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kronor i minskade avgifter. .. Det var
snart fårdigrökt i direktionsmatsalen,
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Under Laurins
tid har SAF brutit

som istället blev gästmatsal, och
stämmorniddagen

blev

stämmo-

lunch. Med Ulf Laurin kom en
kulturrevolution till SAF.

Respektlös stil
Han är stor och alltid välskräddad ner
i minsta detalj. Han personifierar den
klassiska företagsledaren, reservofficer
och utbildad vid Handelshögskolan.
Samtidigt har han en öppen och
avväpnande stil, epitet som reko och
jäkla bra fastnar på honom. Han har
en charmigt respektlös stil som är
alltfor sällsynt i Sverige. Som när han
talade på en näringslivsdag någonstans i Sverige, jag har glömt var, och
kommer in på arbetsrätten. "Man
borde avskaffa hälften av alla lagar
och regler inom arbetsrätten". Kort
tankepaus. "Vilken hälft spelar ingen
roll".
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med
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korporerar LO i statsmakten v1a

den

partistrukturen är ett problem som vi

svenska model-

fortfarande lever med . Det är numera

len.
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I februari
1990 tog SAFs
styrelse beslut att
löner och direkta
anställningsvillkor bara kan
forhandlas
på
fö r b u n d sn i v å .
Det var ett helt
nödvändigt beslut, for att på sikt
komma bort från
den inflationstredrivande
stegsraket som vi
levt med under decennier: forst
centrala avtal som lade golven, sedan
branschvisa tillägg, och till sist lokala
påslag ute på företaget. Centrala avtal
höll aldrig, och löneglidningen har
varit en viktig faktor i den urholkade
svenska konkurrensakraften. Än idag,
sex år senare, kämpar vi med fackets
ofom1åga att inse var lönebildningen
hör hemma: nere på företagen. Men
tiden och arbetsmarknadens krafter
verkar fOr decentralisering.
På styrelsen den 24 januari 1991,
fattades nästa historiska beslut. SAF
skulle ensidigt avveckla sin representation i de beslutande myndighetsstyrelserna. Vid årsskiftet 1991/92
var de sista representanterna ute.
Därmed foll det korporativa systemet, och regeringen fick utforma nya
principer
for
tillsättning
av
myndighetsstyrelser. Att social-
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ett

problem

for

social-

demokratin.
Nästa stora satsning blev EGkampanjen. SAFs styrelse hade 1988
konstaterat att ett EG-medlemskap
var det enda rimliga på sikt. EESavtalet framstod redan i sin linda som
otillräckligt och instabilt. 1989 gick
SAF ut i sin forsta affisch- och
annonskampanj

for

EG,

och

skolinformationen riktades in mot
EG-information. Den unga generationen var den mest EG-positiva.
Resten är historia. Klart är att utan
SAFs insatser hade det inte blivit ett
ja i folkomröstningen.

Fortsatt modernisering
SAF har under Ulf Laurins år vid
rodret närmat sig verkligheten, lärt
sig lyssna på småforetagen och arbeta
utåtriktat. Det var ingen slump att de
flesta tacktalen den där majkvällen på
Hasselbacken

kom

från

små-

företagare. Och moderniseringen av
SAF fortsätter. Det enda som återgått
till det gamla är just stämmomiddagen.

Ulf då? Rykten säger att han är på
väg till Europa, och då inte bara i
egenskap av Europeiska Golfforbundets ordförande, utan till något
tungt uppdrag inom EU, for Europeiska arbetsgivarnas räkning. Vi kan
bara hålla tummarna. I Bryssel finns
många korridorer att tömma och
många kommitteer att slakta.

