligt senare. De an- 

svariga för den ekonomiska politiken upplever således i början av 

ett åtstramningsprogram en stigande arbetslöshet och en förhållan- 

devis oförändrad eller t.o.m. en stigande inflationstakt. Detta 

är ingen önskvärd situation för en sittande regering, särskilt 

inte kort före ett val. Priskontrollpolitik har således i jämfö- 
relse med en restriktiv stabiliseringspolitik - framför allt på 
kort sikt - klara politiska fördelar. En priskontrollpolitik kan 

t.o.m. användas som täckmantel för en mer expansiv politik som på 
sikt ökar inflationstakten. 

Genomgången av den svenska prisregleringspolitiken under l970-ta- 

let visar att de selektiva regleringsingreppen har varit starkt 

påverkade av fördelningspolitiska överväganden. Prisregleringar- 
na har således inte enbart varit ett medel inom stabiliseringspo- 
litiken. Denna fördelningspolitiska tonvikt bör ses som en metod 

att förstärka det politiska stödet för regleringspolitiken. 
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APPENDIX 1 

PRISKONTROLLENS LIVSCYKEL 

Den moderna debatten om den poiitiska sektorns uppträdande har 

betonat förekomsten av cykier i efterfrågan på och utbudet av of- 

fent1iga e11er k011ektiva varor och tjänster (s.k. public goods). 

Denna diskussion kan betraktas som ett försök att skapa en dynamisk 

teori för dessa varor, dvs. att beskriva hur en viss vara kommer 

att efterfrågas i den poiitiska processen och hur det p01itiska 

systemet utbjuder varan i fråga. Frey (1978a) har en eiementär 

beskrivning av detta cykiiska föriopp. Han ski1jer på två faser. 

I den första fasen uppstår en icke-jämviktssituation som bidrar 

ti11 en poiitisk efterfrågan på handiing. K0nsumenterna-vä1jar- 

na försöker övertyga regeringen och/e11er poiitiska partier att 

en ökning i utbudet av viss k011ektiv vara är önskvärd. En sådan 

åtgärd sku11e öka poiuiariteten för de poiitiska grupper som stö- 

der en expansion. 

I denna fas framhävs fördeiarna medan kostnadsaspekten är nedto- 

nad, eftersom fördelningen av kostnaderna är okänd innan ett po- 

iitiskt bes1ut har tagits. Det finns van1igtvis också en stor 

enighet rörande behovet av varan i fråga. Den poiitiska efterfrå- 

gan tvingar regeringen - oberoende av dess instä11ning ti11 för- 

s1aget - att handia. Om den inte gör något a11s, finns det en 

stor risk att den föriorar i väljarstöd. Regeringen och partierna 

kommer att tendera att vidtaga åtgärder som reiativt snabbt har 

effekter som är syniiga för väijarna. 

I den andra fasen har det ökade utbudet av den 0ffent1iga varan 

lett tili kostnader som börjar b1i dominerande, samtidigt som 

fördeiarna inte får samma uppmärksamhet som tidigare. 01ika grup- 

per i samhä11et söker undvika betainingsbördan genom att iägga 

den på andra. Det ursprungiigen re1ativt enstämmiga stödet för 

åtgärden i fråga tenderar att försvinna. Regeringen börjar att 

minska utbudet. I vissa fail har programmet ti11skapat en myndig- 

het som har ett egenintresse i verksamheten. Myndigheten söker 
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under dessa förhållanden stöd hos intressegrupper för en fortsätt- 

ning av produktionen av den offentliga varan eller tjänsten. 

Frey exemplifierar sin diskussion om cykler i offentliga varor 
med följande fyra områden som han anser gemensamma för industri- 
länderna i väst under efterkrigstiden: (l) U-hjälp, (2) ekonomisk 

tillväxt, (3) utbildning, forskning och hälsovård och (4) miljö- 
program. Han menar att inom dessa områden kan man notera ett cyk- 
liskt förlopp med först en kraftig efterfrågan som sedan minskar 
när kostnaderna visat sig överstiga de fördelar som förväntades 
äV programmen .

Man kan betrakta löne- och priskontroller som en typ av kollektiv 

vara, som efterfrågas av väljarna och utbjuds av den politiska 
sektorn. Mycket tyder på att det är rimligt att tala om en livs- 

. De flesta inkomstpolitiska program som 

införts i olika industriländer under efterkrigstiden har till en 

cykel för priskontroller1 

början fått ett positivt mottagande. Den historiska erfarenheten 

pekar på ett liknande mönster: själva införandet av kontroller 
möts av ett allmänt gillande. När så småningom kontrollerna visar 

sig ineffektiva eller inflationstakten minskar avskaffas regle- 
ringarna. 

l) Se också Posner (1974), som kortfattat diskuterar en livs- 
cykel för administrative regulation. Regleringen och re- 
gleringsmyndigheten tillkommer när den lagstiftande försam- 
lingen vill lösa ett akut problem. Med tiden tillkommer nya 
problem och de existerande reglerande förvaltningarna läm- 
nas då att utforma sin verksamhet mer eller mindre själv- 
ständigt. 
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APPENDIX 2 

Företag som anmä1ts ti11 regeringen av SPK 1977-1980. De företag 

som anmä1ts har en1igt SPK i sin prissättning ti11 någon de1 in- 

ka1ky1erat kompensation för förväntade kostnadsökningar, minskad 

v01ym och/e11er 1öneg1idning utöver centraia avta1. Varje anmä- 

1an kunde i sig utgöra motiv för en prisregierande åtgärd. 

Varuområde där regeringen infört 
prisstopp e11er högstpriser 

Tidsperiod 

Betongtakpannor 

Tege1 

P1ang1as 

P1astg01v 

Mjukpapper och biöjor 

Motorbensin, diese1bränn01ja, 
eidningsoija (o1jebo1agen) 

Startbatterier 

Kökssnickerier 

Kaffe (branschen) 

Rumsuthyrning 
Befordran av gods med 1astbi1 
i inrikes fjärrtrafik 

Spånskivor (branschen) 

1977-12-21--1978-10-10 
1978-01-27--1978-05-03 

1978-08-04--1978-10-10 

1978-10-24--1979-05-18 

1978-10-24--1979-01-25 

1978-11-18--1980-09-12 

1978-11-18--1979-01-25 

1979-03-28--1980-05-16 

1979-05-19--1980-02-U1 

1979-05-19--1979-08-31 

1979-12-18--1980-12-31 

1980-06-28--1980-10-21 

Varuområden där regeringen inte in- 
fört prisstopp e11er högstpriser 

Datum då PM upprättats 

Fönstersnickerier 

Dagstidningar, abonnemang 

P1åster, Våtservetter m.m. 

Stuveritjänster (enstaka enskiida 
stuveribo1ag) 
Läkemedei 

Dagstidningar, 1ösnummer 

Tidningspapper 

Reservde1ar 

Bi1reparati0ner 
Likkistor 

1977-11-16 

1977-11-16 

1977-11-22 

1977-11-29 

1977-12-20 

1977-12-22 

1977-12-22 

1978-01-30 

1978-01-30 

1978-02-14 
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P1astgo1v 

Transporter av fabriksnya bi1ar 

Personbi1ar ti11 återförsä1jare 

Veckotidningar 

Dag1igvaruhande1ns margina1er 

Kartonger 

Papperssäckar 

Kemisk-tekniska produkter 
Amerikanska bi1ar 

Finpapper 
Bensin 0 e1dningso1ja 

Dag1igvaruhande1ns margina1er 
Loka1a 1astbi1stransporter 

Husvagnar 
Säckar 

Skodeta1jhande1n 

Veckotidningar 
Lastbiiar 

Journaipapper 

Stearinijus 

Tidningspapper 

Fönstersnickerier 

Finpapper 

Kartong 
Buit och skruv 

Fjärrtrafiktaxor 

Reparationer av radio och TV 

Frisörer 

Tvätterier 

Möbe1deta1jhande1n 

Inrikes fjärrtrafik 

Personbi1ar 

Möbe1deta1jhande1n 

E1ektriska hushå11sapparater 
Pers0nbi1ar 

Färger och 1acker 

Personbi1ar 

Serietidningar 

1978-02-20 

1978-05-09 

1978-05-11 

1978-05-22 

1978-05-23 

1978-06-05 

1978-06-06 

1978-06-21 

1978-07-20 

1978-08-18 

1978-08-18 

1978-09-06 

1978-09-15 

1978-09-27 

1978-10-05 

1978-10-23 

1978-11-09 

1978-11-13 

1978-12-22 

1978-12-22 

1979-01-03 

1979-01-03 

1979-01-22 

1979-01-22 

1979-01-22 

1979-02-06 

1979-02-23 

1979-03-01 

1979-03-01 

1979-03-05 

1979-03-19 

1979-04-06 

1979-04-10 

1979-04-23 

1979-04-26 

1979-05-02 

1979-05-10 

1979-05-28 
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Bilreservdelar 

Godstransporter med lastbil i 
fjärrtrafik 

Veckotidningar 

Dagstidningar 
Personbilar 

Tandkräm 

Tvättmedel 

Färg-TV-apparater 
Fritidsbåtar 

Personbilar 

Husvagnar 
Personbilar 

Plastbåtar 

Spånskivor 

Färg-TV-apparater 
Jordbrukstraktorer 

Personbilar och lastbilar 

Elektriska hushållsapparater 

Godsbefordran med lastbil i inrikes 
fjärrtrafik 

Tidningen Vi 

Personbils- och lastvagnsdäck 

Godsbefordran med lastbil i yrkes- 
mässig inrikes fjärr- och lokal- 
trafik 

Veckotidningar 

Byggmaterialhandeln 
Tidskrifter 

Personbils- och lastvagnsdäck 

Personbilar 

Frisörtjänster 

Tvål och schampo 

Jordbrukstraktorer 

Pannor, elvattenvärmare och värme- 
växlare 

Spånskivor 

Reparations- och underhållsarbeten 
för motorfordon 

Oljeprodukter 

l979-05-29 

l979-05-29 

l979-05-30 

l979-06-08 

l979-06-l3 

l979-06-Zl 

l979-06-2l 

l979-06-25 

l979-06-25 

l979-07-03 

l979-07-23 

l979-08-l5 

l979-08-l5 

l979-08-24 

l979-09-l4 

l979-09-l9 

l979-09-20 

l979-09-26 

l979-09-26 

l979-lO-02 

l979-l0-l2 

l979-l0-l2 

l979-l0-l2 

l979-lO-l8 

l979-l0-l9 

l979-l0-23 

l979-l0-25 

l979-l0-29 

l979-ll-l5 

l979-ll-l5 

l979-ll-26 

l979-ll-27 

l979-ll-29 

l979-ll-30 
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Tvättmedel 

Veckotidningar 
Personbi1ar 

Lastbi1ar 

Husvagnar 
E1ektriska kabiar och 1edningar 
i grossist1edet 

Reparationer av radio- och TV- 
artik1ar 

Logi, maträtter och vissa drycker 
vid OK Mot0rhote11 

Entreprenadmaskiner 
Fi1m 

Konfektyrer 

Te1eavgifter 
Personbi1ar 

Vissa ko10nia1varor ti11 deta1jister 

Spånskivor 
Gods- och persontrafiktaxor 

Veckotidningar 
Inrikes f1ygtrafik 
Personbi1ar 

Bi1reservde1ar och bi1ti11behör 

Jordbrukstraktorer 

Husvagnar 

Veckotidningar 
Personbi1ar 

Veckotidningar 
Gods- och persontrafiktaxor samt 
buss1injetrafikens taxor 

Toa1ett- och hushå11spapper 

01ja och bensin 

Margina1erna i VVS-gr0ssist1edet 

1979-12-10 

1979-12-19 

1979-12-19 

1979-12-21 

1979-12-21 

1980-01-04 

1980-01-25 

1980-01-25 

1980-01-29 

1980-01-31 

1980-01-31 

1980-02-07 

1980-02-08 

1980-02-14 

1980-02-27 

1980-03-13 

1980-06-10 

1980-06-10 

1980-06-16 

1980-06-24 

1980-06-27 

1980-07-29 

1980-07-31 

1980-08-04 

1980-08-29 

1980-08-29 

1980-10-02 

1980-10-16 

1980-11-03 
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