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Inledning 
 

Denna festskrift tillägnas vår vän och kollega professor Lena Andersson-Skog i samband med 
hennes 60-årsdag år 2019. Vi som har haft förmånen att få arbeta tillsammans med 
professor Andersson-Skog i olika sammanhang vill på detta vis visa vår uppskattning och 
tacksamhet för den forskargärning hon representerar. Efter disputationen 1993 har hennes 
forskning bland annat fördjupats kring transporthistoria, regleringar, subventioner, 
företagshistoria, genus, vård och omsorgshistoria, samtliga centrala delar inom ekonomisk 
historia.  En internationellt framgångsrik forskarkarriär har kombinerats med viktiga 
forskningsbidrag författade på svenska. Grundforskning, tillämpad forskning och 
läromedelsproduktion har författats samtidigt som akademiska ledningsuppdrag, bland 
annat tidigare både som prodekan och dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 
universitet, inom olika fält har genomförts. Till detta har också flertalet uppdrag som 
granskare på uppdrag av UKÄ, mångåriga uppdrag som bedömare för VR, flerfaldiga 
sakkunniguppdrag, betygsnämnder och opponent på avhandlingar genomförts.  

Lägg därtill undervisning på samtliga nivåer inom universitetet, ett stort antal 
doktorander som handletts under professor Andersson-Skogs ledning, konferensdeltagande, 
gästforskning samt akademiskt redaktörskap för en internationell referee-tidskrift, så formas 
bilden av en synnerligen aktiv akademiker och forskare. Till detta tillkommer även många 
och viktiga samverkansuppdrag som ledamot i olika styrelser och nämnder där forskning och 
samhälle möts.  

Vi är naturligtvis oerhört tacksamma för denna vetenskapliga gärning, men vi vill också i 
detta sammanhang fira vår arbetskamrat och kollega som i samarbetsvilja och kollegial 
inställning representerar något unikt i ämnet och vid Umeå universitet. I denna skrift har vi 
valt att utifrån olika perspektiv belysa ett i sammanhanget helt centralt år – Lenas födelseår 
1959 – sett genom en ekonomisk-historisk lins. Vi hoppas alla på ett fortsatt och långvarigt 
samarbete med dig, Lena! Martin Eriksson har varit vänlig nog att vara behjälplig med 
grafiska aspekter och professor Jan Ottosson har ansvarat för granskningen av de olika 
bidragen i denna skrift. 
 

Umeå 2019-11-13 genom författarna  

Helén Strömberg,  Paulina Rytkönen, Susanna Fellman, Martin Eriksson,  Jonatan Svanlund, 
Josefin Sabo, Jan Ottosson, Magnus Bohman, Hans Jörgensen,  Thomas Pettersson, Fredrik 
Olsson-Spjut,  Nadezda Petrusenko 
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Mellan äganderätt och skatteförmåga. 1959 års arvsskattelagstiftning i 
ekonomisk-historisk belysning 

Martin Eriksson 
Inledning 
År 1959 utgör ett speciellt tillfälle i det svenska skattesystemets utveckling genom att 
kvarlåtenskapsskatten avskaffades vid årets inledning. Kvarlåtenskapsskatt är en arvsskatt 
som beräknas på värdet av en avliden persons hela kvarlåtenskap och har tillämpats som 
grundregel för arvsbeskattning i exempelvis USA. Under perioden 1947–1959 tillämpade 
Sverige emellertid dubbla skatter vid dödsfall då kvarlåtenskapsskatt tillämpades vid sidan av 
den befintliga arvsskatten. Först beräknades kvarlåtenskapsskatten på hela dödsboets 
tillgångar. Sedan beräknades arvslottsskatten på varje arvinges och testamentstagares 
särskilda andel (lott) i kvarlåtenskapen. Införandet av kvarlåtenskapsskatten var en del av en 
större skattereform som ökade progressiviteten i skattesystemet. De grupper som träffades 
hårdast av kvarlåtenskapsskatten kom därför i många fall också att påverkas av införandet av 
förmögenhetsskatten och högre marginalskatter på arbetsinkomster (Stenkula, 2019, s. 11–
12). Kvarlåtenskapsskatten motiveras därför ofta utifrån argument kopplade till social 
rättvisa och lika möjligheter (Beckert, 2008). 

Den här uppsatsen studerar kvarlåtenskapsskatten från bakgrunden till dess tillkomst 
1947 fram till avvecklingen 1959. Jag lyfter fram hur den blev ett kontroversiellt politiskt 
beslut i ett skede av den ekonomiska historien där den allmänna utvecklingen gick i motsatt 
riktning. Efter Saltsjöbadsavtalet 1938 utvidgades de harmoniska stat-näringslivsrelationerna 
till alltfler områden i samband med välfärdskapitalismens framväxt. Uppsatsen ger även ett 
nytt perspektiv på finansieringen av den offentliga sektorns expansion och välfärdsstatens 
utbyggnad under den undersökta perioden genom att fokusera på skattesystemets 
intäktssida istället för på dess utgiftssida. De flesta studier av välfärdsstatens framväxt under 
den undersökta perioden fokuserar på skattesystemets utgiftssida och resultaten av 
besluten om socialpolitiken och välfärdsstaten. Genom att fokusera på intäktssidan 
fördjupas förståelsen av dessa processer genom att det blir möjligt att identifiera de 
underliggande drivkrafter som möjliggjort viktiga förändringar av den offentliga sektorns 
finansiering. 

 

Kvarlåtenskapsskattens uppgång och fall 1933–1957 
Även om arvsskatten infördes 1885, var skattesatserna relativt låga fram till 1933. I en 
arvsskattereform införde finansminister Ernst Wigforss en progressiv skatteskala med höjda 
skattesatser enligt den så kallade skatteförmågeprincipen. Skatteförmågeprincipen är 
grunden för den progressiva beskattningen och har definierats på följande eleganta sätt av 
den brittiska Meadekommissionen: 

 

No doubt, if Mr Smith and Mr Brown have the same ’taxable capacity’ (sv. 
skatteförmåga), they should bear the same tax burden, and if Mr Smith´s 
taxable capacity is greater than Mr Brown´s, Mr Smith should bear the 
greater tax burden. (Meade (Chair), 1978, s. 14). 
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Bakgrunden till Wigforss´ ställningstagande var att mer skattemedel var nödvändiga för att 
hantera effekterna av 1930–talskrisen. Eftersom de genomförda höjningarna av 
inkomstskatter och konsumtionsskatter inte var tillräckliga, var arvsskatten en viktig ny 
inkomstkälla. Den grundläggande idén var att omfördela tillgångar från rika och förmögna 
skattebetalares dödsbon till de utgifter som behövdes för krishanteringspolitiken. Detta 
skulle möjliggöras genom att skattesatserna höjdes i förhållande till dödsboets storlek (Prop. 
34/1933). Även om alla grupper skulle få höjd arvsskatt, så höjdes skattesatserna för de 
högre skatteklasserna i större utsträckning än för de lägre. Detta skulle då fördubbla 
arvsskatten för arvtagare i de högre skatteklasserna (Bevillningsutskottets utlåtande 
23/1933).   

Även 1947 års skattereform baserades på skatteförmågeprincipen. Wigforss konstaterade 
att välfärdsstatens och den offentliga sektorns expansion medförde helt nya behov av 
skatteintäkter. Ingen skattebetalare kunde förvänta sig en återgång till den tidigare 
skattenivån. Ett fördelningsmässigt lämpligt sätt att hantera en sådan upptrappning var 
emellertid att expandera skattebasen. Mer skatteintäkter än tidigare skulle komma från 
kapitalskatter och egendomsskatter som förmögenhetsskatt och arvsskatt. Även 
inkomstskatteskalan skulle förändras så att personer med högre inkomster fick högre skatt 
än tidigare. Detta skulle möjliggöra att skattenivån skulle förbli oförändrad, eller i vissa fall 
minska något, för grupper med låga inkomster (Prop. 212/1947). 

Det är i denna kontext som kvarlåtenskapsskattens införande ska förstås. För Wigforss 
representerade kvarlåtenskapsskatten en form av uppskjuten förmögenhetsskatt som den 
avlidne var skyldig samhället. Kvarlåtenskapsskatten antogs därmed utjämna den 
förmögenhetsskatt som borde men inte av olika skäl inte hade betalats vid den årliga 
taxeringen (SOU 1946:79; Prop. 212/1947). Detta ställningstagande visade sig emellertid 
vara ytterst kontroversiellt och ledde till betydande reaktioner. 1947 års skattereform 
lanserades i ett politiskt klimat som redan var påverkat av debatten om arbetarrörelsens 
efterkrigsplanering, där Socialdemokraterna beskylldes för att planera alltför ingående 
begrepp i den privata sektorn.  

I det här avseendet har följande formulering i Svea Hovrätts remissvar blivit den mest 
välkända reaktionen på kvarlåtenskapsskatten: 
 

För hovrätten är det ställt utom tvivel, att en lagstiftningsåtgärd, varigenom 
medborgare tvingas att avstå från välfången egendom för ett sådant, icke 
med statens utgifter sammanhängande syfte faller under beteckningen 
”konfiskation” och icke under begreppet ”skatt” (Prop. 212/1947, s. 304). 

 

De grupper av skattebetalare som arvsskatten riktades mot vidtog också åtgärder för att 
minska sin exponering mot de nya skattereglerna. För näringslivets familjeägda företag blev 
ett sätt att undvika urholkning av tillgångarna och behålla ägandet i företagen att bilda 
familjestiftelser. Exempel på sådana stiftelser är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
(bildad 1947), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (bildad 1960), 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (bildad 1963) samt Torsten och Ragnar 
Söderbergs Stiftelse (bildad 1960) (Henrekson & Waldenström, 2015, s. 18–19; Sjögren, 
2012, s. 8). I takt med att förslagen i 1947 års skattereform blev kända började även 
privatpersoner skatteplanera för att undvika effekterna av kvarlåtenskapsskatten. Baserat på 
mikrodata från Länsstyrelsen i Kopparbergs län visar Ohlsson (2011) hur privatpersoner 
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genom gåvor under åren före 1947 års skattereform försökte undvika de effekter som ett 
införande av en kvarlåtenskapsskatt skulle innebära.  

Det bör påpekas att källäget kring 1947 års skattereform är komplicerat och långt ifrån 
heltäckande. Detta hänger delvis samman med att Socialdemokraterna var tvungna att byta 
partiordförande under beslutsprocessen då Per Albin Hansson dog den 6 oktober 1946. Som 
Isaksson (2000) påpekar ledde detta till att Wigforss i sina memoarer (Wigforss, 1954) fick 
tolkningsföreträde vid historieskrivningen. Den tillträdande statsministern, Tage Erlander, 
fick dessutom ärva en beslutsprocess som redan var i sitt avslutande skede. Erlander har i 
sina dagböcker (Erlander (Utgivare), 2001) inte heller behandlat händelserna under 1947 i 
mer än allmänna kommenterar om den ekonomiska politiken.  

Som statsvetaren Nils Elvander (1972) har noterat, bör det även påpekas att 
skattepolitiken efter 1948 års riksdagsval kännetecknades av en relativt stor öppenhet och 
vilja till förhandling från såväl de politiska partierna som näringslivet. Men även om det 
politiska klimatet förändrades snabbt, var diskussionerna om skattesystemet ändå 
begränsade inom den ram som gavs av den offentliga sektorns behov av skatteintäkter. 
Statsvetaren Richard Rose (1985) har belyst denna typ av ”tröghet” inom skattepolitiken 
under efterkrigstiden. Han menar att skattesystemet länge kännetecknades av små gradvisa 
förändringar som var budgetneutrala: i praktiken bestod skattepolitiken därigenom av att en 
skatt höjdes i utbyte mot att en annan skatt sänktes.  

Detta blev också den teknik som tillämpades när kvarlåtenskapsskatten avskaffades. En 
statlig utredning – Arvsskattesakkunniga – föreslog att övergång från tvåskattesystemet med 
arvslottsskatt och kvarlåtenskapsskatt till ett enskattesystem med enbart arvslottsskatt. Det 
huvudsakliga argumentet bakom förslaget var att det i enlighet med den svenska 
beskattningsrättens principer var angeläget att dödsbobeskattningen tog hänsyn till 
arvingarnas eller testamentstagares skatteförmåga. Från denna synpunkt kunde 
arvslottsskatten anses innefatta en i stort sett tillfredsställande avvägning. Den var graderad 
såväl efter arvs– eller testamentslottens storlek som – genom olika skatteklasser – efter 
arvingens eller testamentstagarens samhörighet till den avlidne. Lika stora lotter blev således 
lika beskattade –oavsett storleken av den totala kvarlåtenskapen i respektive dödsbon – om 
lotterna tillföll personer som hörde till samma skatteklass (SOU 1957:48, s. 193). Ett 
avskaffande av kvarlåtenskapsskatten och därmed övergång till ett enskattesystem borde 
även medföra att arvsskatten höjdes så att den – frånsett ett skattebortfall till följd av en 
höjning av bottenbeloppen som gjordes för att skydda efterlevande makes och barns intressen 
– gav i stort sett samma skatteintäkter som innan influtit i arvslotts– och kvarlåtenskapsskatt. 
(SOU 1957:48, s. 196–197). 

Detta ställningstagande delades av finansminister Gunnar Sträng. Enligt Sträng skedde 
övergången till ett enskattesystem i ett statsfinansiellt läge där det inte fanns något egentligt 
utrymme för skattesänkningar. Även om sådana skulle bli möjliga i framtiden, påpekade 
Sträng att dödsbobeskattningen ändå inte tillhörde de områden som i första hand borde få 
åtnjuta skattelättnad (Prop. 145/1958, s. 59).  

 

Avslutande kommentarer 
Med utgångspunkt från skatteforskningen går det att sluta sig till att kvarlåtenskapsskatten 
kännetecknades av betydande legitimitetsproblem. Som en följd av dess konstruktion, 
betraktades den som orättvis av skattebetalarna. Den grupp av förmögna skattebetalare 
som kvarlåtenskapsskatten i första hand var avsedd att träffa lade också ner stor energi på 
att på lagliga vägar undvika skatten. Vad som är viktigt att framhålla i det här avseendet är 
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den institutionella kapaciteten i det politiska systemet att hantera missnöjet med skatten. 
Även om debatten på båda sidor kännetecknades av ideologiska ställningstaganden på olika 
sätt relaterat till dikotomier som privat/offentligt, stat/marknad och socialism/kapitalism, 
löstes frågan genom de institutionaliserade procedurerna inom skattepolitiken. Förmågan 
att hantera konflikten om kvarlåtenskapsskatten är därmed ett gott betyg åt det svenska 
skattesystemet så som det var utformat i slutet av 1950–talet. Intressant nog uppfyllde det 
även de stränga måttstockar om det ”goda” skattesystemets utformning som borde gälla 
idag enligt den brittiska Mirrleeskommissionen, som skriver följande: 
 

A tax system is more likely to command respect, and so be widely accepted, 
if the process that determines tax levels and structures is seen to be fair. This 
is what we mean by fairness of procedure. The process and institutional 
context for tax policy matter, not just because they are likely to determine 
the outcome, but also because they affect how that outcome is perceived 
and even how well it is complied with. A process of policy determination is 
needed that ensures that even those who lose out accept the legitimacy of 
the outcome. Workable democratic procedures have this at their heart and 
are supported by a process of debate and consultation. (Mirrlees (Chair), 
2011, s. 33). 
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Barnmorskekrisen–ett nytt fenomen? 

Helén Strömberg 
 

1958 och dagens barnmorskekris 
De senaste åren har vi i media kunnat läsa att ”Bristen på barnmorskor är akut” . Tv 
nyheterna har intervjuat nyblivna föräldrar i större städer som berättat att dom fått köra 
mellan både två och tre förlossningssjukhus innan dom fått komma in och föda sitt barn. I 
glesare bygder berättar nyblivna föräldrar om hur dom fött sitt barn i bilen och Röda korset 
ger utbildningskurser till blivande föräldrar i vad som är viktigt att tänka på vid bilfödslar. 
Dessa händelser sker idag i Sverige.  

Är det då bristen på personal som är grundproblemet i den svenska förlossningsvården?  I 
den här korta texten ska vi försöka reda ut den frågan.  

”Att föda barn är en speciell händelse i livet, något som de allra flesta upplever som 
fantastiskt och glädjefyllt. Men det är också ett kritiskt skede som är – och har alltid varit – 
förknippat med risker, då behovet av trygghet kan upplevas som extra stort.”(Wisselgren, 

(2005), s 9). Så här inleder Maria J. Wisselgren (2005, citat s 9) sin avhandling Att föda barn–
från privat till offentlig angelägenhet.   

Förlossningsanstalter har sedan 1700–talet funnits i Sverige och då främst i städerna. Det 
vanligaste var att kvinnor förlöstes av en jordemoder vilket var dåtidens barnmorskor och 
det skedde ofta i det egna hemmet. Riskerna med förlossningar var många och dödligheten 
bland barn och mödrar var stor. Det finns knapphändig dokumentation rörande den tidiga 
förlossningsvården, och någon speciell utbildning fanns inte etablerad. Internationellt finns 
det också liten eller ingen forskning kring barnmorskeyrkets framväxt och 
professionalisering. Men man har funnit texter från 1700–talet som beskriver hur den 
engelska barnmorskan Elisabeth Nihells (1760) gjorde till sin uppgift att utbilda manliga 
barnmorskor (Allotey, 2011). Men inte heller där kan vi tala om professionella och direkt 
utformade utbildningar, utan det handlade snarare om kunskap gällande förlossningsskedet.  

I Sverige blev det under 1900–talet emellertid vanligt att verka som distriktsbarnmorska 
och det var också den tidens vanligaste sätt att utöva yrket. Att arbeta ute i distrikten ansågs 
vara en förutsättning för att komma nära de gravida kvinnorna (Milton, (2001), s. 15).  Under 
1940–talet började så kallade barnbördsavdelningar öppnas vid de svenska sjukhusen, och 
gravida kvinnor kom också att söka sig dit för att få föda sina barn. Positiva erfarenheter från 
förlossningsvård vid sjukhus innebar också att en trygg förlossningsvård sedan 
efterkrigstiden politiskt sagts vara ett prioriterat område. Steg i den riktningen har också den 
ökande professionaliseringen av yrket varit. Det krävs idag att man har en 
sjuksköterskeexamen innan man kan läsa vidare tillbarnmorska och arbetsuppgifternas roll i 
relation till kvinnor och barn har på många sätt tydliggjorts. Utvecklingen i den positiva 
riktningen bör också ses som målsättningar i det framväxande välfärdssamhället. Detta till 
trots så verkar problemen öka inom den svenska förlossningsvården.  
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Bristen på kompetent personal  
Trots att alarmerande rapporter om brist på barnmorskor hörs nästan varje dag så är 2000–
talets brist på barnmorskor ingalunda ny. I slutet av 1950–talet var personalsituationen inom 
förlossningsvården också akut. Det fanns inte barnmorskor att tillgå och sjukhusen larmade 
om de faror för kvinnor och barn som detta riskerade att leda till. Frågan debatterades i 
riksdagen 1958 och av problembeskrivningen framgår att krisen på personal var mer än 
problematisk. Ruth Hamrin Thorell (fp) riktade 1959 en skarp interpellation till Axel Johannes 
Andersson (fp) (statsråd och chef för  inrikesdepartementet) rörande mödravården och 
bristen på barnmorskor.1 Hamrin Thorell påpekar att bristen på barnmorskor var oerhört 
stor och med exempel från Småland påpekade hon att ”kvinnor måste skaka på vägarna mer 
än 12 mil inför sin förlossning för att komma till sjukhus”. ”de kommer fram i god tro för 
förlossningen är i analakande får de inte stanna, därför att det inte finns någon reservplats”. 
Hon tillägger ”Herr talman! Jag vågar försäkra att det är ett minimalt nöje för en kvinna som 
är i nionde månaden att se fram emot att skaka 24 mil på vägarna i onödan”.2 Citaten hade 
lika gärna kunnat komma från Sollefteå 2017 då man från politiskt håll valde att stänga 
förlossningen. Ett föräldrapar från Sollefteå fick ta bilen från Sollefteå  till Örnsköldsvik, en 
enkel resa på drygt 11 mil och Aftonbladet  rapporterade; ”Den 7 juni var det dags för 
Sandra Sjölander, 28, från Sollefteå att föda sitt första barn. Men vägen till sjukhuset var för 
lång och Sandra fick ställa sig på alla fyra på en grusväg vid sidan av E4:an. – Jag kände mig 
naken, utblottad och rädd”. (Aftonbladet 2018–25–06. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1yv07/bb–nedlagt––sandra–fick–borja–foda–vid–en–
grusvag–i–skogen) 

I Sollefteås fall var det inte bristen på barnmorskor som låg bakom beslutet att lägga ner 
förlossningen utan politikerna ansåg att det vid sjukhuset föddes för få barn per år och att 
kompetensen därmed inte kunde upprätthållas. En annan effekt av bristen på barnmorskor 
har resulterat till att föräldrar i städerna får köra mellan olika sjukhus och söka vård där det 
finns plats för dom att förlösas, om det finns plats. Bara under april 2109 hänvisades i 
Stockholm 25 par till annat län för att förlösas, anledningen sades vara både plats– och 
personalbrist. (DN 29/4 2019. https://www.dn.se/sthlm/25–fodande–hanvisades–till–
annat–lan–i–april/). Kvinnor kunde 1959 inte garanteras att få föda barn på sjukhus och det 
verkar inte kunna garanteras idag heller. Med andra ord problematiken rörande förlossning 
och rätten att få föda barn på sjukhus är inte ett nytt fenomen.  
 

Barnmorskeyrke i förändring 
Vi vet att den svenska sjukvården sedan 1960–talet genomgått fyra olika utvecklingsfaser 
(Strömberg 2004, 2006, 2010, 2017). Den första fasen expansionsfasen mellan 1960 och 
1980 innebar en kraftig tillväxt av antalet vårdcentraler och en expansion av antalet 
specialiserade sjukhus i landet. Denna utveckling stärkte också barnmorskans roll under hela 
graviditetsprocessen. Från konstaterad graviditet till förlossning ska blivande mödrar ges 
stöd och hjälp och få en säker kontroll över sitt och barnets hälsa. Vad är det då som hänt 
med förlossningsvården under sjukvårdens tredje utvecklingsfas, den mellan 1993–2000, 
omvandlingsfasen. År 1959 föddes det 106 397 barn i Sverige och 2018 var antalet uppe i 
115 000, vilket kan ses som en ganska liten ökning med tanke på den befolkningsökning som 
under samma period skett (SCB befolkningsstatistik). Antalet barnmorskor år 1950 var 1560 

                                                           
1 Riksdagens protokoll. Första kammaren 1959. Nr 32. 11-15 december.  
2 Ibid s 8. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1yv07/bb-nedlagt--sandra-fick-borja-foda-vid-en-grusvag-i-skogen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1yv07/bb-nedlagt--sandra-fick-borja-foda-vid-en-grusvag-i-skogen
https://www.dn.se/sthlm/25-fodande-hanvisades-till-annat-lan-i-april/
https://www.dn.se/sthlm/25-fodande-hanvisades-till-annat-lan-i-april/
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stycken (Krantz 1991) och år 2018 arbetade cirka 8 500 barnmorskor i landet.3 Utvecklingen 
pekar på att det 2018 arbetade betydligt fler barnmorskor per födda barn än vad det 
någonsin tidigare gjort. Varför räcker dom då inte till? Har förlossningar blivit mer 
komplicerade eller tar det längre tid att föda barn i dag än tidigare. Det finns säkert många 
förklaringar till att vi har en brist på  barnmorskor och några viktiga förklaringar ska vi 
problematisera här.  
 

Trendbrott och ekonomisk kris –1990–talet  
Under 1980–talet växte det fram en ny trend inom förlossningsvården som innebar att man 
som blivande moder skulle ges möjlighet att föda sina barn hemma. Barnmorskekåren var 
inte överens i frågan utan åsikterna om hemförlossningar delades in i två tydliga läger, ett 
för och det andra emot. Gruppen för menade att föda barn hemma var lugnande för 
föräldrarna, hemmiljön skulle skapa en atmosfär av kontroll och trygghet. Gruppen som var 
emot menade att hemförlossningar faktiskt innebar ökade risker för både kvinna och barn. 
Skulle det tillstöta komplikationer (vilket det ofta riskerar att göra) fanns specialhjälpen allt 
för långt bort. Debatten om för eller emot pågick i ett drygt årtionde. En av motståndarna till 
hemförlossning och att föda barn hemma var Rigmor Robér, läkare och psykoterapeut, hon 
var också mycket skarp i sin kritik vilket ledde till hårda mediala debatter.4 Splittringen 
mellan för– och emot grupperna baserades på olika synsätt beträffande risker, ansvarsbiten 
och hur mycket individen själv faktisk ska ha rätt att bestämma över den medicinska 
kompetensen. Just individens  självbestämmanderätt fick ett starkt genomslag i debatten, 
vilket också visade sig i ett allt mer nyliberalt politiskt klimat. Ett uttryck för detta är 
förändringar i patientvårdslagstiftningen och tillkomsten av lagen om valfrihet (LOV 2001), 
vilket lett till att individens egna valmöjligheter blivit mer och mer centrala för både 
vårdutförandet och vårdens innehåll.  

Mitt i dessa diskussioner inträffade den ekonomiska 1990–tals krisen, med effekten att en 
allt mer ekonomiskt pressad välfärdssektor omorganiserade hela den svenska 
sjukvårdssektorn (Strömberg 2004, 2017). Ekonomiska nedskärningar berörde inte minst 
förlossnings– och BB avdelningar. Antalet vårdplatser minskade, vårdtiderna kortades ner 
men även tillgängligheten till förlossningen påverkades. Nu skulle kvinnan skrivas in först i 
samband med den absoluta nedkomsten av barnet, var kvinnor inte öppna tillräckligt fick 
dom vända hem. Även personalantalet berördes och statistik började föras över när på året, 
vilken tid på dygnet de flesta barn föds och hur lång tid en förlossning beräknas ta etc. Allt i 
syfte att på olika sätt kunna beräkna kostnader och planera bemanningsstorlek på olika 
förlossningsavdelningar. Att den ekonomiska krisen inträffade samtidigt som den pågående 
hemförlossningsdebatten innebar också att förlossning från politiskt håll började ses som 
någonting som inte behövde ske på sjukhus. Det sades inte öppet men det var någonting 
man ekonomiskt började stödja.  
  

                                                           
3 SCB och Socialstyrelsen: Sjukvårdsstatistik  
4 Robèrt, Rigmor; Uvnäs Moberg Kerstin (1994). Hon & han. Stockholm: Bromberg 
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Trender, ekonomiska omprioriteringar och en ändrad syn på vård 
Att vi under en period i modern svensk historia åter börjat föda barn i hemmet och att det 
sker samtidigt som sjukvården hamnade i ekonomiska svårigheter har haft ett större 
inflytande på synen på förlossningsvård än vad man kunde tro. Svensk sjukvård har under 
den sista utvecklingsfasen från 2001 och framledes infört nya ekonomiska styrmedel där 
NPM varit den bärande. Det har också inneburit att stora delar vården inte längre sker vid 
sjukhus utan ute på vårdcentraler och i hemmen. Ny teknik har också gjort det möjligt för 
patientgrupper med olika sjukdomar och åkommor att få sin vård hemma, tillexempel 
hemdialys vilket innebär att patienter med njursjukdomar inte behöver befinna sig vid 
sjukhus för att få sin vård.  När då yrkeskategorin själv, i detta fall barnmorskor, menar att 
förlossning också kan ske hemma så blir även det ett alternativ till sjukhusvård.  

Att föda barn på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv en relativt ny företeelse, en stor 
andel barn som föddes innan 1950–talet föddes i hemmen. Så att efter över 50 år av ökad 
professionalisering och specialisering åter börja förorda hemfödsel innebar kanske också att 
även denna typ av vård inte längre betraktas som någonting som måste ske vid sjukhus. Vad 
beror då krisen i förlossningsvården på. Är det bristen på barnmorskor som är orsaken till 
den så kallade barnmorskekrisen?  Eller är det så att dagens försök5 att få pendeln att slå 
tillbaka till att förlossningar bör ske vid sjukhus bromsas upp av att det också är en form av 
vård som kan ske i hemmet? Eller är det helt enkelt så att individens val att själv bestämma 
över sin vård har blivit så stark att den medicinska expertisen underordnas? Alla dessa frågor 
är viktiga att studera vidare om vi vill förstå och få kunskap om vilken väg en av världens 
bästa sjukvårdsystem är på väg att ta.   
  

                                                           
5 2019-04-28 https://omni.se/hemforlossningar-stoppas-i-stockholm/a/9vkwop I Stockholms län 
stoppas av säkerhetsskäl hemförlossningar med assisterande barnmorska.  

https://omni.se/hemforlossningar-stoppas-i-stockholm/a/9vkwop
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Jan Rydström och händelserna runt Öst–ekonomiska byråns bildande 
1959. 

Hans Jörgensen 
 

I följande kapitel beskrivs vägen fram till bildandet av Stiftelsen för utredningar rörande öst–
väst–frågor, vilket skedde i Jernkontorets lokaler i Stockholm den 16 december 1959. 
Stiftelsen och verksamheten blev efter ett namnbyte 1966 mer bekant som Öst–ekonomiska 
byrån. Härefter benämnd ÖEB eller byrån. Byråns syfte var att: ”bedriva utrednings– och 
informationsverksamhet rörande företrädesvis Östblockets ekonomi och relationer till väst” 
(KrA, ÖEB, Protokoll 16 dec 1959). Chef för ÖEB mellan 1959 och 1981 var jur.kand. och 
fil.lic. Jan Rydström. Byrån var organiserad som en privaträttslig stiftelse och baserade sin 
verksamhet på hemlig samverkan mellan staten/försvarsstaben och näringslivet. 
Stiftelseformen innebar att byrån kunde undgå offentlig insyn. (SOU 1979: 51). Byrån förblev 
därmed i princip okänd fram till IB–affären 1973 (Bratt, 1973). Den följande texten berör 
endast händelseutvecklingen innan 1960, framförallt perioden 1953–59, vilken skapade 
växande personliga motsättningarna mellan chefen för den ekonomiska 
utredningsverksamheten Jan Rydström och T–kontorets chef Thede Palm.  

Palm har talat om Rydström som ”mitt stora misstag på personalfronten” (Palm, 1999, s. 
49). Den eskalerande konflikten har också delvis behandlats av Lampers (2002) och Agrell 
(2017). Framgent är det emellertid Rydströms bild av händelseutvecklingen som kommer att 
belysas, via handlingar i ÖEB:s arkiv, vilket i likhet med många andra arkiv inte bara är 
ofullständigt utan också fortfarande omgärdas av viss sekretess. En källkritisk not är därmed 
befogad. Agrell (2017), har konstaterat: ”att underrättelsetjänster, utom i undantagsfall, inte 
bygger upp sina arkiv med tanke på framtida forskning utan som arbetsredskap i den 
löpande verksamheten” (s. 10). 
 

Framväxten av den ekonomiska underrättelseverksamheten 1943–52. 
Den ekonomiska underrättelse– och utredningsverksamhet som ledde fram till bildandet av 
ÖEB påbörjades efter en omläggning i försvarsstaben under andra världskriget. 1942 
samordnades underrättelse– och säkerhetstjänsten i en ny organisation kallad C–byrån 
(Ottosson & Magnusson, 1991, Agrell, 2017). 1943 påbörjades den så kallade 
Industriutredningen vid försvarsstaben, under ledning av Torsten Gårdlund, med syftet att ge 
information om de krigförande ländernas ekonomiska styrka och krigspotential. Året därpå 
kunde ÖB Helge Jung, genom sina goda kontakter med näringslivet utverka ett årligt bidrag 
till utredningen från direktör Kugelberg i Arbetsgivareföreningen (Jan Rydströms PM, 20/2 
1973). Motiven för detta bidrag fanns förmodligen att finna i den osäkerhet som omgärdade 
handelspolitiken under kriget. Ingen visste när freden skulle komma och på vilka sätt som 
exportmarknaderna skulle återhämta sig (Karlsson, 1994). Efter kriget avslöjades emellertid 
att C–byrån hade varit involverade i flera ytterst tveksamma aktiviteter utomlands. C–byrån 
upplöstes 1946 och ombildades till T–kontoret, vilket också blev ny hemort för den 
ekonomiska utredningsverksamheten. Chef för T–kontoret fram till 1964 var fil. dr. Thede 
Palm (Ottosson & Magnusson, 1991, Agrell 2017).  

Thede Palm hade disputerat i teologi i Lund 1937. Två år senare inkallades han till G–
byrån eller Gränsbyrån, vilken var C–byråns föregångare och som framförallt arbetade med 
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personbaserad underrättelseinhämtning och bevakning vid Sveriges gränser.  Parallellt 
innehade Palm en tjänst vid Statens informationsstyrelse. Efter 1946 kunde Palm, som chef 
över T–kontoret, hantera bidraget från Arbetsgivareföreningen, vilket från 1947 omfattade 
25 000 kr per år, rätt fritt. Räkenskaperna redovisades endast för ÖB Jung innan de brändes 
(Palm, 1999). Palms bekantskap med Rydström inleddes redan 1941 när Rydström kom till 
försvarsstabens C–byrå. Han var då med om att upprätta kurirlinjer med Danmark och 
Norge. Därefter arbetade Rydström utomlands innan han 1949 knöts till SNS och 
Industriförbundets ekonomiska utlandsundersökningar. Vid SNS blev han bekant med Lars–
Erik Thunholm, senare VD för Skandiabanken (KrA, Rydström db, 6 feb 1945 & 29 jan 1957). 
Samtidigt etablerade Rydström många andra viktiga kontakter med näringslivslivet, 
akademien och statsförvaltningen. Här bör specifikt nämnas: Ragnar Sundén, VD för 
Jernkontoret; Jonas Nordenson, AB Malmexport, samt; professor Erik Dahmén, 
Handelshögskolan Stockholm. (KrA, ÖEB protokoll, 1959). Samtliga med en bakgrund i 
Industriens Utredningsinstitut, IUI (Henrekson, 2009).  

Efter kriget avtog aktiviteten i Industriutredningen betydligt. Genom andra verksamheter 
och utrikeskontakter hade Sverige relativt god tillgång till information om utvecklingen i väst. 
I början av femtiotalet riktades därför uppmärksamheten allt mer mot de framväxande 
planekonomierna. Efter en begäran från försvarsstaben till K.M:t 1952, om att få inrätta två 
byråsekreterarbefattningar med fokus på ekonomisk underrättelsetjänst, beviljades medel 
året därpå. Industriutredningen hade då bytt namn till Ekonomiska Utredningen, härefter 
Ekon. Utr., med Erik Dahmén som ny akademisk rådgivare (Rydströms PM angående Öst–
ekonomiska byrån, 7/9 1973). Enligt betänkandet 1979, skedde verksamheten i 
försvarsstaben utan näringslivets deltagande därefter (SOU 1979: 51). Rydströms dagböcker 
ger indikationer om att samarbetet med näringslivet aldrig helt övergavs.  
 

Rydström, Palm och den ekonomiska utredningen 1953–58 
När Palm i mars 1953 frågade Rydström om ville bli chef för den ekonomiska avdelningen i 
försvarsstaben, hade Rydström två huvudsakliga villkor. Han ville på grund av sina 
näringslivskontakter bli placerad utanför försvarsstaben och dessutom leda en avdelning 
med full självständighet utåt. Lösningen blev en postadress och arbetsplats under Sundén i 
Jernkontoret. Palm lovade att bistå med utredningsmaterial från UD, försvarsstaben eller via 
honom själv (KrA, Rydströms db, 9, 11 & 19 mars samt 13 april 1953). Innan Rydström 
tillträdde befattningen den 1 oktober, hade han tillsammans med Gårdlund planerat för en 
vidgad ”yttre krets”. Tanken var att omvandla den grupp som redan fanns runt Ekon. Utr. till 
ett expertråd med representanter från näringslivet, försvarsstaben och akademien. Till ordf. 
respektive vice ordf., och föredragande ledamot föreslogs ÖB Helge Jung och Torsten 
Gårdlund. Rådgivare från näringslivet blev: Erik Dahmén, Enskilda Banken; Lars–Erik 
Thunholm, Industriförbundet; Hans Swedberg, Exportföreningen, och; Jonas Nordenson, 
Grängeskoncernen. Underrättelsetjänsten representerades av Palm och Rydström, den 
senare även sekreterare i gruppen. Därtill kom fler experter från olika akademiska ämnen 
(KrA, Rydströms db, 28 maj 1953). Palm ogillade emellertid rådets sammansättning. Han såg 
sig själv som given ordförande (KrA, Rydströms db, 23 aug & 20 sept 1954). Ganska blev 
därför Rydströms och Palms relation rätt ansträngd.  

Under våren 1955 inleddes en konflikt som kom att hålla i sig i flera år. Palm hade anställt 
fil.kand. J. M. Lindberg, ordf., i Konservativa Studentförbundet, till positionen rakt under 
honom (Lampers, 2002). Palm såg Lindberg som sin efterträdare, men för Rydström var 
Lindberg en marionett för docenten i rättshistoria Erik Anners, tillika ledare för förbundet 
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Frihet och Framsteg där Lindberg var sekreterare. Rydström talade om detta som den 
”Annerska infiltrationen”: en högerdragning av hela underrättelse– och 
utredningsverksamheten, vilket han bland annat framförde till statsminister Erlander (KrA, 
Rydströms db, 27 jan, 4 & 11 feb samt 21 mars 1957). I samband med att Lindberg var på väg 
ut påbörjade Palm istället, enligt Rydström, att försvåra arbetet för den redan 
underbemannade Ekon. Utr. genom att exempelvis hävda att de två 
byråsekreterarbefattningarna hörde hemma i T–kontoret (KrA, Rydströms db, 12 aug 1957). 
Palms nye ställföreträdare, Kapten Pelle Schwarz, gav Rydström stöd för att Ekon. Utr. borde 
ligga direkt under den nye försvarsstabschefen Göranson. Styrkt av detta drog Rydström 
igång en diskussion med Sundén, Dahmén och Lars–Erik Thunholm, om en vidgad 
organisation, med deltagande från banker och det övriga näringslivet (KrA, Rydströms db, 16 
& 18 okt, 1957).  

Den 18 november 1957 informerade Rydström Palm om att han ville finansiera två nya 
assistenttjänster för Ekon. Utr. genom att söka medel hos näringslivet. Palm menade att 
Göransson aldrig skulle godkänna ett sådant beroende. Rydström överlämnade därför en PM 
i ärende till sin chef, vilken Palm omedelbart ville beslagta och hemligstämpla eftersom 
Rydström hade antytt att den ekonomiska och tekniska dimensionen av 
underrättelseverksamheten hade blivit viktigare än den militära. (KrA, Rydströms db, 18 & 
20 nov 1957). Samtidigt hade Rydströms gamle vän Birger Elmér nyligen tillträtt som 
byråchef vid B–byrån i försvarsstaben. Elmér föreslog för statsrådet Andersson att det fanns 
behov av att genomföra en rejäl översyn av organisationen och samordningen inom 
underrättelseverksamheten. Därför började Rydström och Elmér att skissa på utformningen 
av en ny större organisation (KrA, Rydströms db 28 nov 1957).  

I januari 1958 kunde byråchefen Åke Paulsson i försvarsstaben meddela att Palm hade fel, 
när en hemlig PM i försvarsstaben visade att båda byråsekreterarna var avsedda för 
Rydströms verksamhet. Placeringen vid Jernkontoret kunde bara ändras om chefen för 
försvarsstaben så begärde hos regeringen (KrA, Rydströms db, 10 jan 1958). Därför försökte 
Palm istället att inskränka aktiviteten i den redan underbemannade Ekon. Utr. 
Försvarsstaben fick färre antal kopior av varje rapport och personalfrågan ignorerades. 
Rydström saknade redan en assistent och andresekreteraren Smedman var på väg att sluta i 
april (KrA, Rydströms db, 9 & 12 april 1958). 

Under sommaren kom det emellertid glädjande besked om ett växande intresse från 
näringslivet. Både Skandinaviska Banken och Enskilda Banken var beredda att stödja en 
utökad Ekon. Utr. med 10–15 000 kr årligen. Thore Browaldh, VD för Svenska Handelsbanken 
var på väg att följa samma exempel (KrA, Rydström db, 22 aug 1958). Under hösten växte 
därför ambitionsnivåerna. Det framkom – i samband med en middag i november – att Palm 
inte hade informerat försvarsstabschefen Göransson om den planerade 
samverkansmodellen. Men när väl Göransson och UD:s Sverker Åström fått en dragning av 
Rydström och Thunholm, ansåg försvarsstabschefen att både sekretessfrågan och ett 
eventuellt ekonomiskt utbyte med näringslivet borde kunna gå att lösa på vägen. Palm ansåg 
emellertid att Rydström hade gått bakom hans rygg. Göransson skulle istället ha blivit 
informerad i Palms närvaro. Göransson kunde ju tro att det förelåg en schism dem emellan 
(KrA, Rydströms db, 25 nov & 16 dec, 1958). 

När Rydström på väg att färdigställa en PM till Göransson i början av 1959 hade Nordenson 
samtidigt fått försvarsstabens uppdrag att se över T–kontorets ekonomiska 
utredningsverksamhet. Här krockade delvis två inställningar. Där Nordenson såg personliga 
motsättningar ville Rydström hellre betona principfrågorna, framförallt att 
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omorganisationen skulle avgöras av K. M:t (KrA, Rydströms db, 3 & 4 feb 1959). Nordensons 
första utkast några veckor senare, betecknades som alltför uppsplittrat menade Rydström. 
Palm höll med. Nordensons förslag var att: en man förblev hos Palm för att hantera 
källmaterialet; en annan skulle vara underställd försvarsstabens underrättelseavdelning med 
enbart ekonomiska arbetsuppgifter, och; Rydström själv skulle ta tjänstledigt och leda en så 
kallad Studiegrupp Öst, vars finansiering skulle komma från industrien. Rydströms trodde 
inte på upplägget på grund av materialfrågan. Hans assistent Allertz hade redan i januari 
hade konstaterat att det – utan någon förklaring från Palm – kom in väldigt lite material från 
de utländska källorna (KrA, Rydström db, 19 jan, 17 & 19 feb 1959)  

Under våren 1959 fördes många samtal om omorganiseringen mellan Rydström, 
Nordenson, Dahmén, Sundén och Lars–Erik Thunholm. Även inom försvarsstaben såg det ut 
att finnas växande insikter om en vidgad ekonomisk underrättelse och 
utredningsverksamhet. Göransson gav också grönt ljus för att gå vidare (KrA, Rydströms db, 
21 & 23 feb 1959) Siktet var inställt på att från näringslivets abonnenter nå 100 000 kr per år 
under en treårig försöksperiod. En enkel budget omfattade: 10 000 kr vardera från de tre 
storbankerna, och; 5000 kr vardera från Atlas Copco, Asea, Billerud, Cellulosabolaget, 
Grängesberg, Jernkontoret, LKAB, SKF och Sandviken. Till detta skulle även komma T–
kontorets bidrag på 10 000 kr (KrA, Rydströms db, 12 mars 1959).  
 

Mot byråns bildande 1959  
Även om många mindre problem såg ut att kunna lösas, återstod det under vårvintern 1959 
åtminstone två centrala principiella frågetecken för att bilda en ny organisation. Det första 
var Nordensons tredelade verksamhet, vilken förutsatte att Rydström tog full tjänstledighet 
för att leda en enhet frikopplad från försvarsstaben. Det andra var att Rydström – på den 
kommande styrelsens förslag – ville bli utnämnd som VD av K.M:t. Om så blev fallet skulle 
staten genom delfinansiering dels garantera att verksamheten bestod och dels kunna ge 
Rydström partiell tjänstledighet. Med partiell tjänstledighet skulle Rydström också kunna 
behålla förbindelserna med den danska och norska underrättelseverksamheten: den så 
kallade trekanten. Nordensons förslag på en uppdelad verksamhet skulle dessutom falla om 
regeringen skötte utnämningen. Ett stort frågetecken vid sidan om utgjordes fortfarande av 
att Palm hade strypt tillgången till källmaterial för Ekon. Utr. Rydström ställde därför krav på 
att han i den vidgade nya organisationen skulle ha obegränsad tillgång till källor, vilket 
Nordenson lovat att trycka på om.    

I april kom besked om att Rydström kunde ha partiell tjänstledighet, det vill säga att en 
kombinerad tjänst var möjlig. Vidare, framkom det att T–kontoret sorterade under chefen 
för försvarsstaben (KrA Rydströms db, 10 & 21 april 1959). På förekommen anledning 
färdigställde Rydström därför en preliminär PM den 29 april med rubriken: ang. samarbete 
mellan staten och näringslivet rörande ekonomisk information och utredning. Här 
behandlades bildandet av stiftelsen, finansieringsfrågan, tjänstledigheten, styrelsens och 
rådets sammansättning, direktiv för verksamheten samt formerna för samverkan (KrA, 
Rydströms db, 29 april, 1959). I en reviderad version den 22 juni: angående samarbete 
mellan staten och delar av näringslivet rörande särskild informationsverksamhet, 
preciserades behoven ytterligare, inte minst beträffande personal. En kvalificerad utredare, 
tillika VD, skulle samverka med försvarsstaben. Därtill skulle en assistent och ett kvalificerat 
skrivbiträde anställas. Finansieringen avsåg att vila på de abonnemangskontrakt som banker 
och företag tecknade på tre år. Abonnenterna skulle i gengäld få viss tillgång till de rapporter 
och meddelanden som producerades (KrA, Rydströms db 22 juni 1959).  
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Under hösten valde Gårdlund att lämna sin plats i rådet till Dahmén, vilken redan hade ett 
nära samarbete med Rydström. De hade exempelvis enats om att gå emot Nordensons 
förslag om att stiftelsens styrelse skulle utses av de tre bankernas Vd:ar. Istället skulle 
styrelsen utgöras av Dahmén, Nordenson och Sundén. Viktigast var att samarbetet 
garanterades av regeringen, något som skulle motivera att personer från statsförvaltningen 
trädde in i rådet (KrA, Rydströms db, 3 aug 1959). Ytterligare stöd för att regeringen skulle 
ingripa kom också då det konstaterades att försvarsstaben inte utgjorde någon juridisk 
person (KrA, Rydströms db, 16 september 1959).  

I november hade krigsrådet Hallin i försvarets civilförvaltning granskat Nordensons förslag 
och därigenom uppmärksammat att försvarsstabens intressen inte var tillräckligt 
tillgodosedda i rådet. Enligt Hallin var Rydströms partiella tjänstledighet beroende av att han 
också ledde en verksamhet som stod kvar i försvarsstaben. Hallin ville gärna bistå i ärendet, 
bland annat med en skrivelse till K.M:t, men han såg det som avgörande att stadgarna tydligt 
inkluderade representanter från försvarsstaben i rådet. Rydström och Dahmén gav därför 
Enskilda bankens jurist Pontus Modigh i uppdrag att lägga in en ny paragraf i stadgarna om 
detta. De bad emellertid Modigh att utforma paragrafen på så sätt att det vid sidan om 
försvarsstabens representant skulle vara möjligt för styrelsen att tillkalla ytterligare 
representanter från aktuella sakområden när det så krävdes (KrA, Rydströms db, 19, 21 och 
23 nov).  

I början av december beslöt Dahmén och Sundén att tiden var mogen för att formellt 
bilda stiftelsen. De redovisade därför sitt upplägg för Kommendör Henning vid 
försvarsstaben och betonade att den nya enheten skulle bildas under ledning av Dahmén, 
vilken även skulle ha inflytande på tillsättning av personal. Samverkan med representanten 
för försvarsstaben skulle ske i samförstånd. I praktiken innebar det en fortsättning av Ekon. 
Utr. inom ramen för stiftelsen. De påtalade också att både danskar och norrmän, i den så 
kallade trekanten, ansåg att Rydström skulle bemyndigas av chefen för försvarsstaben att 
förbli svensk representant. Henning var i stora stycken positiv. Frågan om tillgången till 
utredningsmaterial kvarstod emellertid. Henning menade att Palm och byrådirektören vid 
försvarsstabens underrättelse avdelning, Alf Edeen skulle avgöra den typen av ärenden, 
vilket Dahmén enligt Rydströms noteringar, var tveksam till om de var kapabla att göra (KrA, 
Rydströms db, 3 dec 1959).  

Den 4 december stod expeditionschefen Söderberg i Civildepartementet beredd att 
stödja den anhållan som Rydström och Hallin formulerat för K.M:t. Han inväntade endast 
paragrafen om att det i styrelsen ingick en representant från försvarsstaben. Veckan därpå 
kunde även en viss samarbetsvilja skönjas hos Palm som emellertid framhöll att trekantens 
ekonomiska material skulle gå genom honom. Dahmén visste vilka brister som fanns med 
källmaterialet redan, men också att Palm skulle äta middag med Karl Arvid Norlin inom kort. 
Norlin arbetade för Wallenberg och Enskilda Banken var en av de kommande abonnenterna. 
Därför skulle Dahmén – som själv hade goda kontakter med Wallenberg – be Norlin ta upp 
frågan om överlämnandet av utredningsmaterialet. Rydström betonade för Dahmén att han 
såg det som avgörande att arkivet kom till honom. Dessutom, att han fick ta hand om 
kontakterna med trekanten samt att organisationen skulle arbeta som en enhet (KrA, 
Rydström, db 4 & 11 dec 1959  

Vid byråns bildande i Jernkontorets lokaler i Stockholm den 16 december 1959 deltog sju 
personer. Ordf. var Ragnar Sundén, VD för Jernkontoret sedan 1953. Representanter för de 
tre storbankerna med en avgörande roll för den initiala finansieringen var: bankjuristen 
Pontus Modigh, Stockholms Enskilda Bank; bankjuristen Jan–Harald Löfberg, Skandinaviska 



 
 

29 
 

Banken, och; bankdirektör Olof Kyhlberg, Handelsbanken. Därutöver deltog direktör Jonas 
Nordenson, AB Malmexport; professor Erik Dahmén, Handelshögskolan Stockholm, samt 
direktör Jan Rydström, Jernkontoret. Till stiftelsens interimsstyrelse, vilken skulle verka fram 
till årsmötet våren 1960 valdes Sundén, Dahmén och Nordenson. Som revisor och 
revisorssuppleant valdes Löfberg och Khylberg.  (KrA, ÖEB protokoll 1959–69).  

Den 21 december ringde Dahmén upp Rydström för att berätta att försvarsstabschefen 
Göransson och Statsrådet Andersson i försvarsdepartementet i princip hade godkänt 
förslaget. Detta innebar att abonnemangskontrakten kunde färdigställas och att material 
kunde slussas från T–kontoret till försvarsstaben och vidare till ÖEB. Rydströms uppgift från 
och med den 1 januari 1960 var därmed att organisera upp den nya organisationen. För 
framtiden menade Göransson att han lade stor vikt vid att den nya ordningen mellan 
försvarsstaben och företagen skulle främja allas intressen (KrA, Rydströms db, 21 dec1959).  

Palms och Rydströms relation blev aldrig bättre. Rydström menade att Palm fortsatte att 
hindra verksamheten genom att strypa tillgången på utredningsmaterial och underlåta att 
distribuera utredningar till ambassaderna. Palm godkände aldrig den nya ordningen. Ett brev 
från Ragnar Sundén till Palm, i maj 1961 visar tydligt på Sundéns missnöje med Palms 
agerande (bilaga till protokoll ÖVB 17.5.61).  
 

  



 
 

30 
 

 

Referenser 
KrA, Krigsarkivet, Öst–ekonomiska byråns arkiv 

Protokoll 1959–69 A1: 1.  

Protokoll fört vid sammanträde den 16 december 1959 på Jernkontoret för bildandet av 
Stiftelsen för utredningar rörande öst–väst frågor. 

Bilaga 1 till protokoll ÖVB, 17.5.61. Brev från Ragnar Sundén till Thede Palm.  

Meddelanden 1969–80, B3: 2: 

PM angående Öst–ekonomiska byrån, 7/9 1973. 

Jan Rydströms dagböcker:  

1944–1952 juni, Ö2: 1 

1952 juli–1954, Ö2: 2 

1955–1957 nov, Ö2: 3 

1957–1959, Ö2: 4. 

 

RA, Riksarkivet,  

UD:s arkiv, Handelsdepartementet, H6: Ö. Vol 26.  

PM från Jan Rydström till kanslirådet Rune Nyström UD, den 23 maj 1973. Angående 
östekonomiska byrån, 20/2 1973. 

 

Litteratur 

Agrell, W. (2017). Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944–1992. Falun: 
Historiska Media. 

Bratt, P. (1973). IB och hotet mot vår säkerhet. Avesta: Gidlunds, 
Henrekson, M. (Red.). (2009). Institutet för näringslivsforskning/IUI 1939–2009. Sju 

decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids, 
Karlsson, B. (1996). Sweden and the OEEC, 1947–50: Walking the tightrope. Scandinavian 

Economic History Review, 44 (3) 222–243. 
Lampers, L.O. (2002). Det grå brödraskapet: en berättelse om IB: forskarrapport till 

Säkerhetstjänstkommissionen. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
Ottosson, J., & Magnusson, L. (1991). Hemliga makter. Svensk hemlig militär 

underrättelsetjänst från unionstiden till det kalla kriget. Stockholm: Tiden. 
Palm, T. (1999).  Några studier till T–kontorets historia. Stockholm: Kungl. Samf. för 

utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. 
SOU 1979:51, Betänkandet av utredningen om Öst–Ekonomiska Byrån, Stockholm: Liber 

förlag/allmänna förlaget 1979. 
 



 
 

31 
 

Spänningsfält i brytningstid: svensk agrarhistoria under 1950–talet 

Magnus Bohman 
Inledning 
Vilka är kopplingarna mellan framväxten och utvecklingen av ett svenskt agrarhistoriskt 
forskningsfält och 60–årsjubilaren professor Lena Andersson–Skogs födelseår 1959, och 
hennes  verksamhet som professor i Ekonomisk historia vid Umeå universitet? Det är den 
övergripande fråga som är vägledande för föreliggande text. Eftersom texten är ett bidrag till 
en festskrift som särskilt uppmärksammar jubilarens födelseår, så tillåter vi oss vissa friheter 
avseende exempelvis undersökningens avgränsningar och uttolkningar. Men, som det 
kommer att visa sig, är beröringspunkterna flera och mer direkta än vad en första anblick 
låter påskina.  

Texten tar sig formen av en historiografisk betraktelse och dess uppläggning är som följer. 
Till att börja med beskrivs huvuddragen av det svenska agrarhistoriska forskningsfältets 
uppkomst och utveckling, med särskild tyngdpunkt på efterkrigstiden och tiden kring 
jubilarens födelseår 1959. Därefter sätts denna utveckling i samband med ekonomisk 
historia, ämnets ställning vid Umeå universitet, och i förlängningen till jubilarens verksamhet 
som professor inom samma ämne.  
 

Det agrarhistoriska forskningsfältets uppkomst och utveckling i Sverige 
Mänsklighetens historia är ett vidsträckt arbetsfält som kräver indelning i mindre fält för att 
organisera forskningsarbetet. Ett sådant fält är agrarhistoria, men som ofta är fallet är 
gränsdragningarna mot andra fält – såsom ekonomisk historia – oklara.  Till skillnad från 
ekonomisk historia saknade agrarhistoria läng(r)e en fast institutionsbas. Om dessa 
förutsättningar sätts i samband med den snabba akademiska expansion som skedde efter 
andra världskriget, så finns det goda skäl att tala om svensk agrarhistoria i termer av ett 
spänningsfält i brytningstid.  

Finns det någon form av typologi som beskriver hur vetenskapliga arbetsfält tenderar att 
utvecklas och som kan ge oss vägledning i vår fortsatta diskussion? Janken Myrdal (1999) 
beskriver en typisk sekvens för intressevågor inom humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen. Den börjar med ett genombrott för ett nytt och tidigare inte uppmärksammat 
område, vilket möjliggör för forskare att vinna framgångar gentemot tidigare forskare. 
Därmed etableras ett nytt forskningsfält som reproducerar sig själv genom att forskare 
etablerar sig på ledande akademiska positioner och samlar lärjungar omkring sig. Med tiden 
ändrar arbetet karaktär till att finslipa redan uppnådda resultat, tills ett nytt genombrott så 
småningom sker och det gamla forskningsfältet alltmer faller i glömska.  

Myrdal (2004) tillämpar denna sekvens på utvecklingen av det svenska agrarhistoria 
forskningsfältet på följande sätt. Ett genombrott för forskning om böndernas historia 
förläggs till början av 1900–talet, då kopplingarna var starka till etnologi (folklivsforskning), 
kulturgeografi samt med en folklig anknytning till hembygdsrörelsen. Kopplingarna sätts i 
samband med folklivsforskningens roll – i Sverige och i andra länder – som 
identitetsskapande för nationen och att allmänhetens intresse för det gamla 
allmogesamhället ökade till följd av industrialiseringens genomgripande 
samhällsförändringar. Folklivsforskningen ändrade med tiden karaktär och svenska forskare 
vann internationella framgångar med en höjdpunkt från 1930–talet till 1950–talet. Efter 
omfattande kartläggningar av regional särprägel började kulturflöden över gränserna alltmer 
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att betonas, vilket medförde att många forskare vände sig mot tanken på exempelvis det 
specifikt svenska.  Parallellt med detta sysselsatte sig svenska kulturgeografer, genom att 
ansluta sig till en samtida fransk forskningsströmning, med detaljerade regionala och lokala 
skildringar baserade på omfattande historiska källmaterial. Ett samlande namn för den 
strömningen i Sverige är David Hannerberg (Hannerberg, 1971).  

Forskningen om jordbrukets och bondens historia fick ett uppsving efter andra 
världskriget, i kölvattnet av den koloniala frigörelsen och insikten att större delen av världens 
befolkning ännu var bönder; förutsättningar som i hög grad präglade samhällsutvecklingen 
och den utvecklingsekonomiska debatten. Myrdal menar emellertid att denna ”andra våg” 
med fördröjning nådde Sverige, eftersom jordbrukets historia till skillnad från i andra 
västländer ännu spelade en underordnad roll inom andra dominerande ämnesdiscipliner 
såsom historia och arkeologi. Vändpunkten kom istället med 1970–talet, då den 
agrarhistoriska forskningen fick ett uppsving som en del av det ekonomisk–historiska 
forskningsfältets utveckling. Vad många forskare då kritiserade var Eli Heckschers syn på 
bönderna som i det närmaste en hämsko för den svenska ekonomiska utvecklingen, och ett 
alltför stort fokus på handel och brukshantering.  Uppsvinget för ekonomisk historia – och 
därmed agrarhistoria –  kan även sättas i samband med tidens ökade intresse för folkets och 
vardagslivets historia.  

Sammanfattningsvis ligger liknelsen vid ett spänningsfält nära till hands för att beskriva 
det agrarhistoriska forskningsfältets utveckling i Sverige, om vi betänker hur det drogs 
mellan och präglades av andra ämnesdiscipliner. Till saken hör även att agrarhistoria länge 
saknade en fast institutionsbas, vilket kom att ändras genom inrättandet av en 
ämnesprofessur vid Sveriges lantbruksuniversitet år 1994 (permanentad 1998), även om 
svensk agrarhistorisk forskning ännu idag bedrivs i många olika former och vid många olika 
ämnesinstitutioner. Viktigt att notera för vår undersökning och med hänvisning till vår 
övergripande frågeställning är emellertid den koppling som har konstaterats mellan 
agrarhistoria och ekonomisk historia, som uppkom under och har bestått sedan 1970–talet.  
 

Kopplingen mellan agrarhistoria, ekonomisk historia och Umeå universitet 
Det har således hittills konstaterats att agrarhistorias och ekonomisk historias respektive 
utveckling har tydliga kopplingar, åtminstone sedan 1970–talet.  Men hur hänger det ihop 
med den här textens särskilda intresse för den senare delen av 1950–talet? Vi nämnde i 
föregående att det har hävdats agrarhistoria i Sverige vid den här tiden spelade en 
undanskymd roll i jämförelse med situationen i andra länder, men det finns viktiga 
undantag. I det följande uppmärksammas två exempel från 1950–talet, som vidareutvecklar 
den redan konstaterade kopplingen mellan agrarhistoria och ekonomisk historia samt 
dessutom illustrerar en ny koppling – en till ekonomisk historia vid Umeå universitet.  

Det första exemplet rör Folke Dovring (född 1916, död 1998), vars liv och akademiska 
gärningar förtjänstfullt har skildrats genom en vetenskaplig biografi (Myrdal, 2010). Dovring 
var verksam som historiker i Lund 1947–1953 och producerade där publikationer som han 
själv etiketterade som agrarhistoriska, varav vissa rönte internationell uppmärksamhet. Det 
har emellertid hävdats att Dovring blev aktivt motarbetad och utfryst av det svenska 
historikersamfundet. Det bidrog till att Dovring blev en del av vad som kan beskrivas som en 
ökad internationell migration av akademiker under efterkrigstiden, i och med att han inledde 
en framgångsrik karriär i USA. Det är framförallt Dovrings tidiga publikationer som är av 
särskilt intresse för vår diskussion (Dovring, 1953). Detta eftersom de genom etikettering och 
inslag av kvantitativ och statistisk analys var mer i samklang med de internationella 
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strömningar som präglade det agrarhistoriska forskningsfältets utveckling i andra länder, och 
därmed föregick den våg som nådde Sverige först på 1970–talet.  

Det andra exemplet som vi ska uppmärksamma är ekonomisk–historikern Gustaf 
Utterström (född 1911, död 1985), vars publikationer från 1950–talet erbjuder en bred 
översikt av den agrara omvandlingen före industrialiseringen.  Liksom Dovring representerar 
Utterström ett undantag från tidens svenska dominerande historiografiska trend, i och med 
att hans forskning var mer i samklang med det uppsving som det agrarhistoriska 
forskningsfältet upplevde i andra länder, där inte bara stora jordbrukshistoriska 
översiktsverk publicerades utan även agrarhistoriska tidskrifter och institutioner grundades. 
Utterströms arbeten kan också sägas vara en föregångare till den våg som nådde Sverige 
under 1970–talet, eftersom hans arbeten förde det agrarhistoriska forskningsfältet mot den 
ekonomisk–historiska ämnesdisciplinen. Vad som kom att bli Utterströms centrala 
forskningsområde definierades redan i hans avhandling (Utterström, 1957). Avhandlingen 
torde genom bland annat sitt angreppssätt vara välbekant för det agrarhistoriska fältets 
utforskare –  i synnerhet för dem som närmar sig det från en ekonomisk–historisk horisont – 
om vi betänker att Utterström fokus på befolkningens levnadsvillkor och samspelet mellan 
klimat, skördar och demografisk utveckling fortfarande är vanligt  förekommande teman i  
agrarhistoriska undersökningar. Utterström blev sedermera den första professorn i 
ekonomisk historia vid Umeå universitet, där han var verksam 1967–1977. Därmed börjar en 
bärkraftig språngbräda ta form för att besvara inledningens huvudsakliga frågeställning.  
 

Avslutning 
I textens inledning formulerades en övergripande frågeställning rörande huruvida det finns 
beröringspunkter mellan framväxten av ett svenskt agrarhistoriskt forskningsfält, 60–
årsjubilaren professor Lena Andersson–Skogs födelseår 1959, och hennes verksamhet som 
professor i Ekonomisk historia vid Umeå universitet. Vi har erkänt och tillåtit frihetsgrader i 
undersökningen, men har kommit fram till att sådana beröringspunkter finns och att 
kopplingarna kan vara både tydliga och direkta. Genom en översikt av det agrarhistoriska 
forskningsfältets framväxt i Sverige har vi konstaterat dess nära band till den ekonomisk–
historiska ämnesdisciplinen.  Vidare konstaterade vi att akademiska pionjärarbeten i detta 
avseende sammanfaller med jubilarens födelseår (eller däromkring…) och dessutom att en 
av dess författare, Gustaf Utterström, kom att bli en direkt föregångare till jubilaren i och 
med att han 1967 blev den första professorn i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Om 
vi gräver ytterligare lite djupare finns även forskningsmässiga kopplingar till jubilarens 
verksamhet genom Utterströms bidrag till det företagshistoriska forskningsfältet. De 
kopplingarna förtjänar att ytterligare uppmärksammas, men då lämpligtvis av någon som är 
mer bevandrad inom det fältet än jag.  

Avslutningsvis kan vi således konstatera att beröringspunkterna mellan agrarhistoria, 
ekonomisk–historia och jubilarens födelseår och yrkesmässiga gärningar är flera. Om inte 
annat så vittnar det om den ekonomisk–historiska ämnesdisciplinens vitalitet, bredd och 
mångfald! 
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År 1959: ett formativt år i finsk konkurrensreglering 

Susanna Fellman 
 

Inledning 
För oss ekonomhistoriker är enskilda årtal vanligen inte speciellt centrala, eftersom vi i vår 
forskning fokuserar på trendmässiga förändringar och långa utvecklingslinjer. Tidvis behöver 
även vi betona någon specifik händelse eller ett visst år i våra analyser. Det förekommer 
ändå viktiga reformer och beslut som vänt och styrt utvecklingen på ett genomgripande sätt. 
Vi talar då om formativa perioder eller formativa händelser.  

Kartellregistreringen påbörjas 1959 
År 1959 har utgjort ett dylikt centralt och formativt år i min egen forskning om 
konkurrenspolitik. Det året utgjorde startpunkten för det finska kartellregistret. Lagen som 
gav upphov till registreringsproceduren, den s.k. kartellagen (formellt Lagen om övervakning 
av konkurrensbegränsande avtal), antogs i slutet av år 1957, men det dröjde innan man 
hunnit etablera den myndighet som skulle handha registreringen. I slutet av år 1958 var 
emellertid den s.k. Kartellbyrån, som förlades till Patent– och Registerstyrelsen, på plats och 
myndighetens arbete kunde påbörjas. I början av 1959 infördes de första 
konkurrensbegränsande avtalen i registret. 

Kartellagen baserade sig på övervaknings– och missbruksprincipen, vilket innebar att 
konkurrensbegränsande avtal inte förbjöds, utan de skulle övervakas och missbruk skulle 
beivras. Om myndigheterna ansåg att något avtal var skadligt skulle de ingripa och få 
näringsidkarna att avluta eller ändra avtalen. Denna övervakning skulle genomföras via 
registreringen. Samtidigt fick myndigheterna överlag kunskap om vilka avtal som fanns på 
marknaden. Även om lagstiftningen förnyades och skärptes  ett antal gånger under 
efterkrigstiden, kom det finska registret att existera ända fram till den nya konkurrenslag 
som antogs i samband med EES–avtalet och ansökan om medlemskap EU år 1992. Då blev 
kartellavtal förbjudna, och därmed blev kartellregistret som regleringsinstrument 
överflödigt.  
 

Kartellregister: ett tidstypiskt fenomen 

Dylika register förekom i många andra länder under denna tid (Shanahan & Fellman, 2016). 
De finska lagstiftarna hade naturligtvis noterat utvecklingen i andra länder, och speciellt 
Sverige utgjorde en viktig förebild. I Sverige hade ett register upprättats år 1946 då lagen om 
övervakning av konkurrensbegränsningar inom näringslivet trädde i kraft (se vidare 
Sandberg, 2014). Den finska lagen var faktiskt i hög grad en kopia av den svenska lagen från 
år 1946. I Sverige hade visserligen en ny lag antagits redan 1953, men de finska lagstiftarna 
beslöt ändå att man skulle gå vidare med en mer försiktig version för att först ta reda på 
vilka effekter en dylik lag skulle få och därmed fick 1946 års lag stå modell (med vissa mindre 
skillnader). Den enda formen av avtal som enligt den nya lagen skulle förbjudas var s.k. 
utbudskarteller. Beredning av den finska lagen hade dessutom startat redan 1948 genom att 
en kommitté, den s.k. Kartellkommittén, då hade bildats och den hade naturligtvis 1946–års 
lag framför ögonen.   

Det dröjde ända till år 1954 innan en proposition avgavs till Riksdagen och först 1957 
klubbades lagen igenom (för detaljer, se Rissanen, 1978; Fellman, 2016). Att det tog nio år 
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från tillsättandet av en kommitté fram till att lagen antogs berodde på många olika orsaker, 
bl.a. genomfördes många andra stora reformer under dessa år i finsk politik. Lagen mötte 
dessutom stort motstånd, framförallt från näringslivskretsar och vissa borgerliga partier. 
Samtidigt förespråkade socialister på vänsterflygeln en lag med omfattande förbud, medan 
lantbruksintressen lobbade för att exempelvis lantbrukskooperativ skulle stå utanför lagen. 
Många motstridiga intressen förekom alltså och lagförslaget föranledde långa 
riksdagsdebatter och omfattande påtryckning från intressegrupper under olika steg av 
lagstiftningsprocessen. 

Framförallt socialdemokrater med nära kontakt till den s.k. progressiva 
(vänsterorienterade) kooperativa rörelsen var de som främst förespråkade behovet av en lag 
och drev också frågan aktivt i riksdagen. Även om dessa personer inte var helt tillfreds med 
den vaga formuleringen, var de tidvis oroliga för att lagen inte skulle gå igenom om man valt 
att gå vidare med en strängare version. 

Om man studerar debatterna kring denna lag, kan man notera att 
näringslivsorganisationerna var speciellt bekymrade över registreringsmodellen. Enligt 
lagförslaget skulle nämligen uppgifterna i registret offentliggöras. Det var problematiskt, 
eftersom man var rädda för att affärshemligheter skulle avslöjas. Offentlighetsprincipen 
ansågs av lagstiftarna vara en förutsättning för en effektiv lag. Om de registrerade avtalen 
offentliggjordes skulle allmänheten, konsumenter och konkurrenter få vetskap om dem och 
kunskap om deras innehåll. Detta skulle i sin tur innebära att näringsidkarna skulle vara 
återhållsamma och inte missbruka sin ställning på marknaden genom att ta ut oskäliga 
priser. I den slutliga lagen förverkligades offentlighetsprincipen, men endast 
sammanfattningar gällande det centrala innehållet i avtalen (pris, kvoter, delande av 
marknader etc.) skulle offentliggöras (Fellman, 2016).  Också i de flesta andra länder var 
registren offentliga, endast i Nederländerna och Australien var de hemliga och där blev de 
enbart ett instrument för myndigheterna (Shanahan & Fellman, 2016).  

Samtidigt som kartellregistret upprättades, etablerades också en tidskrift med namnet 
Kartellirekisteri – Kartellregistret, vars främsta syfte var att offentliggöra 
sammanfattningarna och redogöra för nyregistreringar.  Tidskriften hade under de första 
åren en minimal spridning. En tidskrift innehållande en räcka konkurrensbegränsande avtal 
hade inte riktigt förutsättningar att bli en ”kioskvältare”. Få utanför en snäv krets av 
konkurrenter var intresserade av de nyheter som presenterades i tidskriften. Kartellregistret 
blev senare en mera allmän tidskrift, där artiklar om prisreglerings– och konkurrensfrågor 
diskuterades och analyserades. Då ändrades också namnet till Pris och Konkurrens och 
tidskriften fick en större läsekrets. 

Registret under det första året  
Under första året registrerades sammanlagt 95 konkurrensbegränsande avtal. I registret 
finns visserligen 97 noteringar (se även Tabell 1), men två stycken visade sig vid närmare 
undersökning vara dubbleringar. Nummer 1 i registret var Bomullsfabrikanternas 
Försäljningskontor. Detta kan delvis ses som symboliskt. Denna sammanslutning var en 
långvarig, gemensam försäljningsorganisation bland finska textiltillverkare och de flesta 
medlemmarna var företag med en synlig position i det finska näringslivet. Samtidigt 
genomgick organisationen stora förändringar över tid och tidvis präglades arbetet av inre 
slitningar (se Kallioinen, 2015). Detta var typiskt för många kartellsamarbeten. Även om 
dylika organisationer kunde verka öppet under denna tid och kartellavtal i det närmaste var 
kutym inom vissa branscher, präglades samarbetet ofta av inre konflikter. Dessutom var 
samarbetena inte statiska utan kunde genomgå stora förändringar över tid.  
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Tabell 1 Antal registreringar, undersökningar, uppmaningar samt påminnelser gjorda av 
Konkurrensbyrån 1958–1963. 

 

 Information and undersökningar* 
Begäran om  

tilläggsinformation 

             
Registreringar  

År 
Under– 
sökningar 

Upp– 
maningar 

På– 
minnelser Nya 

För 
ändringar Avslutade 

1958 13 876 – 200 – – – 

1959 34 1985 194 217 97 – – 

1960 45 2085 399 250 56 – 1 

1961 76 2597 590 291 80 1 2 

1962 67 1996 141 206 77 – 5 

1963 103 2190 505 105 56 2 7 

Källa:  Yhteenveto Elinkeinovapausvirastossa suoritetuista tutkimuksista. Näringsstyrelsens arkiv. 

Not: *innehåller även påbörjade undersökningar 

Även de därpå följande noteringarna i registret var kända organisationer, nämligen 
Bryggeriindustriförbundet och Läskedrycksindustriförbundet. Dessa organisationer hade 
många deltagare och avtalen var omfattande och detaljerade. Andra noteringar i registret 
var enskilda avtal mellan små, självständiga näringsidkare som bestod av korta noteringar 
gällande exempelvis minimi– eller bruttopriser eller ensamrätt för försäljning av någon 
specifik produkt. I början var just de vertikala avtalen många. Av dessa 95 avtal som 
inregistrerades år 1959 var 30 horisontella, medan alla de övriga var vertikala. 
Bruttoprisavtal och avtal om ensamrätt till försäljning var överlag vanliga under denna tid. 
Bruttopriser förbjöds i och med en ny lag 1964, även om vissa undantag för denna form av 
begränsningar ännu tilläts (Fellman, 2016). Bruttoprisavtalen förbjöds  också tidigt i många 
andra europeiska länder, bl.a. då de ansågs som speciellt skadliga för konsumenterna.  

Registret som källa för forskning 
Registret är ett intressant material för forskare, men även problematiskt som källa. För att 
kunna använda registret behöver man ingående kännedom om hur myndigheterna arbetade 
och hur lagen tolkades. För det första var registret inte egentligen ett register över karteller 
eller kartellorganisationer, utan över konkurrensbegränsade avtal.  Samma näringsidkare 
kunde exempelvis ha många olika avtal (pris, kvoter etc.) och då kunde de förekomma flera 
registreringar. Tidvis var det just branschorganisationen som registrerades. Som en följd av 
avtalens och registreringens olika form och innehåll är det därför inte särskilt fruktbart att 
exempelvis mekaniskt räkna antal avtal per bransch.  

Man kan inte heller ur materialet få kunskap om hur många karteller som fanns eller hur 
koncentrerad en bransch var för att inte tala om hur kartelliserad den finska marknaden 
överlag var. Enligt lagen var det nämligen inte obligatoriskt att självmant rapportera sina 
avtal, obligatorisk rapportering kom först långt senare. Näringslivet rapporterade in avtalen 
på uppmaning från myndigheterna. Dessutom innebar inte en inrapportering av ett avtal att 
det automatiskt lades in i registret. Myndigheterna undersökte nämligen först om det enligt 
lagen behövde inregistreras.  
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Proceduren började vanligen med att myndigheterna fick nys om något avtal. Detta var 
ofta ganska lätt då kartellavtal inte var olagliga. Vissa undersökningar kring förekomsten av 
dylika avtal på den finska marknaden hade dessutom redan tidigare utförts (exempelvis 
Salonen, 1955) och även i bransch– eller ekonomiska tidskrifter kunde man hitta uppgifter 
om dylika avtal.  

I huvudsak arbetade myndigheterna utifrån branschstudier, d.v.s. de studerade branscher 
där man misstänkte – eller visste – att det var vanligt med konkurrensbegränsande avtal, 
exempelvis livsmedelsindustrin. Därefter skickade man ut en blankett till näringsidkarna eller 
branschorganisationen med en anmodan om att de skulle rapportera in sina avtal.  När man 
fått in den ifyllda blanketten jämte bilagor, studerade myndigheterna om avtalen borde 
införas i registret.  

Då kartellbyråns tjänstemän ofta gjorde utskicken branschvis är många avtal inom samma 
bransch inregistrerade efter varandra.  Detta är tydligt redan om man studerar år 1959. Efter 
läskedryckstillverkarna och bryggeriföreningens avtal, följer en lång rad vertikala avtal som 
gällde försäljning av radioapparater (försäljningsvillkor, gemensam marknadsföring, 
marknadsdelning o.s.v.).  

Samtidigt fanns det branscher med bara ett fåtal avtal inregistrerade. Detta innebar inte 
att det konkurrensbegränsningar ej förekom i dessa branscher, utan kunde helt enkelt  bero 
på att myndigheterna inte intresserade sig för dessa branscher eller att de inte hann studera 
dem. Registret avspeglar i hög grad vilka branscher som myndigheterna bedömde hade de 
största problemen med marknadsmissbruk. Likaså säger registret inte mycket om 
koncentrationsgraden eller betydelsen av karteller i det finska näringslivet. Om en stor och 
central bransch på den finska marknaden var mycket koncentrerad med få, men 
betydelsefulla, aktörer, kunde det finnas en enda registrering. En liten och ekonomiskt rätt 
obetydlig bransch med många aktörer kunde i stället ha många avtal.  

Myndigheterna var under de första åren bekymrade över att man inte hann genomföra 
tillräckligt många branschundersökningar Byrån var under de första åren klart 
underbemannad i relation till uppdraget. Ett annat problem var att näringslivet inte svarade 
på uppmaningarna att inrapportera sina avtal. I Kartellbyråns årsberättelser som 
publicerades i tidskriften, uttryckte myndigheterna regelbundet sin frustreration över att 
näringslivet trots upprepade påminnelser inte inrapporterade sina avtal. Om man tittar 
närmare på antal uppmaningar och påminnelser som Kartellbyråns tjänstemän skickade ut, 
var de i allmänhet rätt många (Tabell 1).  

En orsak till att man inom näringslivet var motsträviga att rapportera in sina avtal, var ett 
ingrott motstånd mot lagstiftningen. Emellertid fanns det många näringsidkare som 
sannolikt inte visste att man hade avtal som borde rapporteras. Lagstiftningen var nämligen 
vagt formulerad och delvis svårtolkad, t.o.m. för experter och myndigheter. Även 
konkurrensmyndigheterna noterade att många näringsidkare saknade kunskap om lagen. 
Underlåtelse att inrapportera var ett ämne som myndigheterna återkom till upprepade 
gånger, och användes senare som argument då man önskade strängare lagstiftning (se 
vidare Fellman, 2016).  
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Avslutningsvis 

Redan några år efter att registreringen kommit igång, kunde myndigheter och lagstiftare 
konstatera att lagen i dess dåvarande form var otillräcklig i många avseenden och att 
systemet med registrering inte gav myndigheterna de verktyg man behövde för att 
genomföra en effektiv marknadsövervakning. Framförallt hade myndigheterna få instrument 
att tillgripa vid misstanke om missbruk. Vad ”skadliga effekter” innebar definierades inte 
heller i lagen. Myndigheterna hade tidvis fullt sjå att tolka lagstiftarens intentioner. År 1962 
fick en kommitté i uppdrag att utreda och komma med förslag till reformer och en ny lag 
trädde ikraft 1964. Genom den fick myndigheterna nya befogenheter och inrapporteringen 
blev också något effektivare.  

Trots bristerna måste man betrakta lagen från 1957 och etablering av registret år 1959 
som viktiga reformer, t.o.m. som milstolpar, i den finska konkurrenspolitikens historia. 
Genom dessa reformer signalerade lagstiftare och myndigheter att konkurrensbegränsande 
avtal kunde vara skadliga och att de behöver övervakas och regleras. Lagen och 
registreringssystemet stakade dessutom ut grundprinciperna för den finska 
konkurrensregleringen ända fram till år 1992. 
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Gråt inte – organisera er! De norrländska köpsågverkens 
konkurrenssituation och samarbetsformer omkring år 1959 

Fredrik Olsson Spjut & Thomas Pettersson 
 

Det svenska näringslivet har under efterkrigstiden upplevt ett kraftigt omvandlingstryck som 
inte minst påverkat det norrländska basindustrirelaterade företagandet, där skogsindustrin 
är en viktig del. Av svensk industris totala sysselsättning, export och förädlingsvärde svarar 
skogsindustrin idag för mellan 9–12 procent. Skogsindustrin har länge varit starkt 
exportinriktad med en till största delen inhemsk råvara, vilket gett ett betydande positivt 
bidrag till Sveriges handelsbalans. Utvecklingen i den svenska skogsindustrin präglades 
särskilt under 1950– och 1960–talen av hårdare internationell konkurrens som i sin tur drev 
fram ökad koncentration, ny produktionsteknik, samt stordriftsproduktion med större 
kapitalinsats (Pettersson 2015, ss. 140–150). Under denna tid fanns en utbredd och stark 
misstro mot att småskalighet hörde framtiden till, inte minst vad gällde sågverken. Vid 
Skogens dag i Umeå 1988 höll VD:n för Sågverken i övre Norrland, Anders G Lundmark, ett 
anförande som illustrerar hur branschföreträdare såg på denna situation. Lundmark beskrev 
i sitt anförande ett möte som Flottningsföreningen arrangerade 1962 med företrädare för 
skogsindustrierna: 

 

”Herrarna var rörande ense om att småsågarna ingenting hade att hämta i framtiden – 
endast stora välstrukturerade anläggningar i händerna på företag med ordnad råvarubas 
skulle klara de stora svårigheter som branschen stod inför i den framtid som då kunde 
överblickas”.6 

 

Lundmark minns att ”herrarna” särskilt diskuterade Brattby Såverks AB: 

 

”Bland alla småsågar som skulle gå i kaputten nämndes detta som ett av de allra första. 
Deras uppträdande på rotpostmarknaden, och jag tycks även minnas färdigvarumarknaden, 
borgade för detta”.7 

 

 

                                                           
6 Anförande hållet 88-05-05 av Anders G Lundmark, Umeå, VD i Sågab – Sågverken i Övre Norrland 
AB, vid Skogens dag i Umeå, s. 1. Bland ”herrarna” fanns bland andra SCA:s skogsdirektör Folke von 
Heidiken och Gösta Hallmans från Västerbottens skogsägarförening. 
7 Ibid. 
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Tabell 1 visar att på en aggregerad nivå har branschens utveckling tydligt utvecklats mot 
färre anställda och en större produktion per anställd, precis som det spåddes vid 
Flottningsföreningens möte 1962.  

Tabell 1: Utveckling av antal anställda och produktivitet 1958–2000. 

 

Antal 
anställda, 
1000–tal 

Produktion i 
m3 per 
årssysselsatt, 
1000–tal 

1958 26,5 6 

1965 24,5 8 

1973 24 11 

1979 21,5 12,5 

1984 18 15 

1990 14,5 16 

1995 13 21 

2000 9 27,5 

Källa: Såg 2000. Resultat från sågverksinventeringen 2000, SLU (2002), Rapport 3, Uppsala. 

 

Å andra sidan har forskning som fick ett genombrott på 1970–talet visat, i numera klassiska 
studier av bl.a. nordöstra Italien, visat att andra svar på ökad konkurrens i områden med en 
övervägande andel småföretag gett en ovanligt gynnsam utveckling. Dessa undersökningar 
stred mot gängse teoretiska uppfattningar om stordriftsfördelar och 
koncentrationstendenser som nödvändiga för att möta internationell konkurrens. Detta kan 
innebära att det under den aggregerade ytan kan dölja sig intressanta avvikelser mot den 
övergripande trenden. Vi vill mot denna bakgrund diskutera hur de mindre norrländska 
köpsågverken lyckats konkurrera både om råvaror och på avsättningsmarknader inom ramen 
för den svenska skogsindustrins generella utveckling mot allt mer kapitalintensiv produktion 
och allt starkare koncentration av verksamheterna. En utgångspunkt är att flera 
undersökningar visat på köpsågverkens (sågverk som inte äger skog) svårigheter att hantera 
den allt hårdare internationella konkurrensen efter andra världskriget på grund av bristande 
stordriftsfördelar och svårigheter att köpa in skogsråvara, samtidigt som flera av dessa 
företag ändå visat en förmåga att överleva på lång sikt (Pettersson 2015, Månsson 2002). En 
länk från detta tema till Lena Andersson–Skogs forskning är dels studier av relationen mellan 
företag, stat och marknad inom andra sektorer där konkurrens och ny teknik drivit fram nya 
regleringar och samverkansformer och dels hennes studier av industriell omvandling på 
mikronivå genom med konfektionsföretaget Algots utveckling som exempel. 

Förutom den allt hårdare konkurrenssituationen kännetecknades köpsågverken fram till 
1950–talet av en fragmenterad organisering av sina egna intressen. I mitten av 1950–talet 
fanns drygt 20 regionala köpsågverksföreningar, med svag eller ingen organisering på 
riksnivån, samtidigt som de stora skogsindustrierna hade sina egna organisationer och fora 
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för samarbete och lobbying mot statsmakten. Oförmågan att samarbeta inom skogsindustrin 
i stort hade en bakgrund i att de stora koncernägda sågarna längs norrlandskusten 
konkurrerade om skogsråvaran med just köpsågverken, inte minst eftersom de stora 
skogskoncernerna ofta ägde egen skog och kunde samordna råvaran till både sågverkens och 
massaindustrins behov. Eller som Lundmark beskriver situationen under 1950– och 60–talet 
i tidigare nämnda tal: 
 

”Vi har ett gammalt talesätt i Norrland, att bolagsbygd blir ödebygd /…/ Där det har funnits 
en stor andel privatägd skog, där har också utvecklingen varit bäst för köpsågverken”.8 
 
När omvandlingen tog fart på 1950–talet aktualiserades frågan om samarbete åtminstone 
mellan de olika köpsågverksföreningarna, även om det skulle dröja ända till 2003 innan hela 
skogsindustrin lyckades formera en sammanhållen riksorganisation för alla olika intressen. 
Sveriges Sågverksägares Riksförbund bytte namn till Svenska Sågverksföreningars 
Riksförbund 1956 när de regionala distrikten för första gången samlades under en 
riksorganisation. Förbundet tecknade bland annat ett stort kontrakt med SJ om slipers som 
sedan köptes in från medlemmarna. På Svenska sågverksföreningars riksförbunds 
årsstämma 1960 kom en motion från Kalmars sågverksförening om att alla 
sågverksföreningar i sydöstra Sverige borde slås samman, bland annat för att ge resurser att 
anställa en tjänsteman som kunde förhandla om inköp av timmer. Stämman var positiv till 
förslaget men ansåg att sammanslagningarna borde omfatta hela Sverige. Som en 
konsekvens av detta bildades AB Sågverksintressenter (ABSI) 1961 för att framför allt stärka 
de mindre köpsågverkens positioner vid inköp av råvara, med ett regionalt kontor för 
norrlandslänen i Skellefteå (Barklund, 389). En bakgrund till att initiativet till 
sammanslagningarna togs i just sydöstra Sverige var att hela sågverksindustrin under 
efterkrigstiden skiftade tyngdpunkten från Norrland till en snabb expansion i södra Sverige, 
med framför allt en ökning av små och medelstora sågverk. Den geografiska förskjutningen 
gav en ökande efterfrågan på timmer i södra Sverige och gav ett starkt incitament att inleda 
samarbeten i just den landsdelen. Tabell 2 visar att det fortfarande år 2000 fanns en 
tyngdpunkt i de södra landsdelarna för små och mellanstora sågverks produktion, där dessa 
stod för en större produktion i respektive storleksklass jämfört med de andra regionerna, 
samtidigt som de allra största sågverken producerade mindre än i de andra regionerna.  
  

                                                           
8 Ibid. s.2. 
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Tabell 2: Produktion av sågat barrvirke år 2000 med fördelning på regioner och 
storleksklasser, 1000 m3. 

 
Storleksklass efter produktion i 1 000 m3 

 
Region 1– 2– 5– 10– 25– 50– 100– 150– Summa 

1 10 29 16 100 527 1079 963 1665 4389 

2 3 13 47 99 441 425 383 2247 3658 

3 2 12 10 66 108 602 206 977 1983 

4 17 69 126 351 1095 2175 1300 703 5836 

Riket 32 123 199 616 2172 4280 2852 5592 15866 

Källa: Såg 2000. Resultat från sågverksinventeringen 2000, SLU (2002), Rapport 3, Uppsala. 
Not.:  
Region 1: Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlandslän samt landskapet Jämtland.  
Region 2: Landskapet Härjedalen, Gävleborgs, Kopparbergs, Västmanlands, Uppsala och Stockholms 
län.  
Region 3: Värmlands, Örebro och före detta Skaraborgs, Göteborgs och Bohus län samt landskapet 
Dalsland.  
Region 4: Södermanlands län samt de övriga delarna av Götaland som ej ingår i Region 3. 

 

Från och med 1970–talet inleds en ny övergripande trend mot färre små– och medelstora 
sågverk i hela landet, samtidigt som de största sågverken blir fler (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Antalet barr– och lövsågverk i drift, fördelade på storleksklasser 1973–2000. 

År 1973 1979 1984 1990 1995 2000 

Antal 
      

³ 1 000 m3 899 615 552 471 420 312 

³ 5 000 m3 532 400 373 320 306 241 

³ 10 000 m3 342 283 283 260 187 207 

 ³ 100 000 m3     – 17 23 22 33 49 

Källa: Såg 2000. Resultat från sågverksinventeringen 2000, SLU (2002), Rapport 3, Uppsala. 

 

Tabell 2 visar i slutet av perioden en intressant ökning av gruppen mellanstora sågverk 
(produktion mellan 10000 och 100000 m3), där bland andra just Brattby sågverk ingår. 

Så hur gick det då för Brattby Sågverk AB? Sågverket finns kvar idag med huvudsakligen 
samma produktion av sågat och hyvlat virke. I senaste årsredovisningen skriver VD att ”2018 
har varit ett riktigt bra sågverksår”, men trots detta startade sågverket under hösten 2018 en 
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egen råvaruavdelning för att köpa upp avverkningsrätter av lokala skogsägare och genom 
den egna organisationen koordinera avverkning och transport av timmer till sågverket.9 
Fortfarande upplevs alltså tillgången till råvaran som en starkt begränsande faktor för 
sågverkets verksamhet. Samtidigt skriver VD också att sågverkets stora styrka varit att 
snabbt kunna ställa om och anpassa produktionen efter den lokala marknadens efterfrågan, 
inte minst vad gäller specialdimensioner. Detta förutsätter täta kontakter i den lokala 
ekonomin och öppnar upp för spännande frågor för fortsatt forskning inom detta område, 
nämligen om och på vilket sätt det ökande samarbetet mellan köpsågverken och deras lokala 
avnämare gett de dynamiska effekter på branschens utveckling, som studierna från norra 
Italien visade under 1970–talet. 
  

                                                           
9 Ibid. 
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Civilflyget i Sverige år 1959 

Jan Ottosson 
 

Civilflyget i Sverige 1959 
Detta kapitel behandlar civilflyget i Sverige i slutet på 1950–talet. Det är skrivet mot 
bakgrund av ett långvarigt samarbete och många diskussioner mellan Lena Andersson–Skog 
och mig kring transport– och kommunikationshistoria. Jag tänkte belysa några aspekter kring 
civilflyget genom att börja med några betraktelser från flygets årsbok 1959–1960. Inte 
oväntat speglas 1950–talets teknikoptimism kring flyget och rymdfarten med många 
funderingar kring atomåldern och kalla krigets hot i årsboken. Snarare var det flygvapnet 
som stod i fokus för årsboken, med många exempel på den nya tidens flygstridskrafter. Den 
stora nyheten för den civila luftfarten under 1959 var starten för ett tekniskt genombrott. 
Flygbolaget SAS började 15 mars med att flyga med Caravellen, ett jetflygplan med för 
dåtiden imponerande prestanda med betydligt kortare flygtider, jämfört med de tidigare 
propellerflygplanen. Ekonom–historikern professor Ulf Olsson har tidigare belyst hur viktig 
denna händelse var för SAS, då det krävde stora investeringar som finansierades via 
utländskt kapital. Den dåvarande strikta valutaregleringen medförde insatser från 
Stockholms Enskilda Bank vid två tillfällen för att hjälpa SAS med krediter. För det första i 
samband med flygplansköp efter andra världskriget till SAS och för det andra i samband med 
jetdriftens införande 1959 (Olsson 1986, s 149; Sjögren 2015) 

Införandet av Caravellen medförde större möjligheter som förstärkte utvecklingen sedan 
andra världskriget. I den tillgängliga statistiken ser vi en snabb utveckling av 
passagerartrafiken, liksom godsfrakten. På passagerarsidan märktes det huvudsakligen 
genom att chartertrafiken hade börjat etableras.  De tidigare bussresorna genom Europa 
ersattes 1955 av en flygresa till Mallorca med fyra mellanlandningar. I början på 1950–talet 
bildades flygbolaget Transair, vilket blev viktigt för charterutvecklingen (Vagabond, artikel 
Göran Willis, 2015, Charterns historia – så såg solresor ut på 50–talet ). Andra tecken på 
charterns allt snabbare utveckling var även RESO:s historia, som skildrats av ekonom–
historikern Carina Gråbacke.  Dessutom hade flera klasser – exempelvis turistklassen – börjat 
införas på civilflyget under detta årtionde. Ekonomiklassen infördes internationellt 1957. 
Flygpriserna var emellertid fortfarande betydande. En resa till USA kostade stora summor. 
Flygexpansionen ägde rum under en tid då flygtrafiken var reglerad både nationellt och 
internationellt. SAS innehade i praktiken monopol i de skandinaviska länderna.  

Sett i relation till andra transportslag var naturligtvis civilflyget inte särskilt omfattande 
kvantitativt sett. Jag har tidigare argumenterat för att civilflyget ger viktiga inblickar i den 
politiska ekonomin och den snabba expansionen efter andra världskrigets slut pekar på den 
alltmer viktiga funktionen som flyget sedermera skulle få. Liksom andra delar av 
infrastrukturen präglades 1950–talets civilflyg av monopol och regleringar, samtidigt som 
verksamheten expanderade kraftigt. Charterflygets expansion diskuterades ingående bland 
de etablerade flygföretagen.  

Civilflygets utveckling har genomgått flera regleringsregimer i Sverige liksom i flera andra 
europeiska länder. Ekonomhistorikern Peter Lyth har i  flera verk skildrat hur de olika 
regimerna skiljde sig åt mellan de europeiska länderna och USA (Lyth). I det följande 
skisseras några av dessa fram till 1950–talet.  
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Den första regimen, under 1910–talet och det tidigare 1920–talet präglades av en liberal 
fas, där de första flygföretagen tävlade om koncessioner. Fram till 1924–1925 fanns inga 
direkta linjesubventioner. Istället blev Postverket viktigt för att stödja de första flyglinjerna i 
Sverige genom betalning för att transportera flygpost. De flygbolag som startade under 
denna tid var privata. Efter den så kallade fredskrisen i början på 1920–talet slogs de första 
flygbolagen ut från marknaden. Ett av de mer ambitiösa bolagen, Svenska 
Lufttrafikaktiebolaget, hade nära kopplingar till den svenska dåtida storfinansen och hade 
ingen möjlighet att fortsätta verksamheten i samband med bankkrisen och de akuta 
problemen för emissionsbolagen (Lilja och Ottosson 2018).  

Den andra regleringsregimen inleddes då bröderna Florman startade AB Aerotransport 
(ABA), 27 mars 1924. De hade insett att linjesubventioner från staten var helt nödvändiga. I 
sammanhanget bör det nämnas att bolaget var bulvanägt av tyska Junkers (majoritetsägare) 
(se exempelvis Böhme 1982 och Nordlund 1989). Trots tillskottet av linjesubventioner tilltog 
de ekonomiska problemen för ABA, vilket resulterade i ett statligt övertagande 1935. Detta 
mönster kunde urskiljas i flera länder, som Peter Lyth påpekat. Efter en period av privata 
ägande, få statliga subventioner, men med undantag av Frankrike, övergick alltfler länder till 
ett statligt ägande av flygbolagen.  

Den tredje regimen i Sverige skulle emellertid skilja sig väsentligt från flera andra länders 
erfarenheter avseende civilflyget. Under 1930–talet hade samtal förts mellan de nordiska 
postmyndigheterna och de existerande flygbolagen om samarbete. Dessa planer var långt 
gångna när andra världskriget bröt ut 1939. Några år senare, 1942, initierades planerna på 
ett privat flygbolag, SILA. Initierat av samlingsregeringen gick uppdraget att starta bolaget till 
familjen Wallenberg, där Marcus Wallenberg snabbt blev en ledande aktör. Vissa försök 
gjordes av Göteborgsintressen att ta över SILA, men Wallenberg gjorde tydligt att SILA skulle 
kontrolleras av banken. Ett intensivt uppbyggnadsarbete genomfördes i USA för att 
förbereda de nödvändiga tillstånden för att bedriva flygtrafik efter kriget. De transatlantiska 
förbindelserna ansågs centrala för näringslivets behov av både regeringen och de stora 
exportföretagen liksom familjen Wallenberg. I samband med krigsslutet återupptogs 
kontakterna med de skandinaviska grannländerna i syfte att bygga upp ett gemensamt bolag 
för transatlantisk flygtrafik. Utan tvivel var Marcus Wallenberg en central aktör för att dessa 
förhandlingar kunde genomföras. Finland kunde av politiska skäl vid denna tid inte vara 
delaktiga i skapandet av SAS. De skulle senare etablera efterföljaren till det politiskt 
belastade Aero O/Y, Finnair. 

Den fjärde regimen präglades av ett skandinaviskt samarbete. Under 1940–talet 
inriktades samarbetet mellan de skandinaviska länderna på de transatlantiska flygningarna. 
År 1948 slogs ABA och SILA samman, vilket var en viktig pusselbit för den viktiga 
överenskommelse mellan de tre staterna och de privata intressena som skrevs under i 
början på 1950–talet. Konsortialavtalet skulle sedermera bli centralt i utvecklandet av SAS 
(se Sjögren, 2015, Amankwah–Amoah, J., Ottosson, J., & Sjögren, H. (2017)). Detta avtal 
medförde att man från det sena 1940–talets organisation där bolagen körde egen trafik i 
Europa och samordnad trafik över Atlanten, övergick till ett gemensamt bolag med tre 
statliga intressenter och privata intressen. I och med detta avtal stod det klart att de övriga 
europeiska länderna hade valt en nationell modell för sina respektive flygbolag. I de 
skandinaviska länderna valdes en annan väg.  

De nära förbindelserna och Marcus Wallenbergs stora intresse för SAS skulle bli viktigt för 
finansieringen av centrala affärer för SAS vid två tillfällen, vilket nämnts. Några år in på 
1950–talet har SAS etablerats och lyckades väl med införskaffandet av Caravelle–flygplanet. 
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De olika skiftena mellan regleringsregimerna illustrerar vikten av att inkludera ett 
ekonomiskt–politiskt perspektiv på utvecklingen av transportsystem. Detta har illustrerats 
genom civilflygets utveckling i Sverige (Ottosson, 2014).  
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Grön marknadsföring eller greenwashing? En diskursiv konstruktion av 
sopsugssystemet som en miljövänlig produkt på slutet av 1980–talet 
och början på 1990–talet 

Nadezda Petrusenko 
 

Inledning 
Enligt Magnus Lindmark och Ann–Kristin Bergquist (2018) började den svenska miljösektorn 
utvecklas långt innan miljöfrågor blev en del av den politiska vardagen i Sverige. Ett exempel 
på denna tidiga utveckling kan vara Envac AB:s automatiserade underjordiska sopsugssystem 
som skapades 1959, dvs. långt före environmentalismens genombrott i företagsvärlden. 
Sopsugssystemet marknadsförs som ett miljövänligt alternativ till den traditionella 
sophanteringen (se mer om detta Envac AB, u.å.).  

Ingenting tyder på att systemet skapades för att värna om miljön. Idéen att sopor kunde 
dammsugas och transporteras genom rör uppstod 1959 på ett möte mellan representanter 
från AB Centralsug (Envacs dåvarande namn) och representanter från Sollefteå som anlitade 
Centralsug för att installera ett centraldammsugarsystem i Sollefteå sjukhus (Hedlund, 2006, 
15, 17; Brege & Öjdemark, 2017, 27–28). På den tiden ansågs sopsugssystemet vara en effektiv 
lösning; frågor om dess miljövänlighet togs inte upp på mötet. Även Centralsugs 
marknadsföringsmaterial från 1960– och 1970–talen visade inga tecken på att 
sopsugssystemet ansågs vara miljövänligt då: det framställdes först och främst som hygieniskt 
och ekonomiskt på grund av besparingar på transport och drift (se t.ex. Centralsug, 1966).  

Det är först på slutet av 1980–talet som kopplingen mellan sopsugssystemet och miljön 
uppstår i företagets marknadsföringsmaterial, dvs. efter att rapporten Vår gemensamma 
framtid (Brundtlandrapporten10) från Världskommissionen för miljö och utveckling definierat 
hållbar utveckling som ett mål. Då hade miljöfrågan blivit aktuell även i Sverige där 
Miljödepartementet skapats och flera miljöregleringar implementerats (Lundgren, 2013, 298). 
Förändringarna i omvärlden tvingade företag att börja delta i diskussionen kring miljöfrågor 
och utveckla sin egen miljödiskurs anpassad till egna mål (Welford 1997, 28; Mühlhäusler & 
Peace 2006, 460–461).  

Många forskare har påpekat att samhällsintresset för miljöfrågor som uppstod på den tiden 
skapade även en marknad för ”gröna”/”miljövänliga” produkter och tjänster, en möjlighet 
som företag inte ville missa (se t.ex. Parr, 2009, 15; Shingrup, 2013, 53). Många företag 
engagerade sig i ”grön” marknadsföring, dvs. framställningen av sina produkter och tjänster 
som mindre skadliga för miljön (Shingrup 2013, 53; Gingerich 2015, 47), även om det ofta 
händer att produkter och tjänster som marknadsförs som ”gröna” inte är i själva verket så 
miljövänliga som deras producenter påstår. Greenwashing, dvs. vilseledande kommunikation 
när det gäller miljöfördelarna med en produkt eller tjänst är ett begrepp som används av 
forskare för att beteckna fenomenet. Greenwashing karakteriseras bl.a. av vaghet, brist på 
bevis och fördolda trade–offs (se Plec & Pettenger 2012, 464–465; Budinsky & Bryant 2013, 
209; Lyon & Montgomery 2015, 225–226).  

Eftersom sopsugssystemet inte hade karaktäriserats som miljövänligt innan 
environmentalismen blev en del av mainstream–politiken i Sverige uppstår det frågor kring 

                                                           
10 Vår gemensamma framtid  brukar kallas Brundtlandrapporten efter Kommissionens ordförande Gro Harlem 

Brundtland. 
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marknadsföringen av systemet som ett miljövänligt alternativ. Var det ett försök att lyfta fram 
de miljövänliga fördelarna som  sopsugssystemet hade men som inte uppmärksammats före 
environmentalismens genombrott? Eller var det helt enkelt greenwashing? I det här kapitlet 
kommer jag att försöka besvara dessa frågor för att på slutet dra slutsatser om 
sopsugssystemet kan ses som ett exempel på den tidiga utvecklingen av den svenska 
miljösektorn. 

För att besvara artikelns fråga ska jag använda mig av Centralsugs marknadsföringsmaterial 
från slutet av 1980–talet och början på 1990–talet. Diskursanalys inspirerad av Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffe (2008) är en metod som används här. Enligt Laclau och Mouffe är varje 
diskurs utformad av partiell fixering av mening kring vissa nodpunkter. En nodpunkt är en 
privilegierad signifier inom en diskurs som binder ihop ett meningssystem. Den diskurs som 
ska analyseras är Centralsugs miljödiskurs presenterad i företagets marknadsföringsmaterial. 
Eftersom tidigare forskare har fastställt att Brundtlandrapporten efter sin publicering 1987 
blev utgångspunkten för den dominanta diskursen av hållbar utveckling (se t.ex. Tregidga et 
al. 2014, 481), ska jag relatera Centralsugs miljödiskurs till olika påståenden i rapporten. Den 
nodpunkt som står i fokus i denna artikel är Sopsugssystemet konstruerat som en ”miljövänlig” 
produkt i Centralsugs marknadsföringsmaterial.  

Analysen av materialet har visat att sopsugssystemet framställdes i Centralsugs 
marknadsföringsmaterial som en miljövänlig produkt på flera olika sätt: 1) utan tydliga 
förklaringar kring detta; 2) eftersom det kunde anpassas till källsortering; 3) eftersom det är 
bra för den urbana miljön; 4) eftersom det fungerar på ett miljövänligt sätt. I de följande 
avsnitten ska alla dessa teman diskuteras i samband med Centralsugs miljödiskurs och den 
dominanta miljödiskurs som skapades i Brundtlandrapporten. Resultatet ska också relateras 
till framställningen av sopsugssystemet i marknadsföringsmaterial från 1960–talet för att 
kunna se om greenwashing förekom inom marknadsföring. I slutet av kapitlet dras slutsatser 
och huvudfrågan besvaras. 

 

”Miljövänligt”. Men på vilket sätt? 
Det är först 1989 som sopsugssystemet introduceras som ”miljövänligt” i Centralsugs 
marknadsföringsmaterial.  I dokument från det året ges det inga tydliga förklaringar till varför 
sopsuget kan karaktäriseras på detta sätt. Till exempel, förmedlas det i Centralsug Nytt/News 
– ett marknadsföringsblad från 1989 (nr. 1, 2) – att företaget har ”propagerat för lösningar 
som innebär miljövänlig och ekonomisk avfallshantering” sedan 1960–talet (Centralsug 
Nytt/News, 1989, no. 1, 2). Det finns inga förklaringar kring sopsugssystemets miljöfördelar i 
jämförelse med andra sätt att hantera sopor. I en annan marknadsföringsbroschyr publicerad 
samma år finns det ett avsnitt om sopsugssystemet med rubriken ”Spar miljö, pengar och 
energi”. I texten som följer kan man inte finna några explicita förklaringar till koppling mellan 
miljöfrågan och sopsugssystemet. Inte heller förklaras det i texten på vilket sätt man kan spara 
energi med sopsugssystemet (Tre företag 1989, 3).  

Att sopsugssystemet introduceras som ”miljövänligt” utan några förklaringar kring detta 
kan tolkas som ett försök att sälja det som en ”grön” produkt på grund av det växande 
intresset till miljövänliga varor i samhället. Marknadsföringsmaterial från 1966 visar att 
energibesparingar åberopades redan då, men utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Centralsug 
1966, 19). Marknadsföringsmaterial från 1989 förklarar inte alls hur man sparar energi med 
sopsugssystemet. Därför framstår det som ett exempel på greenwashing. 
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Bra för källsortering 
Källsortering nämns i Brundtlandrapporten bland de åtgärder som kan minska världens 
miljöproblem (Kommissionen 1988, 278). Även Centralsug nämner källsorteringen i sina 
marknadsföringsmaterial som en ”miljövänlig och ekonomisk avfallshantering” vilken hade 
redan börjat bli populär bland Sveriges befolkning (Centralsug Nytt/News, 1989, nr. 1, 2). 
Källsorteringen fanns inte med på samhällsdebattens agenda när sopsugssystemet 
utvecklades. Centralsugs marknadsföringsmaterial förmedlar intentionen att vidareutveckla 
sopsugssystemet för att anpassa det till källsortering (ibid; Centralsug Nytt/News, 1990, nr. 2, 
2). På så sätt framställs sopsugssystemet som en del av Sveriges förändring mot ett mer 
miljövänligt samhälle.   

Denna framställning av sopsugssystemet som en miljövänlig produkt kan inte kategoriseras 
som greenwashing eftersom marknadsföringsmaterialet innehåller grafiska framställningar av 
olika sätt att använda sopsugssystemet för källsortering av avfall. I marknadsföringsmaterial 
från 1991 finns det dessutom information om att sopsugssystemet börjat användas för 
sopsortering vid källan (Centralsug 1991, 4). 

På så sätt framställdes sopsugssystemet som en produkt vilken kunde anpassas till de nya 
miljökraven och på så sätt utvecklas åt ett mer miljövänligt håll. 

 

Bra för urban miljö 
Miljön i stora städer världen runt nämns i Brundtlandrapporten som ett av de största 
ekologiska problemen (Kommissionen 1988, 257–282). Problemet uppmärksammas även i 
Centralsugs marknadsföringsmaterial i samband med sopsugssystemets bidrag till en renare 
urban miljö i de städer där det installerades (Centralsug AB 1990, 2).  

Sopsugssystemets miljövänliga karaktär framhävs genom hänvisning till det största 
storstadsproblem som nämns i Brundtlandrapporten – nämligen transporter som anses vara 
den viktigaste källan till luftförorening och buller i städerna (Kommissionen 1988, 220, 264–
265). Uppmärksamhet dras till att installationen av sopsugssystemet leder till mindre trafik i 
de områden där installationen sker eftersom sopbilar inte längre skulle behöva användas i 
samma utsträckning som vid den traditionella sophanteringen. Slutsatsen dras att detta skulle 
leda till minskning av avgaser och buller (Centralsug Nytt/News 1991, nr. 3, 1; Centralsug 1991, 
4). På så sätt introduceras sopsugssystemet som ett system med stor potential att bidra till 
minskning av de största urbana miljöproblemen, och därmed framställs systemet som mer 
miljövänligt i jämförelse med den traditionella sophanteringen.  

Minskningen av soptransport som en följd av installationen av sopsugssystem åberopades 
redan i marknadsföringsmaterial från 1966 (Centralsug 1966, 19). Fördelar med detta 
förklarades på den tiden endast med hjälp av den traditionella rent ekonomiska 
affärsdiskursen, nämligen som minskning av transporteringskostnader. Men senare, dvs. i 
början av 1990–talet då miljödiskursen blev aktuell, började minskningen av soptransport 
framställas i Centralsugs marknadsföringsmaterial som en fördel även utifrån ett 
miljöperspektiv. 
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Fungerar på ett miljövänligt sätt 
Året 1991 uppmärksammar Centralsugs marknadsföringsmaterial för första gången 
sopsugssystemets funktionssätt utifrån ett miljöperspektiv. Det påstås att installationen av 
sopsugssystemet innebär ett utbyte av sopbilen mot ett rörsystem, vilket använder sig av luft 
som transportmedel istället för ”bullrande dieselmotorer” (Centralsug 1991, 6). Således 
framställs sopsugssystemet som ett miljövänligt alternativ till den traditionella 
sophanteringen.  

Påståendet om ersättningen av sopbilen  med ett rörsystem är inte helt korrekt: på en 
annan sida i samma broschyr står det att en bil kommer en gång per vecka för att hämta sopor 
insamlade i sopsugssystemet (ibid, 4). Det betyder att ett mer korrekt påstående skulle handla 
on minskningen av trafiken snarare än ersättningen av den helt med rörsystemet.   

Längre fram i samma dokument finns det också förklaringar rörande den lufttransport som 
används i sopsugssystemet. Enligt dokumentet skapas den av ”miljövänliga eldrivna fläktar 
som finns i sopterminalen” (ibid, 6). Med andra ord är det inte luft utan elektricitet som 
används som transportmedel i sopsugssystemet. Det betyder att sopsugssystemet ändå 
påverkar miljön, även om det är mer miljövänligt i jämförelse med den traditionella 
sophanteringen. Broschyren tillhandahåller ingen information om hur mycket elektricitet 
behövs för sopsugssystemet att fungera och på så sätt undviker den att sopsugssystemets 
miljövänliga karaktär ifrågasätts. Det är så sent som 2000–talet som frågor kring 
elanvändningen i sopsugssystemet börjar uppmärksammas i Envacs marknadsföringsmaterial 
(se t.ex. Envac 2008, 8), vilket tyder på att den inte varit optimal utifrån ett miljöperspektiv. 
Problemet uppmärksammas inte i företagets marknadsföringsmaterial 1991. 

Med andra ord visar det sig att framställningen av sopsugssystemets funktionssätt som 
miljövänligt bestod av halvsanningar. Trots att Centralsug lyckades bevisa att deras produkt 
medförde mindre påverkan på miljön i jämförelse med den traditionella sophanteringen kan 
det sätt som används för att beskriva dess miljöfördelar karaktäriseras som greenwashing. 
 

Slutsatser 
Analysen av Centralsugs marknadsföringsmaterial visar att sopsugssystemet började 
framställas som miljövänligt först efter miljödiskursens genombrott i Sverige och i världen. 
Sådana framställningar har oftast sitt ursprung i problemformuleringar och förslag från 
Brundtlandrapporten, vilket tyder på intentionen att diskursivt konstruera produkten i 
enlighet med den dominanta miljödiskursen. Resultatet blev en hel del greenwashing när 
sopsugssystemet karaktäriseras som ”miljövänligt” utan tydliga förklaringar kring detta eller 
när halvsanningar används för att framställa systemet som fungerande på ett miljövänligt sätt. 

Samtidigt innehåller inte alla Centralsugs marknadsföringsmaterial greenwashing. För det 
första var vissa fördelar med sopsugssystemet som åberopades redan 1966 utifrån 
affärsperspektivet (minskning av soptransport och driftenergi) i jämförelse med den 
traditionella sophanteringen uppenbarligen omtolkade utifrån ett miljöperspektiv. För det 
andra tyder Centralsugs vilja att anpassa sopsugssystemet till de nya kraven på källsortering 
på att systemet kunde vidareutvecklas och bli mer miljövänligt senare.   

Trots det tidigare nämnda försöket till greenwashing gav marknadsföringstexterna sakliga 
förklaringar till de miljöfördelar som sopsugssystemet hade redan före environmentalismens 
genombrott. Detta innebär att sopsugssystemet kan ses som ett exempel på den tidiga 
utvecklingen av den svenska miljösektorn. 
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Att göra det goda livet ännu godare att leva – arbetstidsförkortningen 
1957–1960 

Josefin Sabo 
Inledning 
1950–talets Sverige präglades av optimism och framtidstro. Det var början på en period som 
framstår som något av industrialismens guldålder genom de exceptionellt höga tillväxttalen 
och den stora stabiliteten i ekonomin. Starka komplementära band skapades, inte bara mellan 
företagande och politik, utan även mellan marknadens utveckling och den sociala 
utvecklingen. Detta utgjorde en ryggrad i den svenska modellen för samhällets ekonomiska 
och sociala utveckling som utformades under perioden (Schön, 2000). 

Flertalet sociala reformer genomfördes under detta gyllene årtionde då levnadsvillkoren 
förbättrades för många människor. En sådan reform som har kopplingar till 60–årsjubilaren 
professor Lena Andersson–Skogs födelseår och som behandlas i detta bidrag är förkortningen 
av arbetstiden som implementerades under åren 1958–1960.  

Inledningsvis ges en historisk återblick av hur arbetstiden sett ut från agrarsamhället fram 
till 1900–talets första årtionden. Därefter beskrivs bakgrunden till och implementeringen av 
1957 års arbetstidslag. Sedan diskuteras följderna av lagstiftningens införande. Till sist 
undersöks även kortfattat huruvida och i vilken utsträckning lagstiftningen resulterade i 
kortare arbetstid. 

Arbetstiden – en historisk återblick 

Arbetstiden är en fråga som under lång tid har haft stor betydelse för de allra flesta människors 
tillvaro. Arbetstidsfrågan griper in i stort och smått och påverkar oss både som individer och 
samhällsmedborgare eftersom den har en central betydelse för såväl vår egen försörjning som 
för samhällsekonomin och vår gemensamma välfärd (SOU 2002:12). 

I agrarsamhället var arbetstiden knuten till årstiderna och varierade med arbetsbehovet 
och dagsljusets längd. Arbetsdagarna kunde vara mycket långa särskilt under skördeperioden 
medan vintermånaderna istället var perioder av relativt lugn (Rosander, 1979, se även 
Rosengren, 2006). Under industrialiseringen i slutet av 1800–talet formade sig en ny 
arbetarklass som levde helt eller nästan helt av arbete inom industrin (Schön, 2000). Under 
denna period ökade årsarbetstiden drastiskt då arbetsdagarna vid fabrikerna ofta var väldigt 
långa – mellan tolv till sexton timmar per dag, sex till sju dagar per vecka (Angelöw, 2014).  Det 
fanns inte heller några lagar som reglerade arbetstider och arbetsvillkor.  

Under 1910–talet hade den genomsnittliga veckoarbetstiden i landet sjunkit till mellan 55–
60 timmar i veckan, bland annat som ett resultat av ett centralt avtal mellan facket och den 
då nybildade arbetsgivarorganisationen inom verkstadsindustrin. Det kom att dröja fram till 
1920 innan den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft och den högsta tillåtna 
veckoarbetstiden blev 48 timmar (Prop. 1919:247. Bengtsson & Molinder, 2016 har också visat 
att införandet av åtta timmars arbetsdag ledde till en ordentlig ökning av reallönerna och en 
radikal omfördelning mellan arbete och kapital). Arbete tilläts under sex av veckans dagar och 
den längsta tillåtna arbetstiden per dag var nio timmar (Rydberg–Welander, 2000). Motiven 
bakom införandet av regleringen var såväl fackliga som sociala och politiska. Arbetarskyddet, 
och då främst frågan om arbetsolyckornas tendens att öka mot slutet av arbetsdagen 
framhölls, liksom arbetarnas behov av ledig tid för familjeliv och tid för att kunna utveckla sin 
medborgerliga roll (SOU 2002:12). 
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Vägen mot kortare arbetstid – 1957 års arbetstidslag 
I mitten av 1950–talet var läget i Sverige annorlunda mot vad det varit efter första världskriget 
och införandet av den första arbetstidslagen som trots detta fortfarande var gällande. 
Hälsoläget var gynnsamt och bedömdes dessutom inte påverkas särskilt av arbetstiden. 
Arbetarskyddet hade också förbättrats betydligt och den materiella välfärdsutvecklingen hade 
ökat i tempo på grund av den starka tillväxten i ekonomin under andra världskriget, man 
räknade dessutom med en fortsatt stark tillväxt som skulle öka det ekonomiska utrymmet 
(SOU 2002:12). 

Frågan om kortare arbetstid och en ny reglering inom området diskuterades visserligen vid 
flertalet tillfällen under främst 1940– och 1950–talen. År 1947 tillkallades till exempel en 
kommitté – arbetstidsutredningen, som bland annat hade till uppgift att utreda frågan om 
arbetstidsförkortning för vissa yrkesgrupper (SOU 1954:22, se även Spross, 2016). Men redan 
innan denna kommitté avlämnade sitt förslag framfördes tanken om en allmän förkortning av 
arbetstiden. En kommitté – utredningen för kortare arbetstid, tillsattes år 1954 för att 
undersöka denna fråga. Utredningen avlämnade sitt betänkande år 1956 med förslag om en 
successiv förkortning av arbetstiden till 45 timmars arbetsvecka (SOU 1964:9). År 1957 
överlämnades en proposition till riksdagen om ändring i arbetstidslagstiftningen som var i 
huvudsaklig överensstämmelse med kommittéförslaget och riksdagen antog propositionen i 
oförändrat skick (Prop. 1957:80).  

Den nya lagen antogs år 1957 och stipulerade att en förkortning av veckoarbetstiden skulle 
ske succesivt med en timme i veckan under tre år så att veckoarbetstiden vid ingången av 1960 
skulle vara 45 timmar. Lagen trädde i kraft den första januari 1958 och gällde samtliga 
arbetstidslagar förutom sjöarbetstidslagen (Prop. 1957:80). Denna förkortning av arbetstiden 
tänkte man sig skulle gälla samtliga arbetstagare som tidigare hade längre arbetstid än 45 
timmar per vecka, alltså även de arbetstagare som inte direkt föll under 
arbetstidslagstiftningen som exempelvis statligt anställda, personal i kommunal tjänst, privat 
anställda tjänstemän m.fl. (SOU 1964:9). Den nya arbetstidslagen gjordes delvis dispositiv. 
Den kunde i de delar som avsåg veckoarbetstiden och den maximala dygnsarbetstiden 
ersättas av överenskommelser i kollektivavtal vilket följaktligen kunde innebära längre 
maximitider än vad som föreskrevs i lagen (SOU 2002:12). 

Bakgrunden till utvecklingen mot en förkortning av arbetstiden hade såväl i Sverige som i 
andra länder där en arbetstidsförkortning införts som exempelvis Danmark, Norge och 
Finland, delvis varit värderingen att det förbättrade produktionsresultatet till en del borde 
uttas i form av ökad fritid och inte enbart i form av ökad konsumtion. Dessutom gjordes 
gällande att mer vila och rekreation krävdes på grund av det alltmer uppdrivna arbetstempot, 
ackordtjänst och monotonin i arbetet. Vidare framhölls även rättvisesynpunkten, nämligen att 
större likhet mellan olika samhällsgrupper i fråga om arbetstid och fritid borde föreligga. Dessa 
olika motiv framfördes mer eller mindre vid sidan av varandra, men vid skilda tillfällen sköts 
det ena eller det andra motivet fram mer i förgrunden. Det motiv som främst låg bakom den 
i Sverige genomförda arbetstidsförkortningen var huvudsakligen det förstnämnda – det vill 
säga avvägningen mellan fritid och ökad konsumtion (SOU 1964:9). 

Förkortningen av arbetstiden, såsom den diskuterades under senare delen av 1950–talet, 
avsåg inte att lösa ett uppkommet eller iakttaget problem i samhället vilket varit fallet ifråga 
om arbetarskyddet på 1920–talet. Den pekade istället ut ett sätt på vilket ökad rikedom skulle 
kunna användas för att göra det goda livet ännu godare att leva (SOU 2002:12). 
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Kortare arbetstid för alla? – Arbetstidslagens verkningar 
År 1964 gjordes en undersökning av arbetstidsförkortningens verkningar som visade att 
ändringen i arbetstidslagen också minskade arbetstiden för samtliga undersökta 
yrkeskategorier. De allra flesta industriarbetare fick exempelvis sin arbetstid förkortad till 45 
timmar per vecka. Inom industrin erhöll 92 procent av arbetarna förkortad arbetstid. Likaså 
kom 37 procent av industritjänstemännen i åtnjutande av kortare arbetstid trots att de 
formellt inte föll under lagstiftningen. Inom handeln fick också så gott som samtliga sin 
arbetstid förkortad – över 87 procent av de anställda. Även inom andra områden som 
exempelvis byggnads– och anläggningsverksamhet, transportverksamhet, hälso– och 
sjukvård, kommunal verksamhet samt jordbruk och skogsbruk, fick många av de anställda sin 
arbetstid förkortad till 45 timmar per vecka. Det gällde inte alltså inte bara arbetstagare som 
arbetstidslagstiftningen formellt ägde tillämpning på (SOU 1964:9). 

Sammantaget visar följaktligen denna korta undersökning att arbetstidslagstiftningen som 
infördes under 60–årsjubilarens födelseår ledde till att de allra flesta människor fick kortare 
veckoarbetstid. Professor Lena Andersson–Skogs födelseår sammanfaller till synes med en 
period då många sociala reformer, som den som beskrivits här, infördes som ledde till att 
många människor fick mer tid över att ägna åt familj, föreningsliv eller andra fritidssysslor – 
det redan goda livet blev helt enkelt ännu godare att leva. Jubilaren fick emellertid vänta några 
år med att känna hur det var att leva det goda livet då professorn fick uppleva skolgång på 
lördagarna under fram till 1968, detta trots de reformer som genomförts och försöken med 
femdagarsvecka i vissa skolor.  
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Hur vinet blev populärt i Sverige – en historia om välstånd, nya tider 

och alkoholpolitik 

Paulina Rytkönen 
 

Inledning 

Idag är vin en ganska vanlig dryck i Sverige. Men det var först under 1900–talets andra hälft 
som vinkonsumtionen ökade. Varför blev vin så populärt i Sverige? Och vilken roll spelade 
1950–talets samhällsförändringar i nämnda utveckling? 

Tidigare forskning brukar lyfta två huvudförklaringar till att det konsumeras vin i Sverige. 
Den första betonar att vinet blev ett substitut till brännvin under motbokstiden (1919–1955). 
Den andra hävdar  att den ökade vinkonsumtionen berodde på den vinpropaganda som 
lanserades av Systembolaget under 1958 med syfte att minska  alkoholkonsumtionen genom 
att förmå befolkningen att ersätta konsumtion av brännvin, med konsumtion av drycker med 
lägre alkoholhalt (Björkman, 2004). Båda hypoteserna verkar rimliga11, men förklaringarna 
förenklar bilden av det som skedde eftersom de bortser från de stora sociala, ekonomiska 
och kulturella förändringar som ägde rum i Sverige, särskilt efter andra världskrigets slut.   

I ekonomisk neoklassisk teori behandlas förändringar i konsumtion i relation till de 
marknadsförutsättningar som konsumenten upplever vid en viss tidpunkt. I teorin antas 
konsumenten kunna fatta rationella beslut och variabler som pris anses vara centrala för 
konsumentens köpbeslut, därför antas exempelvis skatter kunna påverka den mängd alkohol 
som konsumeras i ett land (Clements & Selmanathan, 1991, m.fl.). Men det finns många 
andra faktorer som påverkar konsumtion av alkohol. Under de senaste decennierna har 
exempelvis sambandet mellan modernisering och vinkonsumtion uppmärksammats i en rad 
empiriska studier om EU:s vinproducerande länder (Pyörälä, 1990, m fl.). Men även 
kulturella faktorer och dolda samhällsstrukturer rörande vad som är accepterat beteende 
liksom socialt och kulturellt inbäddade normer som påverkar konsumtionen av alkohol har 
alltmer betonats (Heath, 1995). Därtill kopplas alkohol ofta till skapandet och firandet av 
olika typer av traditioner och kulturuttryck (Unwin, 1996). 

Denna artikel syftar till att ge en vidgad förklaring till orsakerna bakom ökningen av 
vinkonsumtion i Sverige efter andra världskriget genom att belysa  ett bredare socialt och 
kulturellt perspektiv. Artikelns fokus ligger på ”lättviner”, dvs. den produkt som vi idag till 
vardags benämner som vin. Källorna utgörs av årsböcker, offentliga rapporter, samtida 
tidningsartiklar, tidigare forskning, samt intervjuer. I så stor utsträckning som möjligt har 
triangulering av källor tillämpats. 

 

Alkoholpolitiken – en kontext 
Statliga regleringar är ett återkommande tema i svensk ekonomisk–historisk forskning. 

Staten har aktivt påverkat förutsättningarna för flera branscher, till exempel järnvägen, 
telekommunikationer, posten, bussbranschen, flyget, elsektorn, vård och skola och apotek 
(Andersson–Skog & Ottosson, 2018). Svensk alkoholbransch utgör därför inget undantag, 

                                                           
11 Trots att första hypotesen, om den substitutionseffekt som ska ha bidragit till att fler svenskar 
upptäckte vin, har en beräkning av nämnda substitutionseffekt inte kunnat hittas i litteraturen. Vid 
en närmare studie av försäljningsstatistik är det rimligt att anta att spritkonsumtion kan ha ersatts 
med konsumtion av starkvin (15-22 volymprocent) i alla fall fram till 1944. 
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men det som utmärker regleringen av alkohol i Sverige är att syftet har går bortom 
industripolitik och tillväxtfrågor. Staten har velat påverka produktionen och konsumtionen 
(Hasselgren, 2010; Johansson, 2008).  

I stora drag kan alkoholpolitiken förklaras utifrån de styrningsmodeller som har tillämpats 
under olika perioder. Den allra tidigaste perioden (1850–1919), präglades av att 
nykterhetsfrågan tog en stor plats i den offentliga debatten. Ett viktigt argument där 
ideologiska och ibland även religiösa argument framfördes var frågan om alkoholförbud. 
Nykterhetsfrågan inkorporerades i partipolitiska program och olika framväxande folkrörelser 
(Johansson, 2008) och ledde så småningom till folkomröstningen om totalförbud år 1922 
(Justitiedepartementet, 1922), en folkomröstning som med knapp marginal vanns av de som 
inte ville ha totalförbud. 

Den andra perioden (1991–1955) kännetecknades av det så kallade ”Brattsystemet”, då 
motboken infördes och då statens syn på alkoholkonsumtion och tillämpningen av 
konsumtionspolitiken präglades starkt av frågor om klass och kön (Johansson, 2008; 
Knobblock, 1995). Under Brattsystemet tillämpades befolkningsbaserade metoder för att 
påverka hela befolkningen i önskad riktning, dvs. mot en minskad totalkonsumtion (Godfrey, 
1994; Andersson & Lehto 1994). Exempel på sådana metoder är motboken och 
alkoholbeskattningen. Efter 1955 kom alkoholkonsumtionen att demokratiseras då det blev 
möjligt för alla över 20 år (oavsett kön eller socio–ekonomisk status), med undantag från 
personer vars namn sattes upp på spärrlistor, att köpa alkohol. Styrningsmodellen efter 1955 
kännetecknas i högre utsträckning av åtgärder gentemot enskilda individer (Godfrey, 1994). 
Exempel på sådana åtgärder är spärrlistor, röda lampan12, att inte sälja till alkoholpåverkade, 
mm).  

 

Utvecklingen av vinkonsumtionen i Sverige – en breddad förklaring 
Diagram 1. Per capita konsumtion av vin i Sverige 1861–2006  
(i liter omräknat till 100% alkohol. Hela befolkningen, personer över 15 år) 
 

 
Källor: Johansson Lennart, Alkoholförsäljningen/konsumtionen 1861–1997, ett försök att placera in 
statistiken i ett historiskt sammanhang, www.scb.se 2008–10–27; Systembolagets 
försäljningsstatistik, 1955–2006.  

 

Redan år 1940 började vinkonsumtionen per capita att öka kraftigt (se diagram 1). Här följer 
ett antal kompletterande orsaker.  

                                                           
12 En lampa som slumpmässigt skulle generera kontrollen, Om lampan lös grönt vid en transaktion 
kontrollerades endast ålder på konsumenten, om lampan lös rött kontrollerades köparens namn mot 
en spärrlista utfärdat av de lokala myndigheterna. 

Svensk per capita konsumtion av vin, 1861-2006 liter i 100% alkohol, 

invånare över 15 år
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Efter andra världskriget växte den svenska ekonomin snabbt, industrin moderniserades 
samtidigt som den allmänna konsumtionen steg kraftigt (Schön, 2014). Antalet tjänstemän, 
kamrerer, ingenjörer och andra som varken tillhörde överklassen, eller arbetarklassen ökade 
i antal. Det var just bland dessa grupper som konsumtionen ökade först (Alexandersson, 
intervju 2009; Stille, intervju 2009). Ett betänkande om alkoholkonsumtion för åren efter 
andra världskriget bekräftar detta. I rapporten anses att relativpriset för brännvin i 
kombination med en generell ökning av inkomstnivåer var centrala drivkrafter bakom en 
ökad vinkonsumtion (Bevillningsutskottets betänkande nr 61, år 1962).  

I V&S årsböcker uttrycks ett ökat intresse för vin genom ingående skördebeskrivningar 
och reflektioner kring både produktion och i viss mån konsumtion. Även pressen uppvisar ett 
ökat antal reportage. Ett exempel på detta är tidskriften BAR, där konsumtion av vin 
presenteras som en solidarisk handling med det krigsdrabbade Europa (Bar nr 1,1953 till nr 
3,1955).  

En ytterligare förändring, särskilt från början av 1950–talet är att antalet semesterveckor 
ökade från 2 till 3 veckor år 1951 (SFS 303/51). Många började åka busscharter ner till 
Europa och då främst till Tyskland, men i viss mån också till Frankrike. Detta gav människor 
möjlighet att pröva hur vin kunde smaka (Alexandersson, intervju 2009; Stille, intervju 2009). 
Argumentet stämmer väl överens med en av förklaringarna till att efterfrågan på vin steg 
även i USA under 1950–talet, nämligen att en exponering till produkten i ett 
vinproducerande/vinkonsumerande land kunde skapa gynnsamma förutsättningar för att 
konsumtionen fortsatte när personerna återvände hem (Pinney, 2005). 

Den ökade turismen bidrog också till att matkonsumtionen förändrades. Maten blev mer 
varierad och influerad av utländska trender (Odevall 2000:14–21). Svensk kosthållning 
influerades av en liten framväxande skara kockar som utvecklade recept, samtidigt som de 
underströk vikten av att ackompanjera en god måltid med ett glas vin. En viktig aktör i detta 
sammanhang var Tore Wretman, som både drev några av de mest tongivande 
restaurangerna under 1950–, 1960– och 1970–talet och som skrev ett antal kokböcker där 
han lyfte vinet som måltidsdryck, bland dessa är ”Ur främmande grytor ”(1953) och ”Menu” 
(1958) särskilt betydelsefulla. 

Föreningen Munskänkarna grundades under september 1958 med syftet att verka “mot 
missbruk och för vinkultur” (Munskänken 1983 nr 4–5, sid 130–136), såväl som att främja 
och sprida kunskap och information om vin, alkoholdrycker och vinkultur.  Bildandet av 
Munskänkarna skapade en arena för kunskapsutbyte och markerade starten för en 
professionalisering av yrken inom restaurangbranschen. Detta har med all sannolikhet också 
gynnat konsumtionen av vin på restauranger13.  

 

Vinpropagandan – moderniseringen av svensk dryckeskonsumtion 
 

I den statliga utredningen om nykterhetstillståndet i landet år 1944 konstaterades att det så 
kallade Brattsystemet inte hade lyckats uppnå sitt syfte (SOU 1944:3). Detta ledde till en 
omsvängning av alkoholpolitiken, till att försöka skapa ett skifte i konsumtionen från drycker 
med högre alkoholhalt till drycker med en högre sådan. 1958 sattes de nya direktiven i 
verket.   

                                                           
13 Idag är människor inom yrket i högre utsträckning är organiserade under Svenska 

Sommelierförbundet. 
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Några komponenter i den nya politiken var en utökad satsning på ett redan befintligt 

sortiment av härtappade och relativt billiga drycker, en omdisposition av Systembolagets 
prislistor (där viner  placerades först och starksprit sist), och att information om vin skickades 
med vid varje köp. För första gången började Systembolaget att skylta med alkoholfria 
drycker och med vin (Systembolagets Årsbok 1958). Den nya strategin hade stöd från 
Institutet för teoretisk alkoholforskning, som visade att vinkonsumtion ledde till en lägre risk 
för uppkomsten av alkoholrelaterade skador (Systembolagets Årsbok 1958). 

Till skillnad från tidigare perioder där kvinnors alkoholkonsumtion varit föremål för 
omfattande restriktioner, vände sig vinpropagandan ofta till kvinnorna för att göra dem 
delaktiga i skapandet av den förväntade förändringen. Att servera vin skulle ses som 
”modernt” (Uppdraget, 1958–1963; Systembolaget, 1958–1960). 

 

Snabba resultat och en förstärkt trend mot ökad vinkonsumtion – år 1959 

Redan år 1959 märktes en minskning av konsumtionen av starksprit från åtta till sex liter, 
medan den redan uppåtgående trenden av vinkonsumtion accentuerades med en ökning två 
till tre liter per capita under ett år (Systembolaget Årsbok 1959 och 1960). 

36 procent av de viner som konsumerades år 1959  kom från Frankrike, men Rhenviner 
och spanska viner var också populära. De sistnämnda ökade i popularitet redan under 1930–
talet, men importen från Spanien påverkades negativt av spanska inbördeskrigets utbrott 
och ända fram till slutet av andra världskriget (V&S Årsböcker 1935–1960). Konsumtionen 
fram till andra världskriget hade tidigare dominerats av franska viner, men bilden 
förändrades snabbt när viner från andra europeiska länder blev allt vanligare. Vin från dessa 
”nya” länder var mycket viktiga i sortimentets avdelning för härtappade slottsviner (V&S 
Årsböcker 1917–1974). Några av de mest kända märkena från V&S sortiment av härtappade 
slottsviner från 1950–talet var Vino Tinto Español, Chatelet, Alger och Beyaz (Kronstam, 
2000; Systembolagets Årsböcker 1955–1960). Målet med 1957 års alkoholpolitiska reform 
nåddes slutligen år 1971 då vinkonsumtionen gick om konsumtionen av brännvin 
(Systembolagets statistik, 1955–2006). 

Några ytterligare milstolpar i vinkonsumtionens historia är exempelvis att en verksamhet 
av vinkurser utvecklades både inom ramen för Systembolaget (Munskänken from 1960–
1969, Uppdraget 1960–1969 and Bouquet 1960–1969); att förbudet mot alkoholreklam år 
1979 ledde till att allt fler vinreportage skrevs, framväxten av ett antal vinkändisar, t. ex. 
Bengt Fritiofsson och Bengt Göran Kronstam (Bouquet 1970–1980); det svenska EU–inträdet 
och utveckling av nya och mer inbjudande butiker (Systembolagets Årsböcker 1992–1997);  
samt utvecklingen av Bag–in–Boxen 1996 (Nordström & Ramstedt, 2006).  

 

Slutsatser 
Syftet med artikeln har varit att nyansera bilden av hur Sverige blev ett vinälskande land. 
Ökat välstånd, en ny samhällsklass bestående av tjänstemän, ingenjörer, mm., ett ökat 
resande, nya matvanor och kulinariska influenser utifrån är några viktiga kompletterande 
förklaringar till att vinet ökade i popularitet. Både allmänna och specifika förändringar som 
inträffade under 1950–talet bidrog till att skapa nya konsumtionsmönster. Vinpropagandan 
från 1958 förstärkte en redan pågående trend och snabbade sannolikt på processen.  
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Källor 

Intervjuer 

Erik Stille, Intervjuad januari 2009, Inköpsdirektör för Aktiebolaget Vin och Spritcentralen 
1974–1987. 
Sten Alexandersson, intervjuad januari 2009, chef för vinbutiken i gamla stan 1955– 1974, 
anställd på Aktiebolaget Vin och Spritcentralen från 1974.   
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1959 – rekordåret? 14 

Jonatan Svanlund 
Inledning 
Denna text är tillägnad professor Lena Andersson– Skog och fokus för denna skrift är 
jubilarens födelseår 1959. I detta kapitel ska förutsättningar för långsiktig ekonomisk tillväxt 
diskuteras med utgångspunkt i den amerikanska ekonomen Robert J. Gordons forskning.  

Gordon har framfört den något provocerande tesen att den moderna tillväxten är över. 
Gordon går till och med så långt att han menar att världen upplevde en topp i den 
teknologiska utvecklingen i brytpunkten mellan 1950– och 1960–talet. Frågan man kan 
ställa sig är om 1959 i nån mening kan symbolisera en brytpunkt i den ekonomiska historien.    

Resten av texten är upplagd på följande sätt. Först ges en översiktlig presentation av 
Gordons argument och kritik mot dessa. Därefter sätts Gordons resonemang in i ett mer 
komparativt perspektiv där särskilt fokus läggs på den svenska utvecklingen.  

 

Är den moderna tillväxten över? 
I Robert Gordons bok “The Rise and Fall of American Growth” beskrivs den amerikanska 
ekonomiska utvecklingen från 1870 fram tills i dag (Gordon, 2016a). I boken utvecklar han 
den tes som han drivit sedan början av 2000–talet nämligen att perioden 1870–1970 var 
unik för Amerikas (egentligen i mänsklighetens) historia gällande teknologisk utveckling och 
förändrade materiella förutsättningar för samhället (Gordon, 2000). Något som definitivt 
inte skett före denna period och, det något mer provocerande påståendet, troligen inte 
kommer ske igen. En av Gordon stora poänger är att BNP–måttet systematiskt underskattar 
levnadsstandarden. Även om BNP per capita ökningen var imponerande under denna period 
ökade levnadsstandarden än mer. I denna text kommer fokus vara på det mer snäva 
begreppet tillväxt.  

Gordon (2016a) menar att den amerikanska tillväxten började accelerera från 1870–talet 
fram till början av 1920–talet. Därefter låg tillväxten på en hög och stabil nivå  fram till och 
med 1960–talet. Från 1970 var tillväxten betydligt lägre med undantag mitten av 1990–talet 
till några år in på 2000–talet. Från omkring 2004/2005 sjönk tillväxttakten återigen och vi har 
sedan finanskrisen 2007/2008 alltmer hört diskussionen om den låga tillväxtens ekonomi. 
Man kan alltså enligt Gordon beskriva den amerikanska tillväxten i termer av ett upp och 
nedvänt U där tillväxten först accelererade från slutet av 1800–talet och sedan nåddes en 
peak kring 1960. Därefter sjönk tillväxten till en lägre nivå (Gordon, 2016a). 

Hur vill då Gordon förklara detta upp– och nedvända U? Det är enligt honom kopplat till 
framväxten och spridningen av de teknologier associerade med den s.k. andra industriella  
revolutionen, elektriciteten och förbränningsmotorn. Från dessa General Purpose 
Technologies (GPS) utvecklades sedan flera olika utvecklingsblock som i grunden 
omvandlade och påtagligt präglade den amerikanska samhällsutvecklingen Med Gordons 
egna ord kan perioden 1870–1970 beskrivas om ett historiskt unikt (speciellt) århundrande.  

I början av detta speciella århundrade fanns förvisso järnvägen men kortare transporter 
skedde med häst och vagn på undermåliga vägar. Vid mitten av 1900–talet hade bilismen 
vuxit fram utan också på ett fundamentalt sätt omformat det amerikanska samhället. Vid 

                                                           
14 Tack till professor Jan Ottosson för kommentarer och råd. Textens brister och fel är helt och hållet 
min förtjänst.  
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denna tidpunkt började människor i tilltagande grad till och med förflytta sig i luften med 
privatflygets genomslag. Vårt sätt att bo förändrades också radikalt på en kort tid. Bostäder 
kopplades ihop via olika nätverkslösningar. Snart hade de flesta hushåll/bostäder tillgång till 
elektricitet, rinnande vatten och avloppssystem. Hushållsarbetet revolutionerades i takt med 
att dammsugare, tvättmaskiner och kyl och frys blev allmängods. Vid mitten av 1900–talet 
hade redan radion blivit en del av det amerikanska hushållet och den fick delvis flytta på sig 
med televisionens genombrott. Listan kan göras längre men poängen är att samhället 
förändrades  i en enorm hastighet från slutet av 1800–talet till mitten av 1900–talet.   

Som tidigare nämnts var den underliggande amerikanska tillväxten fortsatt på en stabil 
och hög nivå mellan 1920–1970.  Gordon drar i sin bok en ytterligare en gräns kring 1940.15 
Årtiondena efter 1940 handlade mer att det amerikanska samhället kunde fortsätta att 
skörda  frukterna av de stora innovationerna från föregående period. Från 1960–talet 
skedde en  inbromsning och 1970 tog alltså det speciella århundradet slut.  

Det mer pessimistiska synsättet på den teknologiska utvecklingen efter 1970 som Gordon 
framför har varit den stora debatten i spåret av hans forskning. Inte minst har den snabba 
och omfattande tekniska utvecklingen inom mikroelektronikens område (den tredje 
industriella revolutionen) lyfts fram som ett motexempel på den mer pessimistiska synen 
som Gordon har på den nutida teknologiska utvecklingen (Brynjolfsson & McAfee, 2015).  

Gordon menar att denna teknologiska utveckling varit omfattande och snabb. Frågan 
handlar enligt Gordon snarare om den tredje industriella revolutionen kan matcha den andra 
industriella revolutionen vad gäller dess påverkan på samhället och levnadsstandard. I strikt 
mening fokuserar Gordon på produktivitetsutvecklingen och här kan man se en nedväxling 
omkring 1970. Gordon menar vidare att den tredje industriella revolutionens avtryck i 
produktivitet mellan 1996–2004 matchar  perioden 1891–1972 men att produktiviteten 
efter 2004 varit i princip densamma som för perioden 1972–1996 (Gordon, 2012, s. 7).  

Därför har en annan typ av kritik som framkommit varit mer av metodologisk art, 
nämligen att mycket av de effekter som digitaliseringen och automatiseringen som följde 
med den tredje industriella revolutionen är svåra att mäta med de mer konventionella 
metoder som tillämpas inom nationalräkenskaperna.  

Kostnaden att överföra information och digitalisering har kraftigt sjunkit så man kan i dag 
till en bråkdel av tidigare kostnader konsumera film och musik. För att fånga upp ekonomisk 
aktivitet så mäts denna av dess monetära värde. Om vissa tjänster har en marginalkostnad 
som sjunker ned mot noll så missar man helt enkelt expansionen av digital konsumtion. Med 
andra ord: vi konsumerar mer musik och tv/film än någonsin men lägger allt mindre pengar 
på detta och därmed minskar dess bidrag till BNP. Den extremt snabba utvecklingen inom 
elektronikbranschen har också lyfts fram som ett område där tillväxten underskattas. Går 
det ens att jämföra en dator idag med en dator för 15–20 år sen då användningsområdena 
för en dator ökat markant. Detta går in på frågor gällande kvalitetsförbättringar av produkter 
som i ekonomisk teoretisk mening skulle ge konsumenter högre marginalnytta av att 
konsumera en produkt.   

För att hantera dessa kvalitetsförbättringar tillämpas s.k. hedoniska prisserier, alltså 
metoder att försöka fånga upp  kvalitetsförbättringar och därmed fånga upp den tillväxt man 
menar sker men som konventionella metoder som tillämpas inom nationalräkenskaperna 
missar (Coyle, 2014). Frågan blir helt enkelt om USA och västvärldens ekonomiska 
strukturförändring med ökad tjänsteproduktion och tilltagande digitalisering gör att vi helt 

                                                           
15 Bokens andra del behandlar perioden 1940-2015. 
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enkelt inte lyckas mäta tillväxten på ett tillräckligt korrekt sätt. Alltså ska Gordons upp och 
ned vända U ses som uttryck för metodfråga snarare än en avspegling av den ekonomiska 
utvecklingen? Gordon betonar att dessa problem med att BNP–beräkningar inte fullt ut 
fångar upp kvalitetsförbättringar inte enbart ska ses som ett nutida problem utan något som 
även går att tillämpa på tidigare perioder något som även Nordhaus (2016) argumenterat 
för.  

Gordon (2016b) menar att diskrepansen mellan faktisk ökad levnadsstandarden och 
ökningen av BNP snarare var högre före 1970 än efter. Välståndseffekter av rent rinnande 
vatten, bättre sophantering, inomhustoaletter och inte minst den kraftiga nedgången i 
spädbarnsdödligheten som skedde från 1890–1950 inte fångas upp av BNP–måttet.  
Problematiken fortsätter även för perioden efter 1970 men enligt Gordon blir skillnaden 
mellan levnadsstandard och BNP måttet snarare mindre än större efter 1970.  

Crafts (2016) bygger vidare på  Gordons beräkningar och visar genom justerade mått, som 
tar i beaktning minskad dödlighet och minskat arbetsinsats, att den totala välfärdsökningen 
var betydligt högre i relation till BNP per capita ökningen under första halvan av 1900–talet 
jämfört med perioder både för och efter. Intressant att notera är att Crafts uppvärderar 
perioden 1970–2007 något då nedgången i dödlighet var högre än under perioden 1950–
1970. Detta uppvägs till viss del av att arbetsinsatsen ökat något efter 1970 (Crafts 216, s. 
58). 

Clark (2016) har i en recension av Gordons bok argumenterat för en ännu mer 
pessimistisk syn på den framtida tillväxten. Clark bygger vidare på Baumols (1967) idé om 
svårigheter för tjänstesektorn att matcha industrisektorns produktivitet. Om tjänstesektorn 
utgör en större andel av BNP så kommer den framtida produktivitetstillväxten vara svårare 
att matcha. Detta blir en mer spekulativ fråga kring framtidens teknologiska utveckling men 
Clark ger ett antal exempel inom byggnadsindustrin och tjänsteproduktion där 
mekaniseringen inte alls slagit igenom och det kvarstår stora hinder innan maskinerna kan 
matcha mänsklig arbetskraft. Detta är i linje med Gordons hypotes om långsammare 
underliggande tillväxttakt efter 1970.  

  

Gordon i ett komparativ perspektiv  

Gordon fokuserar genomgående på den amerikanska utvecklingen. Studerar man istället den 
globala tillväxten efter 1970 ser vi inte en lika tydlig nedgång i tillväxten. Länder som Kina 
och Indien har snarare uppvisat  unikt höga tillväxttakter efter 1970. Utifrån det globala  
perspektivet kan man då ställa sig frågan om den moderna tillväxten verkligen är över?  

Gordon menar att inte dessa fenomen behöver vara motsättningar. Han argumenterar att 
USA har varit, och i många delar fortfarande är, den ekonomiskt och teknologiska ledande 
ekonomin i världen. Om man accepterar den premissen så kan USA ses vara en indikator på 
vart gränsen på den globala produktionsmöjlighetskurvan ligger. Länder har i olika faser 
kunnat komma ikapp USA och i förlängningen närmat sig produktionsmöjlighetskurvan. I takt 
med att länder närmat sig denna har även tillväxttakten blivit alltmer likt den amerikanska. 
Inte minst kom många europeiska länder däribland Sverige att uppleva konvergens 
gentemot USA under efterkrigstiden (Svanlund, 2010). Kina har exempelvis haft ett par 
decennier av en historisk hög ”komma ikapp tillväxt”. Denna process av konvergens leder till 
att den globala tillväxttakten inte nödvändigtvis uppvisar samma nedgång som Gordon 
argumenterat för.  I förlängningen  kan man med andra ord argumentera för att den 
potentiella långsiktiga tillväxten även globalt har bromsat in. Med andra ord så förflyttar sig 



 
 

69 
 

den globala produktionsmöjlighetskurva sig utåt i långsammare takt idag  jämfört med under 
stora delar av 1900–talet.  

En fråga man kan ställa sig blir då om Gordons beskrivning av tillväxten i termer av ett 
upp– och nedvänt U även går att tillämpa på fler länder och det kan vara intressant att 
jämföra med Sverige.  I figur 1 visas årlig tillväxt i BNP per capita 1880–2010.  Då Gordons 
hypotes handlar om den långsiktiga tillväxten är det ett 10–årigt glidande medelvärde som 
presenteras. Även  om stora fluktuationer utjämnas genom att beräkna ett glidande 
medelvärde så blir effekterna av de båda världskrigen samt ekonomisk kriser synliga.  

Man kan se ett liknade mönster vad gäller den svenska tillväxten och Gordons beskrivning 
av den amerikanska. Tillväxten tar fart efter 1890 fram till första världskriget. Kriget och den 
påföljande krisen i början av 1920–talet drar ned den genomsnittliga tillväxttakten. 
Återhämtningen under senare hälften av 1920–talet leder till en kraftig uppgång och att 
krisen i början av 1930–talet inte får samma negativa genomslagför tillväxten. Under 1940–
talet blir återigen tillväxten något lägre därefter ökade återigen tillväxten och låg på en hög 
nivå under 1950– och 1960–talen. Från 1970 skedde en trendmässig nedgång i tillväxten, för 
att liksom USA, ha en uppgång i tillväxten under andra halvan av 1990–talet. Därefter har 
tillväxten sjönk tillväxten tillbaka. 
 

 

Figur 1. Sveriges årliga tillväxt 1879–2010. BNP per capita Tioårigt löpande medelvärde. 

 

Källa: egna beräkningar baserade på  Schön, L. & Krantz. O. (2015). 
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Gordons siffor speglar långsiktiga förändringar i produktiviteten och i figuren ovan visas BNP 
per capita.  Sveriges tillväxt verkar i mångt och mycket ha följt den utvecklingsbana som 
Gordon skisserat. Ett annat möjligt sätt att studera de långsiktiga förutsättningarna för 
tillväxt rör relationen mellan investeringar och produktionsökning. Detta har beräknats för 
svensk ekonomi på följande sätt: (BNPår1– BNPår0)/Investeringsvolymen år 0..16 Figuren visar 
alltså volymökningen av BNP i relation till volymen av investeringar. 

 

 

 

Figur 2.  Kvoten mellan produktionsökning och investeringar i Sverige 1880–2010. Fasta 
priser. Tioårs löpande medelvärde. Index: 1880=100. 

 

Källa: egna beräkningar baserade på  Schön, L. & Krantz. O. (2015). 

 

Efter en uppgång i kvoten från slutet av 1880–talet fram till början av 1900–talet så 
fluktuerar    serien kraftigt.  Det kan förklaras av första och andra världskriget samt kriserna 
under 1920– och 1930–talet. Det finns inte en tydlig trend förrän vi kommer till slutet av 

                                                           
16 Metoden är hämtad från Schön (2018).   
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1950–talet. Åren 1959/60 liknar tidigare dippar i serien men uppgången därefter blev inte 
lika omfattande och relativt kortvarig. Från 1965 sjönk kvoten trendmässigt och bottnade 
först vid mitten av 1990–talet. Liksom gällande tillväxten skedde uppgång från mitten av 
1990–talet fram till ett par år in på 2 000–talet. Den låga tillväxtens ekonomi som Gordon 
talar om efter 1970 verkar gå hand i hand med att investeringar har genererat en lägre 
avkastning i termer av ökad BNP.  Med detta sagt så ska det betonas att detta är en mycket 
skissartad hypotes som bör undersökas ytterligare. 

Avslutningsvis kan vi knyta an till  frågeställningen ovan: om 1959 i nån mening kan 
symbolisera en brytpunkt i den ekonomiska historien.  Året hade inte den högsta tillväxten 
för ett enskilt år. Men tillämpar man Gordons hypotes på det svenska fallet kan  man 
fundera vidare på idén som Gordon ställt sig: kom den teknologiska utvecklingen och 
därmed förutsättningar för långsiktig tillväxt att mer strukturellt förändras kring jubilarens 
födelseår? En följdfråga blir om den teknologi som var inbäddad i investeringarna  efter 1960 
på sikt kom att generera en trendmässig lägre tillväxt? Detta får lämnas öppet till fortsatt 
forskning och just året 1959 blir kanske en alltmer framträdande brytpunkt i den ekonomisk 
historiska periodiseringen.  
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