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Abstract 

This thesis investigates Swedish trade promotion in Lebanon from 1920 to 1975. The 
aim is to increase knowledge about how actors in a small open western economy tried to 
develop their economic interests in an emerging market characterized by great 
uncertainty. Here, the promising economic outlook coincided with a high degree of 
political instability. The study analyzes the interactions between Swedish trade related 
authorities, organizations and companies in their efforts to develop Swedish business 
interests in Lebanon: a developing country in a conflict-affected area with potentially 
large and emerging markets, where the cultural distance to Sweden was significant. 

In this study a model, which is known as the Uppsala model, forms an analytical 
interpretative framework for studying the actions and strategies of the trade related 
authorities and organizations despite the model's specific perspective on the 
establishment process of firms abroad. Based on the taxonomy, which is the basis of this 
interpretative model, this interpretative framwork has been possible to apply because of 
the assumed interactions between trade related authorities/organizations and companies 
when establishing commercial presence in new markets. The assumption is that the 
trade related authorities and organizations enhance for companies in various ways, 
while there is an economic-political interest that the state strives to reach by 
encouraging companies to set up business in new markets. By using this model, the 
events have been systematized through a historical generalization and periodization of 
Swedish trade promotion and organization. Added with the type of knowledge 
development that has taken place. In this way, the role of authorities and organizations 
in trade promotion and organizational build-up abroad has been highlighted. 

The results show that Swedish trade promotion attempts and organization in Lebanon 
took place in close cooperation with Swedish trade related authorities and organizations 
through their information inflows. In practice the companies' needs for information and 
assistance were reflected in the work that has been exercised by the authorities and 
organizations. By playing an important role in information building, escalating network 
positions and at the same time providing the companies with specific information, the 
trade related authorities and organizations became key actors in the development of 
Swedish trade relations with Lebanon. The study concludes that new perspectives can 
be obtained by including trade related authorities and organizations when using the 
Uppsala model in future studies.  

Keywords 
Economic history, Middle East, the Arab World, mandated power, mandate, 
superpowers, Cold War, Lebanon, Sweden, trade, trade policy, trade promotion, 
business establishment, networks, the Uppsala model, the Swedish Ministry of Foreign 
Affairs, the General Export Association of Sweden, the Swedish Trade Council, LM 
Ericsson 
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Sammanfattning 

Denna avhandling studerar svenska handelsfrämjande åtgärder i Libanon 1920-1975. 
Syftet är att öka kunskapen om hur aktörer i en liten öppen västekonomi försökte 
utveckla sina ekonomiska intressen på en ny framväxande marknad präglad av stor 
osäkerhet, där lovande ekonomiska utsikter sammanföll med en hög grad av politisk 
instabilitet. I studien analyseras samspelet mellan svenska handelsrelaterade 
myndigheter, organisationer och företag i deras strävan att utveckla svenska handels- 
och affärsintressen i Libanon: ett land som betraktas här som ett utvecklingsland i ett 
konfliktdrabbat område med potentiellt stora och nya marknader med ett betydande 
kulturellt avstånd till Sverige. 

I studien utgör den så kallade Uppsalamodellen den analytiska tolkningsramen för att 
studera myndigheternas och intresseorganisationernas agerande och strategier, trots att 
modellens perspektiv bygger på företagens utlandsetablering. Med utgångspunkt i den 
taxonomi som är grunden i modellen har denna tolkningsram varit möjlig på grund av 
det samspel som antas finnas mellan företag och myndigheter, särskilt när det gäller 
etablerandet av en affärsmässig närvaro på en ny och osäker marknad. Antaganden är att 
myndigheterna på olika sätt underlättar för företagen, samtidigt som det finns ett statligt 
ekonomisk-politiskt intresse att få företag att etablera sig på nya marknader. Med hjälp 
av modellen har händelseförloppen systematiserats genom en historisk generalisering 
och periodisering av svenska handelsfrämjande åtgärder med avseende på organisation 
och den typ av kunskapsuppbyggnad som skett. Därmed belyses också myndigheternas 
och organisationernas roll vid företagsetableringar i utlandet. 

Resultaten visar att företagsetableringsförsöken och organisationen av svensk handel i 
Libanon skedde i nära samarbete mellan svenska myndigheter och organisationer 
genom utbyte av information. I praktiken avspeglades företagens behov av information 
och hjälp i myndigheternas och organisationernas arbete. I och med att 
myndigheterna/organisationerna deltog i informationsuppbyggnaden, skapandet av 
nätverkspositioner och samtidigt förmedlade information mellan företagen var dessa 
betingade som centrala aktörer vid etableringen av svenska handelsförbindelser med 
Libanon. Studiens slutsats är att nya perspektiv gällande företagsetableringar på 
utländska marknader kan erhållas genom att inkludera myndigheters och organisationers 
agerande vid tillämpningen av Uppsala modellen i framtida studier.  

Nyckelord 
Ekonomisk historia, Mellanöstern, Arabvärlden, mandatmakt, mandatland, supermakter, 
Kalla kriget, Libanon, Sverige, handel, handelspolitik, handelsfrämjande åtgärder, 
företagsetablering, nätverk, Uppsalamodellen, Sveriges Utrikesdepartement, Sveriges 
Allmänna Exportförening, Sveriges Exportråd, LM Ericsson  

  



 

iii 
 

Förord 

Jag vill tacka alla dem som gjort det möjligt för mig att slutföra min doktorsavhandling. 
Jag vill framförallt tacka min handledare professor Magnus Lindmark och min 
biträdande handledare doktor Hans Jörgensen för stöd, uppmuntran, kritik och många 
nedlagda arbetstimmar. Utrustade med tålamod och uthållighet, entusiasm, engagerade 
synpunkter och värdefulla insikter har Magnus och Hans kommenterat och väglett mitt 
skrivande och inte minst att ”vässa” mitt ämnesområde och terminologi. Båda två har 
under hela resans gång drivit på forskningsprocessen genom att dels ställa nya frågor 
och hypoteser utifrån varje inlämnad text och dels har fått mig att se och tolka mina 
slutsatser på ett bättre sätt. Era stimulerande insatser fick också mig att granska och 
tänka genom manuset gång efter gång och fick mig att bli mer försiktig i mina 
slutsatser. För att visa min tacksamhet vill jag använda ett arabiskt uttryck: Varje gång 
jag håller i pennan och varje gång jag skriver kommer ni att finnas i mina tankar.  

Ett stort tack vill jag även framföra till professor Lena Andersson-Skog för sina enorma 
kunskaper och värdefulla råd vid seminarierna och vid otaliga pratstunder med henne 
samt för hennes nya inslag under arbetet med avhandlingen. Professor Jan Ottosson har 
också varit till stor hjälp vid resans gång. Som föropponent gav han mig konstruktiva 
förslag för vilka jag är tacksam. I gengäld får ni båda två förstås min eviga tacksamhet.  

Jag vill även tacka några på institutionen, vilka jag haft daglig kontakt med och lärt mig 
mycket av, särskilt på seminarierna, nämligen biträdande prefekt Helen Strömberg som 
alltid hållit mig till den ”ekonomisk-historiska kontexten”; universitetslektor Thomas 
Pettersson för sina insikts- och värdefulla kommentarer speciellt gällande 
begreppsprecision med mottot ”tänk på rätt begrepp till rätt syfte och ändamål”; docent 
Lars-Fredrik Andersson för sina insiktsfulla råd om att fylla på texten med tänkvärda 
förklaringar för att undvika missförstånd och vilseleda läsaren; FD Ann-Kristin 
Bergquist som på ett engagerande och inspirerande sätt förmedlat en stor mängd insikter 
och tipsat om värdefull litteratur; FD Fredrik Olsson-Spjut som kom med goda 
synpunkter och viktiga förslag, vilket hjälpte mig att lyfta fram det som är 
avhandlingens viktiga resultat. För tänkvärda diskussioner, stimulerande synpunkter och 
meningsutbyte står jag i stor tacksamhet till ekonomhistorikern Sven Nordlund och FD 
Martin Ericsson. Även vill jag tacka Professor Emeritus Olle Krantz för sina 
uppmuntrande ord och bra synpunkter, om en fortsatt forskning på vad han betraktade 
som ”ett oerhört intressant forskningsämne om en väldigt intressant och viktig del av 
världen”. Dina ord har varit mycket uppskattat. Tack till er alla. 

Jag vill också framhålla det värde som den dagliga samvaron på institutionen har haft 
för mig under doktorandtiden, där möten med doktorandkollegor har lyst upp vardagen. 
Den gemensamma tillvaron i den doktorandgrupp, som redan var verksam under en tid 
innan jag började min forskarutbildning på institutionen och den doktorandgrupp, som 
jag tillhört i fem år samt den doktorandgrupp som dök upp senare, har hjälpt mig att 
komma igenom den utmaning som en forskarutbildning innebär. I det här avseendet vill 
jag tacka Jonatan Svanlund, Anna Bohman, Eva Lindgren, Ulf Sandqvist, Klara 
Arnberg, Liselotte Ericsson, Gustav Petersson, Mikael Levin, Elin Biström och Josef 
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Lilljegren. Extra tack till dig Josef som designat avhandlingens omslag. Tack riktas 
även till Filippe Grampeix, institutionen för Språkstudier vid Umeå Universitet, för sin 
granskning av fransk Résumé i avhandlingen.   

Personalen vid Riksarkivet både på Marieberg och i Arninge i Stockholm har visat mig 
stort tillmötesgående och stor hjälpsamhet. Det gäller framför allt arkivarierna, Barbro 
Kvist-Dahlstedt, Britt-Marie Lagerqvist, Gertrud Johansson, Maud Almström Blom, 
Tommy Ericsson och Terese Lundin. På ett professionellt sätt ledde Terese kontakterna 
med UD för att kunna få tag i UDs arkiv efter 1972 (UDs arkivmaterial är tillgänglig 
efter en 40 års preskriptionstid). Att ta del av dessa material gjorde det vetenskapligt 
snyggt att slutföra arbetet. Terese, din engagerande roll ska jag aldrig glömma; tack 
också till UD, som gav mig möjlighet att undersöka UDs arkivmaterial; jag är mycket 
tacksam för detta.  

Tack till Anna Zeuthen, arkivarie vid Centrum för näringslivshistoria i Stockholm, som 
har varit generös, vänlig och visat mig stor hjälpsamhet; Ingvar Krook från Sveriges 
Allmänna Utrikeshandelsförening som gav mig tillstånd att få tillträde till Sveriges 
Allmänna Exportförenings arkiv hos Riksarkivet i Arninge; Ingalill Östman från SKF 
som tillät mig ta del av SKFs arkiv vid Landsarkivet i Göteborg; arkivarier vid 
Landsarkivet i Göteborg Gunnar Florin, Magnus Hansson, Kjell Axelv och Ann-
Christin Alexandersson; Björn Arvidsson från Kommerskollegium. Tack också till 
Mikael Welinder från Scania som efter lite efterforskningar i företagets arkiv bland 
annat fick fram att Scania sålde sin första lastbil till Libanon 1945 och sedan sålde drygt 
500 lastbilar totalt. Även ett tack till Fredrik Ljungqvist och Magnus Heidenvall från 
Volvo, som har sökt i Volvos arkiv efter material relaterat till Libanon.  

Tack till arkivarie Elias Shwairi vid amerikanska universitetet i Beirut. Jag vill också 
tacka J. C. Kempes Minnes Stipendiefond för de finansiella bidrag som bekostat många 
av mina arkivbesök för att samla material till avhandlingsarbetet.  

Ett stort tack, slutligen, till min familj utan vars starka stöd denna avhandling aldrig 
hade blivit till. 

Umeå, december 2012 

Ahmad Hussein 
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1 Inledning	

Utrikeshandel, handelspolitik och ekonomisk integration är frågor som oftast 
har studerats ur de rika industrialiserade ländernas perspektiv. Kunskapen kring 
handelns utveckling och villkor avser därför främst handelsmönster och 
ekonomisk integration mellan de ursprungliga OECD-länderna. 1  Handelns 
historiska utveckling från utvecklingsländernas perspektiv är mer sparsamt 
utforskad, med undantag för studier av koloniala och postkoloniala ekonomiska 
band med stormakter i väst. Färre studier har ägnats åt handel och ekonomiska 
förbindelser mellan utvecklingsländer och icke-koloniala västerländska 
ekonomier. En djupare förståelse av handelns utveckling mellan små 
utvecklingsländer och små industrialiserade ekonomier bidrar därför med nya 
kunskaper rörande ett viktigt forskningsområde. I föreliggande avhandling 
studeras handelsförbindelserna mellan det industrialiserade Sverige och 
Libanon. Därmed analyseras samspelet mellan svenska handelsrelaterade 
myndigheter, organisationer och företag i deras strävan att utveckla svenska 
handels- och affärsintressen i Libanon, ett relativt fattigt land i ett 
konfliktdrabbat område med potentiellt stora och nya marknader, där det 
kulturella avståndet till Sverige var betydande.  

Tidigare svenska ekonomiska historiska arbeten har främst studerat handel med 
geografiskt mer näraliggande områden och med andra relativt rika länder.2 Det 
finns också få explorativa studier av Sveriges handelsstrategier gentemot 
utvecklingsländer. 3  Även inom den så kallade beroendeskolan fokuserades 

                                                      
1 OECD bildades 1960 genom ombildningen av Organisationen för europeiskt 
ekonomiskt samarbete (OEEC), som haft som främsta uppgift att administrera den 
amerikanska Marshallhjälpen och främja den ekonomiska utvecklingen i Europa efter 
andra världskriget. Medlemsstaterna bestod av Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, 
Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, och Österrike. Genom ombildningen till 
OECD kom också USA och Kanada att bli medlemmar. Japan blev medlem i OECD år 
1964, Finland, Australien och Nya Zeeland inträdde organisationen vid början på 1970‐
talet. Sydkorea, Mexiko, Polen, Tjeckien och Ungern gick med i OECD vid mitten av 
1990‐talet. Slovakien blev medlem år 2000, medan Chile, Estland, Israel och Slovenien 
inträdde OECD år 2010. Crouzet (2001), s. 202‐203. Se även: 
http://www.oecd.org/document/58/0,3746,en_33873108_33873822_1889402_1_1_1
_1,00.html  Nedladdat 20 april 2012.  
2 Se exempelvis Nilson (1983), Karlsson (1992), Nordlund (1994), Byquist (1998) och 
Hedberg (2003).  
3 Rönnbäck (2002), s. 54.  
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nästan uteslutande på relationerna mellan före detta kolonier och 
kolonialmakterna. Länder som Sverige hamnade därmed utanför den marxistiskt 
influerade litteraturens primära fokus.4 

I föreliggande avhandling exemplifieras hur ett litet västerländskt 
industrialiserat land, utan koloniala drömmar och geopolitiska ambitioner, 
försökte att etablera handelsrelationer i det politiskt turbulenta Mellanöstern 
under 1900-talet. Den ekonomisk-politiska situationen präglades både av 
stormaktspolitik och av olika interna konflikter som i stort sett var okända för 
de svenska aktörerna, däribland statliga handelsorgan och 
intresseorganisationer, handelsattachéer, handelssekreterare och representanter 
för företag. Dessa har därmed en central roll i studien. För att analysera svensk 
industrietablering i Libanon ur ett strikt företagsperspektiv undersöks också LM 
Ericssons agerande. 

Den allmänna ekonomisk-historiska kontexten präglas av att den politiska 
situationen i Mellanöstern var mycket komplicerad. Efter det ottomanska 
imperiets fall har Mellanöstern varit föremål för långtgående västligt styre, 
dominans och politisk intervention.5 Uppkomsten av de franska och brittiska 
mandaten i regionen efter första världskriget innebar bland annat att andra 
västländers deltagande i handeln begränsades. Efter andra världskrigets 
avkolonisering öppnades dock marknaderna i Mellanöstern när självständiga 
stater bildades och de koloniala monopolen begränsades.6 I många länders ögon 
var därför efterkrigstidens Mellanöstern en ny, framväxande marknad. 
Emellertid blev regionen också skådeplatsen för geopolitiska maktspel, där de 
gamla mandatmakterna och det kalla krigets rivaler – USA och Sovjetunionen – 
spelade avgörande roller. 7  Flera militärkupper, revolutioner, krig och 
våldsamma konfrontationer utbröt som en direkt följd av det kalla kriget. I 
andra fall var krig och instabilitet ett uttryck för interna maktkamper. 
Förutsättningarna för små stater att bedriva handel i området påverkades 
tveklöst av de geopolitiska händelserna såsom det första arabisk-israeliska 
kriget 1948, Suezkrisen 1956 och de följande arabisk-israeliska krigen 1967 och 
1973. 8  Mellanösterns ekonomiska utveckling var också ojämn. Vissa av 

                                                      
4 Olika ansatser som lades fram av teoretiker från eller verksamma i Tredje världen. De 
olika ansatserna brukar sammanfattas under benämningen ”Beroendeskolan”. Lundahl 
(1988), s. 383.   
5 Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 7‐8. 
6 Owen (1999), s. 165. 
7 Huldt, Ries, Mörtberg, Ohlsson & Sandefeldt (2005), s. 8‐10.  
8 Ibid, s. 10.  
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ekonomierna i Mellanöstern uppnådde relativt välstånd och rikedom, medan 
andra förblev fattiga.9 Denna fragmenterade ekonomiska och sociala utveckling 
har till exempel analyserats i termer av ojämn ekonomisk utveckling, global 
integration, byråkrati och korruption, otillräcklig eller otydlig lagstiftning och 
ensidigt beroende av oljeexport.10 

Det var inte bara stormakterna som efter det andra världskriget såg ekonomiska 
möjligheter i regionen. För små, öppna västerländska ekonomier var 
förutsättningarna för att bedriva handel med de större länderna i Mellanöstern 
ofta svåra. Det fanns betydande hinder för inträde på marknaderna genom 
supermakternas starka ställning, ekonomisk instabilitet, politisk osäkerhet, 
valutabrist, osäkra transaktioner samt korruption. Trots brist på historiska 
erfarenheter av handel i regionen och en allmänt dålig förståelse för de rättsliga 
och kulturella systemen i regionen, försökte länder som Sverige att öka handeln 
med Mellanöstern. Vilka strategier som tillämpades för att komma in på denna 
svåra marknad har dock inte undersökts tidigare. 

De största och snabbast växande marknaderna fanns i de oljeexporterande 
staterna, samtidigt som dessa marknader var svåra att nå för länder som Sverige. 
I detta sammanhang kom Libanon att spela en viktig roll på grund av sina 
handelstraditioner med väst. Libanon kom att bli en inkörsport till Arabvärlden 
med en betydande transithandel. Libanon var därför viktigt, trots landets 
blygsamma storlek.  

Informationsinhämtning och kunskapsuppbyggnad betraktas som viktigt för 
etableringsstrategier på utländska marknader. En tolkningsram för 
utlandsetableringsprocesser, där inte minst informationsuppbyggnad är central, 
finns i den så kallade Uppsalamodellen. 11  Eftersom modellen erbjuder en 
generalisering av utlandsetableringsprocesser, utan att gå in på frågor om hur 
företag värderar olika marknader, så är modellen möjlig att använda för att 

                                                      
9 Tuma (2000), s. 201.  
10 Drury, Krieckhaus & Lusztig (2006), s. 121‐122. 
11 Uppsalamodellen har fått sitt namn efter Uppsala Universitet, där professor Jan 
Johanson och docent Finn Wiedersheim‐Paul år 1975 empiriskt studerade företags 
internationaliseringsmönster. Studiens upptäckter lade grunden till en utvecklad 
teoretisk modell för hur företag går tillväga när de expanderar internationell, och en 
internationaliseringsprocessmodell kallad Uppsalamodellen lades fram år 1977 av 
redan nämnda Jan Johanson och professor Jan‐Erik Vahlne. För att modellen bättre 
skulle kunna appliceras på moderna internationaliseringsförhållanden publicerade 
Johanson & Vahlne år 2009 och år 2011 två uppdaterade versioner av sin ursprungliga 
modell. 
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förstå myndigheters och organisationers agerande. Som 
forskningsgenomgången kommer att visa har Uppsalamodellen bara använts i 
ett fåtal ekonomisk-historiska studier, vilket motiverar att den diskuteras 
empiriskt i en historisk utvecklingsprocess. Detta beror på att myndigheternas 
och de handelsrelaterade organisationernas strategier utvecklas i samspel med 
företagens behov. Därför är det viktigt att undersöka samspelet mellan 
myndigheter, näringslivets handelsrelaterade organisationer samt företagen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I föreliggande avhandling utgör uppkomsten av det franska mandatet Syrien-
Libanon efter första världskriget samt det libanesiska inbördeskrigets utbrott 
1975 de kronlogiska avgränsningarna för undersökningen.12 

Det övergripande syftet är att öka kunskapen om hur aktörer i en liten, öppen 
västekonomi försökte utveckla sina ekonomiska intressen på en ny, 
framväxande marknad präglad av stor osäkerhet. Lovande ekonomiska utsikter 
sammanföll med en hög grad av politisk instabilitet med globala 
dimensioner. De stora politiska händelserna i området utgör en viktig fond för 
analysen.  

I avhandlingen undersöks de svenska handelsfrämjande åtgärderna med 
utgångspunkt i myndigheters och handelsfrämjande organisationers agerande. 
Detta gäller främst organisationer under Utrikesdepartementet (UD) men också 
näringslivets främsta organisation i sammanhanget; Sveriges Allmänna 
Exportförening (SAE). Företagens agerande och strategier studeras med 
utgångspunkt i LM Ericsson, det svenska företag som hade de största affärerna i 
Libanon under perioden. 

Avhandlingens huvudfrågeställningar är de följande: 

 På vilka sätt agerade svenska myndigheter, näringslivsorganisationer 
och företag för att utveckla handels- och affärsförbindelserna med 
Libanon 1920-1975?  

 Hur och på vilket sätt kan svenska myndigheters strategier och agerande 
gentemot Libanon förstås och förklaras med hjälp av Uppsalamodellen 
som tolkningsram?  

                                                      
12 Det officiella namnet var Mandat français pour Syrie et le Liban och på engelska 
Mandate for Syria and the Lebanon. I texten kallas det franska mandatet 
fortsättningsvis för Syrien‐Libanon. 
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Frågorna belyser två kunskapsfält. Det första kunskapsbidraget gäller en bättre 
förståelse av den svenska handelshistorien genom att studera handelsrelationer 
med ett utvecklingsland. Detta ska ses mot bakgrund av att 
utrikeshandelshistoriken med få undantag har berört de största handelsparterna. 
Undersökningsperioderna har i regel motiverats av stora handelspolitiska 
förvecklingar, i praktiken mellankrigstiden. Det finns således en kunskapslucka 
kring handelsstrategier och företagsetableringar bland utvecklingsländer i 
högrisk områden. Handel med Mellanöstern har inte heller varit föremål för 
tidigare svensk ekonomisk historisk forskning.  

Det andra kunskapsfältet rör ett analytiskt perspektiv där samspelet mellan 
företagen och myndigheterna beaktas vid utlandsetableringar. Samspelet och 
rollfördelningen mellan stat och företag blir således en del av 
utlandsetableringsstrategin.  

Huvuddelen av tidigare forskning utgår från företagens motiv och strategier. 
Den roll som spelades av handelsfrämjande myndigheter och organisationer har 
inte undersökts i någon större omfattning. Avhandlingen bidrar därför också till 
att klargöra dessa organisationers historiska betydelse för företags 
utlandsetableringar på osäkra marknader med Libanon som fall.  

Avhandlingens analytiska tolkningsram, den så kallade Uppsalamodellen, kan 
trots att modellen inte omfattar myndigheters och organisationers roll i 
etableringsprocessen, studera myndigheternas agerande och strategier med 
utgångspunkt i den taxonomi som är grunden i modellen. Att detta är möjligt 
beror på det samspel som kan antas mellan företag och myndigheter, särskilt när 
det gäller etablerandet av en affärsmässig närvaro på en ny och osäker marknad. 
Myndigheterna underlättar på olika sätt för företagen, samtidigt som det finns 
ett statligt ekonomisk-politiskt intresse att få företag att etablera sig på den nya 
marknaden. Med hjälp av modellen systematiseras händelseförloppen genom en 
historisk generalisering och periodisering av svenska handelsfrämjande åtgärder 
med avseende på organisation, och den typ av kunskapsuppbyggnad som sker. 
Därmed belyses också myndigheternas och organisationernas roll vid 
företagsetableringar i utlandet. 
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1.2 Tidigare ekonomisk historisk forskning: handelspolitik och 
utlandsetableringar 

Svensk ekonomisk historisk forskning om handelsrelaterade frågor kan delas in 
i två forskningsfält. Det första rör svensk handelspolitik, vanligen med fokus på 
mellankrigstiden. Föreliggande avhandling studerar dock inte handelspolitik 
eftersom policyprocesserna inte behandlas. Däremot verkar de aktörer som 
studeras i föreliggande avhandling i en handelspolitisk kontext. Det är därför 
viktigt att gå igenom forskningen på området.  

Det andra handelsrelaterade forskningsfältet inom ekonomisk historia rör 
företags utlandsetableringar. Det är främst mot detta fält som föreliggande 
avhandling är orienterad.  

Rörande svensk handelspolitik har Sven Nordlund analyserat de skandinaviska 
handelsrelationerna med de baltiska staterna mellan 1918 och 1940. Han fann 
att de baltiska staterna spelade en marginell roll för den skandinaviska exporten, 
trots den växande betydelsen av de östeuropeiska marknaderna under 
mellankrigstiden. Den ekonomiska krisen på 1930-talet tvingade dock den 
svenska exportindustrin att ägna mer uppmärksamhet åt marginella marknader, 
särskilt de baltiska staterna. För att minska beroendet av Storbritannien och 
Tyskland var de baltiska staterna samtidigt intresserade av att förbättra sina 
ekonomiska förbindelser med mindre västeuropeiska ekonomier som Danmark 
och Sverige. 13  Det är värt att notera att den handelspolitiska situationen 
gentemot de baltiska staterna under mellankrigstiden delvis påminner om 
situationen i Mellanöstern efter andra världskriget. I båda fallen var den 
politiska osäkerheten stor samtidigt som det fanns motiv både för Sverige och 
mindre stater på de nya marknaderna att utöka handeln. 

Sven-Olof Olsson har bland annat studerat hur centrala personer och ledare i 
olika branschorganisationer påverkade resultaten av svenska 
handelsförhandlingar och avtal under mellankrigstiden. Genom att analysera hur 
individer med hög ställning också personligen kunde tjäna på den förda 
handelspolitiken och på de politiska beslut som togs för att främja olika 
näringsgrenar diskuterar Olsson huruvida detta engagemang styrdes av 
egenintresse och om egenintresset i så fall sammanföll med allmänintresset. 
Studiens slutsats är att makteliten i stat och näringsliv i hög grad hade agerat 
utifrån ett allmänintresse.14 I fallet Sverige-Libanon är det inte uteslutet att finna 

                                                      
13 Nordlund (1994), s. 243‐246. 
14 Olsson (2011), s. 12 och 122. 
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personer i ledande ställning inom organisationer och storföretag som uppenbart 
utnyttjade sina positioner av egenintresse när de uppträdde som representanter 
för något av länderna. 

Gällande Sveriges handelsrelationer med större länder har Bengt Nilsons 
studerat den svensk-brittiska handeln mellan 1929 och 1939. Nilson 
koncentrerar sig i undersökningen på den brittiska regeringens ansträngningar 
att upprätthålla fungerande handel med Sverige, och den brittisk-tyska 
konkurrensen för nordiska råvaror.15 Nilson visar att den svenska marknaden 
var ett slagfält för stormaktsintressen.  

Peter Hedberg har studerat de svensk-tyska bilaterala handelsförbindelserna 
mellan 1934 och 1945, och den osäkerhet som det svensk-tyska bilaterala 
clearingavtalet innebar. Tyngdpunkten i hans arbete var att beskriva och 
analysera upphovet till clearingavtalet, utvecklingen och villkoren kring det, 
och om Sverige kunde skydda sina intressen i Tyskland.16 Både Nilson och 
Hedberg visar exempel på hur Sverige utsattes för betydande påtryckningar från 
större länder. Det är möjligt att liknande påtryckningar skedde mot Libanon och 
möjligen Sverige mot bakgrund av det svåra geopolitiska läget i regionen efter 
1945.  

Utvecklingen av den svenska handeln med Sovjetunionen och Polen under 
1946-1952 har studerats av Birgit Karlsson. Hon studerar hur 
utrikeshandelspolitik, ekonomisk politik och ekonomisk utveckling påverkat 
Sveriges handel med de östeuropeiska staterna. Tre viktiga aspekter i hennes 
avhandling berörde: den allmänna ekonomiska utvecklingen, den svenska 
regeringens ekonomiska planering och den internationella politiska 
utvecklingen. De två första aspekterna var enligt Karlsson, de viktigaste 
faktorerna för främjandet av svensk handel med öststaterna. Men dessa två 
aspekter var, enligt Karlsson, relaterade till den internationella politiska 
strukturen som genomgick grundläggande förändringar efter andra världskriget, 
inte minst på grund av Marshallhjälpen.17 En slutsats från hennes studie var att 
den svenska utrikeshandelspolitiken påverkade handeln med Östeuropa och 
Sovjetunionen på grund av tillämpningen av embargopolitiken från CoCom-
länderna.18 Sveriges roll i embargopolitiken mot öststaterna har även studerats 

                                                      
15 Nilson (1983), s. 38‐39, 66‐67. 
16 Hedberg (2003), s. 123‐124, 243‐244. 
17 Karlsson (1992), s. 245‐246. 
18 Ibid, s. 246‐247. Den multilaterala kontrollorganisationen CoCom är engelsk 
förkortning för Coordinating Committee for Multilateral Export Controls. Kommittén 
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av Gunnar Adler-Karlsson. Eftersom Sverige samarbetade med CoCom-
länderna i deras embargopolitik mot öststaterna menade han att östhandelns 
svaga utveckling under 1950- och 1960-talen delvis kan förklaras av att export 
av strategiska varor inte var tillåten.19 Det är möjligt att embargopolitiken kan 
ha påverkat den svenska handeln med Libanon, eftersom landet via 
transithandeln var knutet till andra länder i regionen. Vissa av dessa länder hade 
också starka band till Sovjetunionen. 

Andra exempel på tidigare forskning som rört Sveriges handel med större länder 
är Lars Lundbergs avhandling som analyserade effekterna av det samlade 
komplexet av samtliga handelshinder på den svenska ekonomin under 1960-
talet. Hans utgångspunkt var att handelspolitiken påverkade graden av 
internationell ekonomisk integration. Lundberg utforskade effekterna av EEC:s 
och EFTA:s bildande, vilka ledde till en omfattande minskning av tullar och 
barriärer för import under 1960-talet.20  

I sin avhandling om svensk Mellanösternpolitik har statsvetaren Ulf Bjereld 
studerat Sveriges agerande och ställningstaganden i konflikterna i Mellanöstern 
mellan 1947 och 1985. Indirekt berörs även ekonomiska intressen i studien. 
Enligt Bjereld var det svenska intresset av Mellanöstern mycket begränsat fram 
till början på 1950-talet. 21 Sverige låg långt ifrån konfliktområdet och hade inga 
större ekonomiska och politiska intressen i regionen. 22  Sveriges ökade 
diplomatiska agerande i regionen kopplades till Suezkriget och följdes av 
Sveriges medlingsroll i Sexdagarskriget och deltagande i FNs fredsbevarande 
styrkor i området. Efter Sexdagarskriget beskrev Sveriges regering 
Mellanöstern som ett känsligt område och situationen som invecklad med 
antydningar om de ekonomiska faktorernas betydelse. I samband med 
Oktoberkriget 1973 och den oljekris som följde på kriget, tillskrev den svenska 
                                                                                                                                  
upprättades 1950, hade sitt säte i Paris och hade USA som sin största uppbackare. I 
CoCom ingick 17 medlemsstater: Australien, Belgien, Danmark, Västtyskland, 
Frankrike, Grekland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, 
Portugal, Spanien, Turkiet, Storbritannien och Förenta staterna. Förutom dessa fanns 
stater som stod utanför CoCom men var tätt bundna till och samarbetade med 
organisationen: Finland, Österrike, Sverige, Schweiz och Taiwan. CoCom hade i 
uppdrag att förhindra att Sovjetunionen och länder under sovjetiskt inflytande fick 
tillgång till strategiska varor. CoComs viktigaste maktmedel var hot som sanktioner. 
Medlemsländerna beslöt gemensamt att upplösa CoCom i 31 mars 1994. Cupitt & 
Grillot (1997), s. 361‐363.  
19 Adler‐Karlsson (1970), s. 22‐25, 86‐89. 
20 Lundberg (1976), s. 17. 
21 Bjereld (1989), s. 26 och 40. 
22 Ibid, s. 44‐45. 
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regeringen Mellanöstern en mycket större vikt i strategiskt, politiskt och 
ekonomiskt avseende än tidigare.23 

Gällande svenska företags utlandsetableringar har Mikael Lönnborg studerat 
svenska försäkringsbolags etableringsförsök på den internationella 
försäkringsmarknaden under perioden 1855-1913. Som analysram användes 
flera teoretiska ansatser med fokus på varför och hur företag involverar sig på 
utländska marknader.24 Bland dessa märks bland annat nätverksansatsen, också 
känd som Uppsalamodellen, vilken betonar nätverks- och kunskapsuppbyggnad 
som bärande strategier i företags utlandsetableringar. Modellen försöker främst 
att identifiera de avgörande steg som leder till en utlandsetablering, medan 
frågor som rör varför ett visst företag finner en specifik marknad intressant 
egentligen inte behandlas. Eftersom modellen främst fokuserar på nätverks- och 
kunskapsuppbyggnad, och eftersom detta också är en del av de 
handelsrelaterade organisationernas arbete, är den en lämplig teoretisk 
utgångspunkt för föreliggande studie. 

Studier av svenska utlandsetableringar i fattiga länder eller regioner är ovanliga. 
Ett undantag är Harald Runblom som studerade exportutvecklingen och de 
åtgärder som svenska företag vidtog i Latinamerika under perioden 1900 till 
1940. Bedömningar som gjorts av svenska företag om ekonomiska och politiska 
situationer i området, företagens förhandlingstaktiker under 
etableringsprocessen och deras relationer med myndigheterna i Latinamerika 
stod i fokus för undersökningen. 25  Runblom fann ett mönster där flera 
nyckelpersoner i de latinamerikanska länderna var engagerade både som 
tjänstemän och företagsrepresentanter. 26  I samband med de flera politiska 
systemskiften, som ägde rum i många latinamerikanska stater och som sporrade 
ett system baserat på mutor och korruption, hade förändringar i den politiska 
makten djupgående effekter på företagens försäljningspositioner. Företagens 
inträde på marknaden åtföljdes ofta av höga avgifter som betalades till 
kontaktpersoner i form av provisioner.27 Att det kan ha fungerat på liknande sätt 
också gällande Sveriges handelsaktiviteter i Libanon är troligt. Framförallt 
noteras den vikt Runblom fäster vid nätverk och kontakter på ibland hög 
politisk nivå. 

                                                      
23 Ibid, s. 50‐52, 60‐62.  
24 Lönnberg (1999), s. 14, 36.  
25 Runblom (1971a), s. 296‐297. 
26 Runblom (1971b), s. 25. 
27 Runblom (1971a), s. 310‐311. 
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Svenska företags etableringar på nordiska marknader har studerats av Hans-
Olov Byquist för att på så sätt studera den nordiska ekonomiska integrationen ur 
ett svenskt perspektiv. Studien utgick från tre väsentliga aspekter på ekonomisk 
integration: direktinvesteringar, utrikeshandel och internationellt ekonomiskt 
samarbete. Dessa tre aspekter var också relaterade till ett småstatsperspektiv.28 
Byquist visade att den nordiska marknaden från 1960-talet till 1990-talet var av 
större betydelse för den svenska utrikeshandeln än vad den var under första 
hälften av 1900-talet. I detta perspektiv ansåg Byquist att den växande handeln 
var relaterad till en funktion av framväxten av ekonomiskt samarbete.29 Det 
normala mönstret för svenska företags inträde på utländska marknader har dock 
varit att först etablera nya affärer i närliggande regioner. Byquist fann också att 
flera svenska företag mycket tidigt kom att etablera sig på de nordiska 
marknaderna.  

Sammanfattningsvis konstateras att det inte finns några ekonomisk-historiska 
studier som behandlar svenska handelsrelationer eller utlandsetableringar i 
Mellanöstern. Det saknas även studier som rör svensk handelspolitik mot 
Mellanösterns olika länder. Vidare finns det bara en studie som behandlar 
svenska företagsetableringar i fattiga länder, nämligen Runbloms studie om 
Latinamerika 1900-1940. Det är också Runbloms arbete som föreliggande 
avhandling närmast anknyter till. Föreliggande avhandling är tänkt att bidra till 
forskningsläget dels genom att studera svenska ekonomiska intressen i 
Mellanöstern, och dels genom att anlägga ett perspektiv som betonar samspelet 
mellan myndigheter, organisationer och företag vilka agerar på en marknad där 
den geopolitiska konfliktnivån måste betraktas som högre än i Latinamerika 
1900-1940.  

  

                                                      
28 Byquist (1998), s. 1. 
29 Ibid, s. 133‐134. 
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1.3 Tidigare företagshistorisk forskning  

Det finns ett stort antal företagsmonografier som behandlar svenska 
utlandsetableringar som en del i enskilda företags historia. Eftersom antalet 
monografier är tämligen stort presenteras här enbart monografier som i någon 
utsträckning berör svenska företags affärer i Mellanöstern.  

Scania Vabis bildades 1911 genom en fusion mellan Malmöbaserade Scania och 
Södertäljebaserade Vabis.30 Det nya bolaget tillverkade tunga fordon, lastbilar, 
bussar, personbilar, motorer och motordressiner.31 Kort efter krigsslutet 1918 
började företaget att expandera till andra länder och efter andra världskriget 
utvecklades företaget till en världsledande lastbilstillverkare. Exportchefen 
jobbade tillsammans med andra medarbetare och försäljningschefer med att 
bygga upp en välfungerande exportförsäljningsorganisation. Under 1950-talet 
tillförde exportchefen och gruppen under sig företaget ett värdefullt 
internationellt kontaktnät och kunskap om utlandsaffärer. Det bidrog till att 
försäljningen expanderade snabbt för att även omfatta avlägsna marknader 
utanför Europa. Exporten av lastbilar nådde bland annat Syrien. 32  Giertz 
uppgifter om Scania-Vabis relativt tidiga export till Syrien gör att företaget är 
potentiellt viktigt i föreliggande undersökning. År 1954 gick minst 20 procent 
av företagets export till Syrien. 33  Iran, Syrien och Irak köpte årligen 
sammanlagt 300 till 900 lastbilar under 1960-talet. Den årliga 
försäljningsvolymen av Scania-lastbilar till Irak ökade till mellan 400 och 1 000 
lastbilar vid mitten på 1970-talet och till 3 000 lastbilar vid slutet av årtiondet. 
Det är värt att notera att Scania-Vabis export förefaller ha gått direkt till 
slutkunderna. Inget i Giertz framställning tyder på att lastbilarna var föremål för 
transithandel. 

Ett annat svenskt företag med stora utlandsetableringar var LM Ericsson. Redan 
vid början av 1900-talet hade företaget etablerat dotterbolag i Finland, Norge 
och Danmark. Bolaget hade även fabriker i Ryssland, Storbritannien och USA. 
De långsamma så kallade koordinatväljarna som utvecklades under 
mellankrigstiden ersattes under början av 1950-talet av snabba automatiska 
telefonväxlar. Denna teknik stärkte företagets position på den internationella 
marknaden. I sin monografi över LM Ericsson studerade Attman & Olsson 
bolagets strategier på tre viktiga utländska marknader: Mexiko, Australien och 
                                                      
30 Giertz (1991), s. 70‐77. 
31 Ibid, s. 89‐95. 
32 Ibid, s. 297‐301. 
33 År 1954 skeppades 204 lastbilar och 29 bussar till Syrien och utgjorde 20 procent av 
Scania‐Vabis export under detta år. Giertz (1991), s. 319. 
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Brasilien. Inte minst gällande den mexikanska marknaden betonades 
dotterbolagets relationer till myndigheterna, företagets bedömningar av de 
politiska förhållandena i landet och deras relationer till politiskt ledande 
personer i Mexiko.34 

Meurling & Jeans studerade de strategier som LM Ericsson använde för att nå 
framgångar och hantera motgångar under företagets historia. Studien bygger 
mest på de beslut som högt uppsatta personer, verkställande direktörer och 
styrelsemedlemmar fattade under olika epoker. Studien bygger också på 
företagsrepresentanters och agenters personliga upplevelser. 35  LM Ericssons 
affärer i Libanon nämns inte i någon av monografierna. 

Ett ytterligare ett storföretag som förekommer i föreliggande avhandling är 
Volvo. Peter Haventon visar att Volvos export nådde avlägsna marknader som 
Argentina och Palestina redan under slutet av 1920-talet. Volvoledningen 
satsade från början på att skicka representanter och informatörer till länder med 
viktiga kundgrupper. Man satsade även på sammansättningsfabriker, 
utställningar och återförsäljare i olika delar av världen.36 Vidare menar Olsson 
& Moberger att goda avsättningsmöjligheter på marknader med stor 
inköpskapacitet och låga importtullar lockade Volvo till att exportera sina 
produkter till icke-billtillverkande länder i Europa, Latinamerika, Nordafrika 
och Mellanöstern.37  

Ett annat bolag som hade affärsintressen i Mellanöstern är Bofors. Steckzén 
betonar att den svenska kanonindustrin redan tidigt var beroende av export. 
Detta skapade inte bara vinstmöjligheter för företaget utan också problem av 
särskild karaktär och svårighetsgrad. Marknadsläget påverkades starkt av 
växlingarna i det utrikespolitiska läget och konkurrensen med de utländska 
vapentillverkarna var mycket hård. Goda och dåliga konjunkturer med oväntade 
och snabba förändringar satte också sin prägel på Boforsproduktexporten.38 
Även om det är känt att Bofors hade affärsintressen i Mellanöstern, omnämns 
enbart affärerna med Iran under 1930-talet i Steckzéns monografi. 

 

                                                      
34 Attman & Olsson (1977), s. 102‐109, 119‐124, 219, 227‐243.  
35 Meurling & Jeans (2000), s. 16. 
36 Haventon (2009), s. 64, 68‐80.  
37 Olsson & Moberger (1995), s. 13. 
38 Steckzén (1946), s. 7. 
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1.4 Forskning kring handel och tillväxt i Libanon och 
Mellanöstern 

Tidigare forskning om Libanons ekonomiska historia har ofta fokuserat på 
landets transithandel och finansiella tjänster, vilka har lyfts fram som särskild 
viktiga delar i den ekonomiska utvecklingen. 

Abdulhadi Yamot har exempelvis påpekat att Libanons transithandel – som 
länkade samman Västvärlden med Mellanösterns inland – utvecklades av flera 
skäl. Den var tidsbesparande men byggde också på den libanesiska liberala 
handelspolitiken och förekomsten av handlare och agenter samt en lång 
handelstradition. Handelsmännen hade således betydande kommersiella 
erfarenheter och breda kontaktnät i regionen. 39 Yamots framställning har dock 
en nationalromantiserande ton i det att han bland annat talar om det libanesiska 
folkets kommersiella skicklighet i deras kontakter med världen. Det handlade 
givetvis om enskilda affärsmäns skicklighet och kontaktnät och inte om 
nationalkaraktär. 

Det har också framhållits att hamnen i Beirut hade utvecklats till en viktig 
transithamn i Mellanöstern redan under 1930-talet. Ungefär en tredjedel av de 
varor som transporterats via Beirut till väst kom från regionen, medan en 
majoritet av den import som gick via Beirut var avsedd för Mellanösterns 
inland. 40  Vidare gick enligt Issawi 30 procent av världens guldtrafik över 
Libanon i början av 1950-talet.41 Samtidigt krävde transporten av råolja genom 
oljeledningar från Saudiarabien och Irak, att terminaler och raffinaderier 
byggdes i Libanon. I fallet med raffinaderierna handlar det givetvis om 
förädling av en råvara och inte om återexport. Enligt Owen & Pamuk fann 
nästan två tredjedelar av den arabiska oljan sin väg via Beirut mellan 1956 och 
1965. Sammanfattningsvis menar Owen & Pamuk att transithandeln var den 
enskilt viktigaste faktorn bakom Libanons ekonomiska tillväxt under perioden.42 

                                                      
39 Ett fartyg från London behövde då 21 dagar för att nå Basra i Irak, medan det kunde 
nå Beirut på 15 dagar. Vattenvägen med båt mellan Marseille och Basra tog då 20 
dagar, medan det bara tog fem dagar mellan Marseille och Beirut. Ett fartyg från 
Rumänien behövde då 28 dagar för att nå Basra i Irak, medan det kunde nå Beirut på 
fyra dagar. Vattenvägen med båt mellan hamnstaden Odessa i södra Ukraina och Port 
Said i Egypten tog då 30 dagar, medan det bara tog åtta dagar för att nå Beirut. Yamot 
(2005), s. 150. 
40 Gates (1998), s. 30.  
41 Issawi (1964), s. 284.  
42 Owen & Pamuk (1999), s. 158.  



 

24 

Tidigare forskning har också fokuserat på libanesiska institutioner och dess 
relation till landets politiska och socio-ekonomiska förhållanden. Kamal Salibi 
har analyserat det han kallade för Merchant Libanon med fokus på landets 
regimer under perioden 1943-1958. 43  Salibi är klart entusiastisk över de 
ekonomiska framstegen under presidenterna Bishara Khoury och Camille 
Chamoun44 . Trots korruption inom statliga organ hävdar han att de libanesiska 
regeringarna spelade en avgörande roll för vad han beskriver som landets 
fenomenala välstånd och stabilitet. Vidare beskriver Salibi att Libanon 
utvecklades till ett mycket välmående land med stor social utveckling och 
förklarar detta som ett resultat av välorganiserade utlandsrelationer och en 
anmärkningsvärd grad av stabilitet. Salibis uppfattning, som tveklöst kan ses 
som skönmålande, ska dock ses mot bakgrund av framväxten av diktaturer på 
de flesta håll i regionen och avsaknaden av regimer med demokratiska 
värderingar. I jämförelse med många andra länder i Mellanöstern framstod den 
libanesiska handelsrepublikens upplysta ideal, vilka garanterade en fri 
företagsamhet och demokrati, som ett föredöme.45 

Carolyn Gates har också beskrivit den libanesiska handelsrepubliken 1946-1958 
som en särskilt dynamisk, öppen och livskraftig ekonomi som kännetecknas av 
politisk stabilitet. Gates förklarade det hon kallade för det libanesiska 
ekonomiska miraklet under 1950-talet med inrättandet av laissez-faire politik 
och med upplösningen av den syrisk-libanesiska tullunionen. Kort sagt har 
liberal politik och nya institutioner setts som drivkrafter, för ökad ekonomisk 
aktivitet och ett relativt högt internationellt förtroende, för den libanesiska 
marknaden. Inslag i politiken var en stark valuta och om ett medvetet 
utnyttjande av inhemskt privat kapital. Gates menade att Libanons öppna 
ekonomi gynnade elitens ekonomiska intressen men att den var mindre 
framgångsrik i att bidra till att bygga upp nationen och skapa ekonomiskt 
välstånd som mötte behoven hos majoriteten av det libanesiska folket.46 

                                                      
43 Merchant Lebanon är benämningen på den ekonomiska modell som växte fram i 
Libanon efter andra världskriget. I avhandlingen används det försvenskade begreppet 
”den libanesiska handelrepubliken”. Salibis ställning som historiker i Libanon kan 
jämföras med Eli F. Heckschers ställning som grundare av ämnet ekonomisk historia i 
Sverige. 
44 Under mandatperioden var Khoury Libanons premiärminister 1927 ‐1929. Efter 
Libanons självständighet 1943 valdes Khoury till den förste presidenten i landet. 1952 
ersattes han av Camille Chamoun som ny president i landet för perioden 1952‐1958. 
Gates (1998), s. 80‐96.  
45 Salibi (1966), s. 214‐215.  
46 Gates (1998), s. 85‐91, 136.  
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Det är värt att notera att den förhållandevis starka ekonomiska utvecklingen 
under den libanesiska handelsrepubliken inte bekräftas av Angus Maddisons 
skattningar av Libanons ekonomiska tillväxt.47 Enligt Maddison var Libanons 
årliga BNP tillväxt per capita ungefär två procent mellan 1950 och 1956. Detta 
kan jämföras med Syrien, som nådde 6.7 procents årlig tillväxt under samma 
period, Israel med 5.9 procent och Turkiet med 4.4 procents tillväxt. Även om 
delar av den libanesiska ekonomin blomstrade var tillväxten inte hög ens under 
den libanesiska handelsrepubliken. Om vi återvänder till perioden 1959 till 1979 
föll Libanons tillväxt till under två procent, medan motsvarande tillväxttakt 
under samma period var 3.4 procent för Syrien, 4.3 procent för Israel och 3.1 
procent för Turkiet. Den regionala ledaren i fråga om ekonomisk tillväxt var 
under perioden Saudiarabien, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 6.8 
procent.48  

Den positiva synen på den libanesiska ekonomiska utvecklingen ifrågasätts 
också av Gaspard, som framförallt har studerat den libanesiska laissez-faire 
strategin mellan 1948 och 2002. Visserligen hävdar Gaspard att den libanesiska 
ekonomin från 1948 utvecklades genom relativt öppna och fria marknader, stark 
finansiell ställning, en stor arabisk regional marknad som var tillgänglig för 
export och ett rikligt utbud av kapital. Dessutom backades ekonomin upp av 
libanesiska kommersiella banker. 49  Gaspards viktigaste slutsats är dock att 
laissez-faire politiken inte var särskilt effektiv. Under perioden 1948-1974 var 
den libanesiska ekonomiska tillväxten lägre även än i de grannländer som inte 
producerade olja. Den var dessutom påtagligt obalanserad och vissa 
befolkningsgrupper och regioner stod helt eller delvis vid sidan av den 
ekonomiska utvecklingen.50  

Sammanfattningsvis innebär detta att den vetenskapliga litteraturen presenterar 
minst två olika bilder av Libanons ekonomiska utveckling efter andra 
världskriget. Medan den första betonar en stark ekonomisk utveckling genom 
laissez-faire politiken, menar modernare forskning att Libanon har haft ett av de 
sämsta ekonomiska resultaten i regionen även under perioder av politisk 
stabilitet. I och med att undersökningen berör svenskarnas analyser och 
utredningar av ekonomiska förhållanden i Libanon, är det möjligt att även se 
vad Sverige hade för syn på Libanons ekonomiska utveckling. Vilket av dessa 

                                                      
47 Maddison (2010)  
48 Maddison (2001), s. 301‐302. 
49 Gaspard (2004), s. 222 
50 Ibid, s. 222‐223. 
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två synsätt som fanns representerade bland de samtida svenska observatörerna 
återstår att utforska i avhandlingen. 

1.5 Teoretisk tolkningsram: Uppsalamodellen och dess tillämpning 

I grunden kan problemområdet kring den svenska etableringen och 
etableringsförsöken i Libanon ses som ett uttryck för olika företags 
internationalisering. Särskilt på de ofta svåra Mellanösternmarknaderna har 
denna process skett i nära samarbete med svenska myndigheter och 
organisationer. En utgångspunkt för studien är därför att myndigheters och 
organisationers agerande och strategier kan analyseras utifrån teorier för 
företags utlandsetableringar. Tanken är att företagens behov av information och 
hjälp avspeglas i myndigheters och organisationers arbete.  

Det finns olika anledningar till varför ett företag etablerar sig utomlands. Ett 
argument kan vara att det råder begränsade tillväxtmöjligheter eller ökad 
konkurrens på hemmamarknaden. Ett annat argument är att den utländska 
marknaden kan vara attraktiv och därför lockar till sig företag från andra länder. 
Att företaget genomgår en internationaliseringsprocess innebär inte enbart 
vinstgivande möjligheter utan också hinder, risker och utmaningar. Många 
forskare har undersökt strategier och styrmekanismer för hur företag etablerar 
sig och expanderar internationellt. Johanson & Vahlnes modell (i det följande 
kallad Uppsalamodellen) har varit betydelsefull i forskning kring företags 
utlandsetableringar. Modellen kan ses som en empiriskt härledd generalisering 
som visar ett antal steg och processer i utlandsetableringen. 

Utifrån antaganden att brist på kunskap och resurser utgör största hindret för 
företags utlandsetablering utvecklade Johanson och Wiedersheim-Paul en 
etableringskedja som företag normalt genomgår under sin internationella 
expansion. Etableringskedjan består i den första versionen av modellen av fyra 
olika steg. Initialt satsar företaget först på den inhemska marknaden och 
bedriver ingen regelbunden export. Efterhand börjar företaget exportera sina 
varor till utländska marknader via självständiga representanter och agenter. 
Därefter följer upprättandet av filialer (försäljning genom dotterbolag) på den 
utländska marknaden. Avslutningsvis förlägger företaget delar av sin 
produktion till den utländska marknaden. Enligt Johanson och Wiedersheim-
Paul innebär de fyra stegen successivt ökande resursåtaganden på utländska 
marknader samt ett alltmer utvecklat informationsflöde.51  

                                                      
51 Johanson och Wiedersheim‐Paul (1975), s. 306‐307. 
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Johanson och Wiedersheim-Paul betonar dock att företags internationella 
expansion inte alltid följer etableringskedjans alla steg, beroende på särskilda 
omständigheter. Exempelvis behöver företag som har stora kunskaper om andra 
utländska marknader inte nödvändigtvis genomföra samtliga steg. Vidare 
framhåller de också att faktorer såsom olikheter i politiska system, industriell 
utvecklingsnivå, utbildningsnivå, kultur och språk kan utgöra hinder för ett 
effektivt informationsflöde mellan företag och de utländska marknader som 
företagen planerar penetrera. I modellen sammanfattas dessa faktorer i 
begreppet psykiskt avstånd, vilket ofta är sammankopplat med geografiskt 
avstånd. 52 

Johanson & Vahlnes vidareutvecklade Uppsalamodell betonar att företag som 
etablerar sig på nya marknader står inför olika möjligheter och svårigheter. 
Bristen på kunskap om nya utländska marknader är ett potentiellt hinder för 
lyckade internationaliseringsprocesser. 53  Modellen utgår ifrån att 
erfarenhetsmässig kunskap är främsta sättet att minska oväntad osäkerhet vid 
entrén på marknaden. Lyckade etableringar kännetecknas av gradvis expansion 
där företaget först inhämtar kunskap om och förståelse för de utländska 
marknader de vill penetrera. Brist på kunskap om utländska marknader och 
viljan att undvika risker leder ofta till att företag i första hand vänder sig till 
både geografiskt och kulturellt närliggande marknader. Så småningom söker sig 
företag till mer avlägsna marknader när tillräcklig kännedom om dessa har 
uppnåtts. Den nya marknaden kan i flera avseenden skilja sig från företagets 
tidigare marknader. Det kan röra språk, företagstradition och kultur, normer och 
värderingar. I samband med internationaliseringsprocessen måste också 
företaget anpassas till den nya marknadens egenskaper om etableringen ska bli 
framgångsrik.54  

Vidare resonerar Johanson & Vahlne i Uppsalamodellen kring två olika 
aspekter vid den internationella expansionen: marknadskunskap som en 
tillståndsaspekt och marknadsåtagande som en förändringsaspekt. 
Marknadskunskap svarar mot företagets kännedom om utländska marknader, 
medan marknadsåtagande betonar hur mycket resurser som tillägnas dessa 
marknader. Johanson & Vahlne menar att dessa två aspekter är cykliska, det vill 
säga att utfallet av nuvarande händelser och beslut ligger till grund för framtida 
händelser och beslut. Den internationella expansionens förändringsaspekter 
utgörs av nuvarande affärsverksamhet och beslut om resursåtaganden till 

                                                      
52 Ibid, s. 308. 
53 Johanson & Vahlne (1977), s. 23 och 26.  
54 Ibid, s. 26.  
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utländsk affärsverksamhet. Tanken är att beslut om resursåtaganden till 
utländska marknader och hur den nuvarande affärsverksamheten genomförs 
påverkas av marknadsåtagande och marknadskunskap. Sambandet är cykliskt då 
marknadsåtagande och marknadskännedom i sin tur påverkas av hur den 
nuvarande affärsverksamheten genomförs och av beslut om resursåtagande till 
utländska marknader.55  

Johanson & Vahlne delar in kunskap och kännedom om utländska marknader i 
två kategorier beroende på hur kunskapen förvärvas. Objektiv kunskap kan läras 
ut av en person till en annan medan erfarenhetsbaserad kunskap enbart kan 
förvärvas genom personliga upplevelser och erfarenheter. Enligt Johanson & 
Vahlne är förvärv av erfarenhetsbaserad kunskap mycket viktigt vid företags 
internationella expansion. Till skillnad från på hemmamarknaden saknas denna 
grundläggande erfarenhetskunskap som istället måste förvärvas på plats genom 
den utländska affärsverksamheten. Vidare betonas att betydelsen av den 
erfarenhetsbaserade kunskapen ökar ju mindre strukturerad och väldefinierad 
företagets verksamhet är. Detta innebär att ifall företagsverksamhet baseras på 
stora och utvidgade kontakter med andra individer är den erfarenhetsbaserade 
kunskapen extra viktig.56  

I modellen görs också skillnad mellan generell kunskap och marknadsspecifik 
kunskap. Generell kunskap är kunskap som kan förvärvas och innehas 
oberoende av geografiskt läge, det vill säga kunskap som kan appliceras på flera 
kontexter. Marknadsspecifik kunskap å andra sidan, är kunskap om en specifikt 
lands marknad, till exempel om dess kultur, dess marknadssystem och 
kundernas inköpsvanor. Till skillnad från generell kunskap kan 
marknadsspecifik kunskap därmed generellt inte appliceras på flera kontexter, 
utan den måste främst förvärvas genom erfarenhet på den aktuella marknaden. 
När företag bedriver affärsverksamhet på utländska marknader krävs både 
generell och marknadsspecifik kunskap.57  

Slutligen konstaterar Johanson & Vahlne att både erfarenhetsbaserad 
marknadskunskap och erfarenhetsbaserad företagskunskap är nödvändiga när 
företag expanderar internationellt. Huruvida det går att anställa personal utifrån 
som redan har erfarenhetsbaserad kunskap beror på den aktuella positionen. En 
position, som innebär mycket kontakter mellan företaget och den aktuella 
marknaden, kräver både erfarenhetsbaserad marknadskunskap och 

                                                      
55 Ibid, s. 26. 
56 Ibid, s. 28‐29. 
57 Ibid, s. 28. 
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företagskunskap. Viktigt att betona i detta sammanhang att det kan vara svårt att 
anställa personal på plats som inte känner till det aktuella företaget. Tvärtom 
gäller att det är lättare att anställa personal utifrån när positionen ifråga är mer 
produktionsorienterad.58  

Beslut om resursåtaganden till utländsk affärsverksamhet beror på de problem 
och/eller möjligheter som ett företag möter på den aktuella utländska 
marknaden. Detta innebär att beslut om resursåtaganden grundar sig i och är 
beroende av företagets aktörers erfarenheter och upplevelser på plats i den nya 
marknaden. Både företagsbaserad och marknadsbaserad erfarenhet är avgörande 
i detta avseende. 59  Genom kontakter med individer från organisationer och 
företag, som det aktuella företaget interagerar med på marknaden, kan företag 
både hantera problem och möjligheter på den utländska marknaden.60 Beslut om 
resursåtagande till utländsk verksamhet tas vanligen i små steg. Det sker 
långsamt om inte företaget ifråga innehar en stor mängd resurser och/eller den 
aktuella marknaden är stabil och homogen, eller om företaget innehar mycket 
erfarenhet från andra utländska marknader med liknande villkor. Stark 
marknadstillväxt tenderar att skynda på processen.61  

I Uppsalamodellen kopplas vidare Johanson & Vahlnes tillstånds- och 
förändringsaspekter samman med Johanson och Wiedersheim-Pauls begrepp 
som etableringskedja och psykiskt avstånd. Sammanfattningsvis innehåller 
Uppsalamodellen tillstånds- och förändringsaspekter, vilka manifesterar sig 
genom etableringskedjan och psykiskt avstånd. 

År 2009 publicerade Johanson & Vahlne en utvecklad version av 
Uppsalamodellen beroende på att ett antal studier hade visat att 
nätverksrelationer har en betydande inverkan på företags internationella 
expansion. Till tillståndsaspekten marknadskännedom lades begreppet 
möjlighetsidentifiering för att belysa att möjligheter utgör den viktigaste och 
mest avgörande typen av kunskap inom marknadskännedomen. 
Tillståndsaspekten marknadsåtagande som begrepp byttes till nätverksposition. 
Detta motiverades av att företagsexpansion numera genomförs inom nätverk där 
relationer bygger på kunskap, förtroenden och åtaganden mellan olika aktörer. 
Förändringar av affärsverksamheten generaliserades med begreppen lärande, 
skapande och förtroendebyggnad, vilka är avgörande för uppbyggnad av 

                                                      
58 Ibid, s. 28. 
59 Ibid, s. 29. 
60 Ibid, s. 29. 
61 Ibid, s. 30‐31. 
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nätverksrelationer. Beslut om resursåtagande till utländsk affärsverksamhet har 
även bytts till beslut om relationsåtagande. Detta för att betona vikten av 
företags åtaganden till relationer och relationsnätverk när de tar beslut om 
resursåtaganden på utländska marknader.62  

Med utgångspunkt i myndigheternas primärkällor kartläggs, analyseras och 
periodiseras det historiska förloppet med utgångspunkt i Johanson & Vahlnes 
Uppsalamodell. Därmed tolkas de handelsrelaterade myndigheterna och 
organisationernas agerande och samspel med företagen med utgångspunkt i 
modellens bärande begrepp. 

Enligt Uppsalamodellens första fas i etableringskedjan satsar företaget först på 
den inhemska marknaden och det bedriver ingen regelbunden export. På 
motsvarande sätt anses Uppsalamodellens första fas motsvaras av att 
handelsrelaterade myndigheter och organisationer inte har någon representation 
på exportmarknaden. 

I Uppsalamodellens andra fas börjar företaget exportera sina varor till utländska 
marknader via självständiga representanter och agenter. I avhandlingen 
motsvaras steget av att handelsrelaterade myndigheter och organisationer 
etablerar viss representation på exportmarknaden. Hur representationen såg ut 
och organiserades, är en av de frågor som utreds i föreliggande avhandling. Det 
är också viktigt att klargöra vilka företag som var först ute på den libanesiska 
marknaden, vilken typ av hjälp, information och assistens som efterfrågades 
från myndigheterna samt vilka organisatoriska lösningar som utvecklades. I 
Uppsalamodellen poängteras att företagen först inhämtar kunskap om och 
förståelse för den utländska marknaden innan expansionen genomförs. I 
Uppsalamodellen görs även en skillnad mellan objektiv kunskap, som kan läras 
ut av en person till en annan, och erfarenhetsbaserad kunskap som enbart kan 
förvärvas genom personliga upplevelser och erfarenheter. Myndigheterna kan 
exempelvis bygga upp erfarenhetsbaserad kunskap som vidareförmedlas till 
företagen som objektiv kunskap. Myndigheten kan också tänkas förmedla 
erfarenhetsbaserad kunskap mellan olika företag, svenska som utländska. 
Vilken typ av kunskap som efterfrågades under olika perioder och hur den 
byggdes upp undersöks därför också i avhandlingen. Kunskapens kvalitativa 
natur är i sammanhanget viktig att beakta. Det kan röra sig om grundläggande 
fakta, utbyte av erfarenheter eller personkontakter.   

                                                      
62 Johanson & Vahlne (2009), s. 1424. 



 

31 

Det är även viktigt att göra en distinktion mellan generell kunskap, som kan 
förvärvas och innehas oberoende av geografiskt läge, och marknadsspecifik 
kunskap, som svarar mot kunskap om en specifik utlandsmarknad. När behovet 
av marknadsspecifika kunskaper ökar, förväntas behovet av en mer permanent 
myndighetsnärvaro i området att öka. Detta skapar i sin tur ett behov av 
organisatorisk förändring. Uppsalamodellens tredje fas är upprättandet av 
filialer (försäljning genom dotterbolag) på den utländska marknaden. Från 
myndighets- och organisationsperspektiv motsvaras detta av upprättandet av 
permanent representation på exportmarknaden. 

I den ursprungliga versionen av Uppsalamodellen används begreppet 
marknadsåtagande. I senare versioner är dock detta begrepp utbytt mot 
nätverksposition. I avhandlingen är begreppet nätverksposition som används 
som bärande begrepp. Företagsexpansionen genomförs inom nätverk där 
relationer bygger på kunskap, förtroenden och åtaganden mellan olika aktörer är 
centrala element. Förändringsaspekten är sålunda kopplad till faktorer som 
lärande, skapande och förtroendebyggnad. Det är också rimligt att tro att 
betydelsen av nätverkspositioner ökar under det tredje steget i 
etableringskedjan. 

I Uppsalamodellen förlägger företaget avslutningsvis delar av sin produktion till 
den utländska marknaden. Huruvida detta sista steg verkligen togs gällande 
Libanon kommer att undersökas, liksom vad detta steg innebär ur myndighets- 
och organisationsperspektiv. 

1.6 Källmaterial, källkritik och avgränsning av studien 

Det viktigaste källmaterialet för avhandlingen är UDs och SAEs samt LM 
Ericssons arkivmaterial. Dessa primära informationskällor är hämtade från 
Riksarkivet (RA) och Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm. Huvuddelen 
av källorna skrevs och författades av områdeschefer och andra tjänstemän och 
bygger på statistik, fakta, bredare bakgrundsbeskrivningar och 
erfarenhetsbaserade uppgifter. Dessa kunde i sin tur bygga på lokala 
tidningsartiklar och uppgifter som genererades i de personliga nätverken. Vad 
gäller uttalanden och bedömningar avspeglar dessa i hög grad avsändarnas 
subjektiva värderingar. 

I huvudsak har källmaterialet använts som berättande källor. Dokument och 
korrespondens innehåller uppgifter om vad man observerat, hur man 
argumenterat och hur handelsrelaterade myndigheter, intresseorganisationer och 
intressenter reagerat. Det är viktigt att notera att en del dokument/rapporter 
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innehar information av den karaktär som var kortsiktig, långsiktig eller rumsligt 
jämförande. Det är vidare viktigt att påpeka att vissa analyser och bedömningar 
bygger på informella och osäkra informationer från pressen, rykten eller 
information som varken kunde bekräftas eller avvisas. För att sortera det som 
betraktades som berikad källinformation var jag inriktad på att noggrant följa 
små som stora detaljer och olika tendenser i handelsetableringsprocessen. En 
källkritisk diskussion förs därför i förekommande fall. 

Vissa dokument som används i studien av LM Ericsson refererar till tidigare 
händelser. De har således ett historiskt perspektiv. Min uppfattning är att syftet 
bakom utvärderingar av tidigare händelser har varit att få en bredare bakgrund 
för att bättre förstå samtiden.   

Det är också viktigt att notera att huvuddelen av dokumenten återspeglar 
svenska perspektiv och de bedömningar som gjorts av svenska tjänstemän. I och 
med att huvudsyftet i studien är att klargöra de svenska motiven, 
bedömningarna och åtgärderna för att utveckla handeln med Libanon utgör 
avsaknaden av libanesiskt källmaterial inte ett metodologiskt problem. 
Företagens skrivelser avspeglar de önskemål och synpunkter som företagen har 
visavi de svenska myndigheterna. Andra frågor kan givetvis ha förekommit 
vilket dock inte framgår av materialet. 

Arkivmaterial från UD och SAE är viktiga eftersom dessa två organisationer 
hade en central funktion vid etableringen av Sveriges handel med andra länder. 
Härvidlag är UD självklart en del av statsapparaten medan 
intresseorganisationen SAE representerade delar av näringslivet. Därför 
avspeglar källmaterialet delvis olika perspektiv, där SAE ofta ligger närmare de 
rent företagsrelaterade ärendena än vad UD materialet gör. Vidare är det viktigt 
att notera att tonvikten på UDs och SAEs källmaterial också beror på att de 
företagsarkiv och andra offentliga arkiv som har studerats vid 
avhandlingsarbetet i flera fall var otillräckliga. 

Handelsdepartementets arkiv har visat sig vara mindre givande. 
Handelsdepartementets arkivförteckning för åren 1920 till 1965 är inte 
fullständig. För kompletterande uppgifter till denna finns RAs beståndsöversikt. 
Åren 1966 till 1974 har en egen förteckning vilken synes vara komplett. 
Arkivmaterial som rör handelsrelationen mellan Sverige och Libanon 
förekommer inte i anmärkningarna i förteckningarna. För att se om landet 
förekommer måste man gå igenom diarier och/eller konseljlistor. Man får alltså 
söka sig fram sida för sida i detta material. Detta källmaterial var alltså av 
begränsat värde på grund av att förteckningarna inte var tillräckliga detaljerade 
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för ett effektivt arkivarbete. Vidare handlade de ärenden som återfanns och som 
rörde Handelsdepartementet mest om import och exportlicenser. Dessa 
handlingar hittades i UDs arkiv.  

Den bästa inblicken i frågor med nära anknytning till handelspolitiken ger UDs 
arkiv eftersom dess handelspolitiska huvudserie (UD:s 1920 års dossiersystem, 
H och HP) innehåller protokoll, promemorior, rapporter, remissvar och 
korrespondens som upprättats inom berörda departement, handelsrelaterade 
myndigheter, intresseorganisationer och företag. UD och UDs handelsavdelning 
fungerade som formell länk mellan Sveriges och i detta fall Libanons 
regeringar, men även som en länk mellan de olika handelsrelaterade 
myndigheterna och intresseorganisationerna i Sverige. Arkivet innehåller 
material från olika handelsrelaterade departement och organisationer som 
handelsdepartementet, folkhushållningsdepartement, industriförbund, 
handelskamrar och branschföreningar. UDs arkiv dubblerar därför flera 
myndigheters arkiv i de handels- och handelspolitiska relationerna med 
Libanon.  

UDs arkiv innehåller vidare förhandlingsprotokoll, detaljerade rapporter från 
förhandlingar och offentliga möten, remissvar, korrespondens med 
beskickningarna i utlandet, analyser och utredningar, vilka strategiska 
överväganden som gjordes från svensk sida, vilka argument som framfördes, 
och hur strategierna tillämpades praktiskt. Analyserna gjordes kontinuerligt av 
svenska myndigheter och innehåll också statistik om handelsutbytet mellan 
länderna.  

Svenska beskickningar i Egypten, Syrien och senare även 
beskickningen/ambassaden i Libanon stod för underrättelser och service åt 
Utrikesdepartementet. Deras ekonomiska och politiska rapporter låg till grund 
för de analyser som Sverige byggde de handelspolitiska strategierna på. UDs 
arkiv är endast tillgängligt efter en 40 år preskriptionstid vilket ytterligare 
förklarar den kronologiska avgränsningen av studien.  

Från SAEs källmaterial utnyttjas främst meddelanden som rör bedömningar av 
ekonomiska utsikter, skrivelser om ekonomiska förhållanden, 
marknadsrapporter samt uppgifter om politiska och sociala förhållanden. Även 
brev och rapporter från svenska företagsrepresentanter och privata 
handelsagenter i Mellanöstern och i Libanon har studerats. Dessa källor 
innehåller rekommendationer om handelsfrågor och ekonomisk-politisk 
information om Mellanöstern eller Libanon. Det innebar att SAE kontinuerligt 
höll sig underrättad om Libanons ekonomiska och politiska utveckling. De 
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informerande rapporterna och promemoriorna har främst används för att belysa 
hur SAE analyserade och bedömde förutsättningarna för det svensk-libanesiska 
handelsutbytet. Detta stärkte undersökningens berättelse både funktionellt och 
vetenskapligt. Från juli 1972 ändrades namnet på SAE till Sveriges Exportråd. 
SAEs arkivmaterial i RA finns tillgänglig för perioden 1887 till 1975. Det 
betyder att det material som berör Exportrådet för åren 1972-1975 ingår i SAEs 
arkiv. Det material som finns i SAEs arkiv och som berör Exportrådets 
verksamhet åren 1972-1975 är dock sparsamt, vilket beror på att flera viktiga 
dokument förvaras i UDs arkiv. För att kunna studera detta material för 
perioden 1973-1975 krävdes ett specialtillstånd från UD, vilket efter omfattande 
korrespondens och efter en viss tid erhölls. Det är viktigt att notera att det 
utlämnade material har granskats av UD och att vissa dokument också 
hemlighölls. 

Gällande enskilda företag undersöktes SKFs, Scanias och Volvos arkiv. Från 
Landsarkivet i Göteborg har jag hämtat SKFs arkivmaterial. De omfattande 
arkivhandlingarna visade väldigt lite om den libanesiska marknaden. Inga 
specifika rapporter, utredningar och detaljer om SKFs handelsverksamhet i 
Libanon kunde hittas. SKF exkluderades därför från undersökningen. 

Även Volvos arkivmaterial visade sig vara av begränsat värde för denna 
undersökning. Volvo förekommer dock i UDs och SAEs arkivmaterial varför 
det fanns det anledning att tro att företaget hade betydande affärer i Libanon 
under efterkrigstiden. Access till Volvoarkivet medgavs dock ej beroende på att 
det fanns tvister som fortfarande bedömdes som känsliga av Volvos 
huvudkontor. Också Scanias arkivmaterial var av begränsat värde för 
undersökningen. Som tidigare nämnts kan det ha berott på att man exporterade 
direkt till de stora marknaderna i Mellanöstern.  

LM Ericssons arkivmaterial är hämtat från Centrum för Näringslivshistoria. 
Materialet visade sig vara rikt, varför LM Ericsson också valdes som fallstudie i 
avhandlingen. Arkivmaterialet består huvudsakligen av handlingar, 
korrespondens och rapporter som berör LM Ericssons projektarbete och 
bedömningar av den politiska och ekonomiska situationen i Libanon. Vidare 
innehåller arkivet ekonomiska rapporter, bedömningar av den libanesiska 
marknaden och berättelser med uppgifter som på olika sätt berör verksamheten i 
Libanon. Dessa dokument utväxlades mellan LM Ericssons Beirutkontor och 
huvudkontoret i Stockholm och med olika handelsrelaterade myndigheter i 
Sverige. Det innebär att undersökningen inte omfattar dokument utöver 
korrespondensen mellan Beirut och Stockholm.  
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När det gäller libanesiska arkivmaterial har det visat sig vara mycket svårt att få 
tillgång till motsvarande arkivkällor. Primära källor i form av offentliga 
dokument och politisk-ekonomiska rapporter om Libanons handelsförbindelser 
med andra länder förstördes delvis under inbördeskriget (1975-1990). Trots att 
källmaterial fanns tillgängligt vid det libanesiska utrikesministeriet, så var man 
inte villig att lämna ut sådana dokument på grund av att dessa kunde innehålla 
känslig information gällande Libanons relation till främmande makt.63 

1.7 Disposition 

Avhandlingens innehåll presenteras i kapitelform. Kapitlen har periodiserats för 
att illustrera hur den svensk-libanesiska handelsrelationen organiserades och 
utvecklades i takt med att förutsättningarna för utbytet förändrades över tid.  

I kapitel 2, beskrivs inledningsvis Libanons historiska utveckling sedan mitten 
av 1800-talet. Därefter beskrivs den politiska kontexten under mellankrigstiden 
samt de svenska handelsförbindelserna med Syrien-Libanon fram till 1945. 
Vidare redogörs för den allmänna ekonomiska kontexten för undersökningen 
under perioden 1946-1975. Därmed ges överblickar av Sveriges och Libanons 
ekonomiska tillväxt under perioden, hur handelsvolymerna utvecklades samt 
förändringar av handelsvillkor (terms-of-trade ).  

I kapitel 3 och 4 undersöks utvecklingen av de svensk-libanesiska 
handelsförbindelserna mellan 1946-1953. Bland annat berörs frågan om vilka 
svenska aktörer som efterfrågade kunskaper om och bevakning av marknaderna 
i Libanon och Mellanöstern. Vidare studeras hur berörda organisationer 
framförallt UD och SAE hanterade detta intresse. Den kronologiska 
avgränsningen motiveras av inrättandet av officiell svensk representation i 
Libanon efter 1953. Kapitel 3 fokuserar UD medan kapitel 4 fokuserar SAE. 

I kapitel 5 och 6 studeras handelsrelationerna med Libanon under perioden 1954 
till slutet av 1960-talet. Viktiga omvärldshändelser som påverkade relationerna, 
svenska bedömningar av nya handelsmöjligheter, etableringsstrategier och 
händelser kopplade till det kalla kriget analyseras. Den kronologiska 
avgränsningen är ungefärlig men motiveras av den händelseutveckling som 
leder fram till sexdagarskriget 1967. Huvudsakligen används UDs material i 
kapitel 5 och SAEs material i kapitel 6. 
                                                      
63 Att det förhåller sig på detta sätt bekräftades av en tjänsteman i samband med 
författarens personliga besök på libanesiska utrikesdepartementet i Beirut. 
Tjänstemannen varnade dessutom för att ens försöka komma åt dokument via 
departementet. 
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Kapitel 7 och 8 behandlar hur de svenska hållningarna, bedömningarna och 
strategierna påverkades av händelseutvecklingen efter sexdagarskriget 1967 
fram till 1975. I sammanhanget behandlas även stora industriprojekt med 
svenska intressen. Kapitel 7 bygger huvudsakligen på UDs material, medan 
kapitel 8 bygger på material från SAE. 

I kapitel 9 studeras LM Ericssons affärer i Libanon under perioden 1949 till 
1975. Därmed belyses handelsfrågorna och samspelet mellan företag och 
myndigheter ur företagsperspektiv. 

I kapitel 10 presenteras en sammanfattning av undersökningen och de slutsatser 
som kan dras utifrån empiriska resultaten. Det är framförallt i detta kapitel som 
en återkoppling görs till Uppsalamodellen. Kapitlet innehåller också en 
avslutande diskussion kring studiens kunskapsbidrag.  
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2 Politisk	bakgrund,	handelsutveckling	och	tillväxt	

För att förstå den kontext i vilken de svenska handelsrelaterade myndigheterna 
verkade är det viktigt att känna till Libanons socio-politiska och ekonomiska 
historia fram till andra världskriget. I sammanhanget är de förändrade 
relationerna till det ottomanska imperiet och till de europeiska stormakterna 
centrala. Dessutom ges en översiktsbild av den allmänna handelsutvecklingen 
mellan Libanon och Sverige under efterkrigstiden. Här ges en översiktsbild av 
de stora ekonomiska utvecklingsdragen med avseende på export- och 
importvolymer, handelsbalansen mellan länderna, handelsvillkorens utveckling 
samt den ekonomiska tillväxten. Att inte motsvarande överblick görs för 
perioden före 1945 beror på att historiska BNP-skattningar för Libanon endast 
finns från 1950 och framåt, samt att handelsstatistiken före 1943 berör hela 
mandatet Syrien-Libanon. Kapitlet avslutas med ett försök att identifiera 
distinkta perioder i utvecklingen som kan användas som referenser för 
avhandlingens huvudsakliga undersökning. 

2.1 Den politiska och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern 
fram till 1918  

Mellanöstern har alltid utgjort en viktig länk för handel mellan öst och väst. I 
århundraden hade västerländska handelsmän och sjömän lockats till Indien och 
andra asiatiska länder som kunde nås via Mellanöstern. Från år 1520 och i 
nästan fyra sekel framöver låg Mellanöstern, västra Asien, sydöstra Europa och 
nordöstra Afrika under ottomansk dominans.64  

  

                                                      
64 Manners & Parmenter (2000), s. 10. 
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Karta 2:1. Karta över det strategiska Mellanöstern 

 

Källa: Josef Lilljegren, ekonomisk historia, Umeå Universitet 

Den europeiska politiska och ekonomiska expansionen i Mellanöstern inleddes 
redan under det ottomanska imperiet. I kölvattnet av 1800-talets 
industrialisering började de europeiska stormakterna att konkurrera om nya 
marknader och råvaror.65 Ryssland, Frankrike och Storbritannien slogs för ökat 
inflytande i det ottomanska imperiet. 66  Efter Krimkriget 1854-56 framstod 
imperiet som försvagat. Politiska förändringar i Mellanöstern hade redan då 
underminerat den ottomanska dominansen i de syriska provinserna, Mount 

                                                      
65 Gates (1998), s. 12. 
66 Hitti (1957), s. 697. 
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Lebanon67 samt i Beirutområdet. Detta gjorde det möjligt för de europeiska 
stormakterna att tränga in i regionen både ekonomiskt och politiskt.68 

Mohammad Ali av Egypten var först med att etablera mer omfattande kontakter 
mellan Egypten och västmakterna. Den egyptiska ockupationen av de syriska 
provinserna (1831-1841) under Alis son, Ibrahim Pasha, kom att öppna denna 
del av regionen för europeiska ekonomiska intressen. 69  Till följd av 
undertecknandet av det ottomanska-europeiska handelsavtalet 1838 togs 
monopolen bort och europeiska köpmän kunde köpa produkter var som helst i 
det ottomanska riket.70 

I samband med det libanesiska inbördeskriget 1860 mellan kristna maroniter71 
och muslimska druser 72  lyckades de europeiska stormakterna konstruera en 
politisk, social och ekonomisk ordning med europeiska inslag i Mount 
Lebanon.73 Till följd av en överenskommelse mellan det ottomanska riket och 
västmakterna Frankrike, Storbritannien, Österrike, Ryssland och Preussen, 
skapades ett autonomt område – Mutasarrifiyya – i Mount Lebanon år 1861. 
Området styrdes av ett råd som utsågs av den ottomanska sultanen i samråd med 
stormakterna.74 Det självstyrande ottomanska området Mount Lebanon kom att 
stärka områdets relationer med Väst, speciellt med Frankrike, som långt tillbaka 
hade religiösa vänskapsrelationer med de katolska och maronitiska 
minoriteterna i regionen.75 Därmed främjades handeln i Mellanöstern samtidigt 
                                                      
67 Mount Libanon är kärnområdet i den nya staten ”Libanon”, som senare bildades av 
den franska mandatmakten. Harris (2007), s. 226‐231. ”Mount Lebanon” är nu ett 
administrativt område i Libanon som på arabiska heter ”Jabal Lubnan”. Från 1861 var 
området ett autonomt område i det ottomanska imperiet. 
68 Gates (1998), s. 13 och 18.  
69 Issawi (1966), s. 206, 361‐366. 
70 Ibid, s. 38. 
71 Maroniter är en grupp inom den libanesiska östliga katolska kyrkan. Deras arv går 
tillbaka till Maron i början 5:e århundradet. Den första maronitpatriark, Yuhanna 
Maron, valdes i slutet av 7:e århundradet. Idag utgör libanesiska maroniterna 
majoriteten bland de kristna grupperna i Libanon och de spelar en viktig roll i den 
inhemska politiska och ekonomiska livet. Gordon (1983), s. 5.  
72 Druserna betraktar sig själva som en moderat islamisk sekt eller religiös grupp. De är 
omkring en miljon människor och bor främst i Libanon, Syrien, Jordanien och Israel. 
Gordon (1983), s. 9‐10.   
73 Drysdale & Blake (1985), s. 196.  
74 Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 230.  
75 Frankrike var en av de europeiska stormakterna som under 1700‐ och 1800‐talen 
skaffade sig inflytande och privilegier i allt som rörde katolska religiösa frågor och tog 
rollen som beskyddare av katolska minoriteter och katolsk mission. Zisser (2000), s. 1‐
2.  
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som de västerländska politiska, ekonomiska och kulturella influenserna stärktes. 
Upprättandet av franska, amerikanska och brittiska utbildnings- och 
kulturinstitutioner i Beirut ledde även till ett inflöde av europeiska och 
amerikanska missionärer, lärare och handlare.76 

Den ökande handeln mellan Europa och Mellanöstern efter 1800-talets mitt 
medförde att kampen om kontrollen över regionen ökade bland de europeiska 
stormakterna.77 Öppnandet av Suezkanalen år 1869 under en gemensam fransk-
egyptisk kontroll ökade den strategiska betydelsen av regionen. Europeiska 
kommersiella och politiska intressen i regionen ökade då Suezkanalen kom att 
spela en viktig roll för världshandeln och sjöfarten.78  Britterna köpte under 
mitten av 1870-talet in sig i kanalbolaget. Den anglo-egyptiska 
överenskommelsen 1877 gav vidare britterna rollen som beskyddare av 
egyptiska territoriella intressen, inklusive Suezkanalen.79 År 1882 ockuperade 
britterna Egypten samtidigt som den formella ottomanska överhögheten över 
landet och hela regionen kvarstod.80  

Efter mitten av 1800-talet fick Mellanösterns ökade integration i världshandeln 
tre effekter. För det första ledde integrationen till ekonomisk utveckling i 
regionen. För det andra kom Mellanösterns ekonomier att bli alltmer beroende 
av internationell handel. Detta gällde främst exporten av egyptisk bomull, 
palestinska citrusfrukter, syrisk spannmål, libanesiskt siden, och irakiska dadlar 
och ull. För det tredje bidrog ökningen av handeln till inrättandet av monetära 
institutioner och byggandet av industriella anläggningar. 81  Detta innebar att 
banker etablerades, att rensnings- och lageranläggningar för bomull 
konstruerades och att en utbyggnad av transportnäten skedde.82 Det fanns därför 
ett nära samband mellan den ekonomiska utvecklingen och de europeiska 
krediter som krävdes för att finansiera investeringarna. Detta ledde till att 
brittiska handelsmän och bankirer fick en dominerande ställning i Egypten, 
medan franska köpmän och bankirer behärskade handeln och de finansiella 
tjänsterna i Mount Lebanon.83  

                                                      
76 Issawi (1966), s. 206‐207. 
77 Issawi (1982), s.37. 
78 Hitti (1957), s. 750. Suezkanalen är 170 km lång och går mellan Port Said vid 
Medelhavet och Suez vid Röda Havet. Hussein (2003), s. 272. 
79 Hoskins (1943), s. 375. 
80 Hitti (1957), s. 750. 
81 Owen (1999), s. 165‐166.  
82 Yamot (2005), s. 57. Owen (1999), s. 166. 
83 Owen (1999), s. 166.  
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Vid början av 1900-talet blev Mellanöstern alltmer integrerad i världsekonomin, 
samtidigt som de europeiska stormakterna utvecklade sina ekonomiska och 
kulturella band med regionens olika delar. Första världskriget kom att förstärka 
västmakters politiska kontroll av Mellanöstern. Vid krigsutbrottet 1914 spelade 
Tyskland rollen av beskyddare av det försvagade ottomanska riket. Det tyska 
inflytandet inom det ottomanska rikets gränser i Mellanöstern ökade dels genom 
ett tyskt militäruppdrag att omorganisera den ottomanska armén och dels genom 
tysk kapital som finansierade bygganden av järnvägslinjer från Istanbul till 
Bagdad.84  

2.2 Den politiska och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern 
under mellankrigstiden 

Det första världskriget förändrade situationen i Mellanöstern. Turkarna 
besegrades, och det ottomanska rikets arabiska provinser samt även delar av 
Turkiet tillföll krigets segrarmakter England och Frankrike. Detta medförde att 
Mellanösterns karta ritades om och att grundläggande politiska som ekonomiska 
förändringar blev ett faktum.85 

Segrarmakterna, inklusive USA, föreslog planer för Mellanösterns framtid. Inte 
minst gällde detta styret av de tidigare ottomanska provinserna i regionen. Det 
första förslaget presenterades av president Wilson i januari 1918. Där 
proklamerades de principer för en fredlig värld som segrarmakterna skulle 
kämpa för: öppna fördrag, frihet på haven, tullfrihet, nedrustning, rättvis 
fördelning av kolonierna, respekterande av den bolsjevikiska ryska regeringen, 
återuppbyggnad av Belgien och Frankrike, bildandet av ett nationernas förbund 
samt gränsregleringar i de besegrade länderna enligt nationalitetsprincipen. I 
enlighet med nationalitetsprincipen föreslogs nationellt självbestämmande för 
icke-turkar i det ottomanska imperiets områden i Mellanöstern.86 

Det andra förslaget presenterades av de europeiska stormakterna och innebar att 
dessa med benämningen ”mandatmakter” skulle dominera och skydda 
Mellanöstern. 87  Därmed blev termen "mandat" 88  en ny innovation i de 
internationella relationerna. Till bakgrunden hör att interna ryska problem efter 
                                                      
84 Goldschmidt (2000), s. 56.  
85 Hussein (2003), s. 50. 
86 Jackson (2009), s. viii 
87 Ibid, s. viii 
88 Under Pariskonferensen i januari 1918 användes termen “mandat” för första gången 
av europeiska stormakter i syfte att lägga Mellanöstern‐territorier under sig. 
Heydemann & Sallam (2010), s. 11.   
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revolutionen 1917 berövade Ryssland sin roll som konkurrent i Mellanöstern.89 
Även ottomanernas och Tysklands nederlag i kriget underlättade för Frankrike 
och Storbritannien att ta kontrollen över Mellanöstern. Dessutom kunde 
Frankrike och Storbritannien dra fördel av president Wilsons 
världsfredsprinciper genom att förmå Nationernas Förbund (NF) att föreslå att 
mandatmakterna skulle få i uppdrag att administrera områden som tidigare stod 
under kontroll av de stater som tillhörde den förlorande sidan i kriget. Med detta 
var den stora geopolitiska förändringen i Mellanöstern ett faktum.90  

Efter kriget var ottomanernas inflytande reducerat till den självständiga staten 
Turkiet. De arabiska provinserna kom att delas upp i överensstämmelse med 
fransk-brittiska intressen och ambitioner.91 San Remo-konferensen, arrangerad 
av NF i april 1920, banade väg för Frankrike och England att genomföra sina 
planer. Den gav Frankrike mandat över Mount Lebanon och provinserna i 
Syrien, medan Palestina och Irak beviljades ett brittiskt mandat.92 Franska och 
brittiska mandaten skulle genom NF underlätta skapandet av konstitutioner, 
parlamentariska styrsystem, social infrastruktur och rättssystem för de arabiska 
territorierna. Dock utsattes de arabiska områdena för brittiska och franska 
direkta kontroller och maktstyre.93 

Mandatmakterna delade de arabiska territorierna i mandatländer eller 
protektorat. I september 1920 proklamerade den franska högste kommissarien 
av Levanten94, general Henri Gouraud95, etableringen av det nuvarande Libanon 
genom att foga samman trakterna kring Mount Lebanon med området runt 
Tripoli i norr, Saidaområdet i söder, och Bekaadalen i öster. Syrien kom att 
inkludera provinserna Damaskus, Lattakia, Aleppo, Jabal Drus och 

                                                      
89 Tuma (2000), s. 130. 
90 Hussein (2003), s. 53. 
91 Tuma (2000), s. 131. 
92 Seale (2007), s. xi. 
93 Jackson (2009), s. viii 
94 Historiskt har benämningen ”Levanten” använts för det geografiska området som 
ligger mellan Medelhavets östkust, speciellt Mount Lebanon, Beirut med dess trakter 
och de syriska provinserna. Benämningen levantstaterna var skapat av den franska 
mandatmakten över Syrien och Libanon efter första världskriget. Bar‐Yosef (1980), s. 
101, Gates (1998), s. 18. 
95 Mellan 1919 och 1923 var Gouraud representant för den franska regeringen i 
Levanten samtidigt tjänstgjorde han som den högste kommissarien för den franska 
armén i området. http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Gouraud_(French_Army_officer) 
Nedladdat 15 oktober 2012.  



 

43 

Alexandretta.96 Det franska mandatet inkluderade både Syrien och Libanon och 
hette officiellt Mandat français pour Syrie et le Liban. 

Efter att britterna proklamerade Egypten som ett brittiskt protektorat i december 
1914, utropades landet i februari 1922 till monarki under brittiskt styre.97 Från 
det ursprungliga mandatområdet Palestina undantog britterna områden öster om 
floden Jordan. Här ville man förvandla området till en arabisk stat, 
Transjordanien. Vid en konferens i Kairo i mars 1921 beslöt de ledande brittiska 
politiska och militära representanterna i Mellanöstern om inrättandet av emiratet 
av Transjordanien.98 I maj 1923 proklamerades Transjordaniens självständighet, 
men den jordanska regeringen var bunden till den brittiska mandatmakten i 
Palestina. Det dröjde till 1928 innan Storbritannien erkände Transjordaniens 
självständighet i speciella fördragsrelationer mellan de bägge länderna.99  

I en speciell fördragsrelation i 1932 proklamerade den brittiska mandatmakten 
Iraks självständighet, men detta gav britterna rätten att bygga militära baser och 
andra anläggningar åsyftade till hjälp, råd, och skydd av den nya staten. Samma 
år utropade britterna Saudiarabien som ett självständigt kungarike. Samtidigt 
behöll Storbritannien direkt kontroll över Yemen och de arabiska provinserna 
som senare skulle bli Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och 
Oman.100 

Från att ha varit allierade stormakter under kriget återgick England och 
Frankrike till att vara rivaler i fredstid. Den brittiska och franska konkurrensen 
om råvaror, behovet av att vinna exportmarknader och en ny era av politiska 
och ekonomiska förändringar präglade Mellanöstern under mellankrigstiden. 
Detta gav regionen ett nytt geopolitiskt ansikte med ekonomier som var starkt 
beroende av den europeiska handeln.101 

Mandatmakterna stärkte kontrollen av mandatländerna genom att konsolidera 
förhållandet mellan den lokala ekonomin och mandatmakten. De 

                                                      
96 Mullany (1991), s. 44.  
97 Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 406 
98 Trans‐Jordanien ligger öst om Jordanfloden och mellan Palestina, Irak, Saudiarabien 
och Syrien. År 1923 utropade brittiska mandatmakten Transjordanien som en 
nationalstat under brittiskt styre. År 1946 undertecknade Storbritannien och 
Transjordanien ett avtal, genom vilket Trans‐Jordanien utnämndes till ett kungarike, 
och namnet på riket ändrades till det Hashemitiska kungariket Jordanien. Ryan (2007), 
s. 292‐297. 
99 Abu‐Odeh (1999), s. 14‐15. 
100 Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 89, 119, 153‐157 och 200.    
101 Owen & Pamuk (1999), s. 5‐6 och 51. 
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monopoliserade de ekonomiska förbindelserna genom att länka de lokala 
valutorna till pundet eller francen. Vidare försåg man mandatländerna med 
krediter, och försäkrade sig kontrakt för offentliga arbeten och stora 
allmännyttiga projekt.102 

Två viktiga ekonomiska konsekvenser blev följden av NFs tilldelning av 
mandatmaktuppdragen till Storbritannien och Frankrike. För det första innebar 
nya territoriella stater även skapandet av nya nationella ekonomier med separata 
eller gemensamma marknader. För det andra kopplades dessa ekonomier till ett 
gemensamt system för ekonomiska principer liknande den politik som 
tillämpades i andra kolonier i andra delar av världen. Den ekonomiska 
förvaltningen låg under mandatmakterna, där det monetära systemet säkrade 
deras finansiella monopol.103  

Denna politik hade tre mål. För det första skulle mandatländerna och 
protektoraten bära sina egna kostnader utan något ekonomiskt stöd från 
mandatmakterna. Nationella intäkter skulle budgeteras med avsikt att stödja 
uppbyggnaden av järnvägar, telegraf och tullförvaltningen med mera. För det 
andra skulle den lokala valutan knytas till mandatmaktens valuta i syfte att 
underlätta handel och utbyte. För det tredje skulle mandatmakterna 
monopolisera handeln på varor och tjänster med sina mandatländer och 
protektorat.104 

Mandatmakternas politik gentemot mandatländerna och protektoraten i 
Mellanöstern spelade en viktig roll för den ekonomiska och politiska 
relationsutvecklingen mellan Öst och Väst under mellankrigstiden. 
Sammanfattningsvis var Frankrike den ledande handelspartnern med Syrien-
Libanon, medan Storbritannien kontrollerade merparten av handeln med 
Egypten, Irak, Transjordanien och Palestina. Tyskland blev under 1930-talet 
Turkiets viktigaste handelspartner medan Sovjetunionen dominerade handeln 
med Iran.105 

Under mellankrigstiden kom den koloniala handeln att öka med både 
Mellanöstern och med den asiatiska kontinenten i sin helhet. Mellanösterns 
andel av världshandeln var 1.2 procent 1929, medan handeln i Asien uppnådde 
13.1 procent av världshandeln samma år. Under åren närmast andra 

                                                      
102 Owen (1999), s. 166. 
103 Owen & Pamuk (1999), s. 51‐57, 62‐64. 
104 Ibid, s. 52. 
105 Issawi (1982), s. 38. 
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världskrigets utbrott hade Mellanösterns andel av världshandeln ökat till över 
två procent och den asiatiska andelen låg på över 15 procent.106 

Det andra världskriget innebar att de franska och brittiska mandaten i 
Mellanöstern avvecklades. Resultatet var nya statsbildningar och självständiga 
länder. Libanon blev en självständig stat år 1943 medan Syrien och Jordanien 
nådde självständighet år 1946. Dessa adderades alltså till de första självständiga 
staterna i regionen; Egypten, Turkiet, Iran, Irak och Saudiarabien som bildades 
under 1920- och 1930-talen.107 Som en följd av andra världskriget hade de 
politiska och ekonomiska förutsättningarna för relationen mellan Europa och 
Mellanöstern förändrats i grunden. En ny era i Mellanösterns ekonomiska 
historia uppstod därför efter 1945. 

2.3 Det franska mandatet i Syrien-Libanon under mellankrigstiden 

Under 1920 till 1921 styrdes Libanon av franska guvernörer och lokala 
rådgivande nämnder. Dessa ersattes 1922 av representativa råd med platser som 
fördelades proportionellt mellan olika libanesiska religiösa grupper. 108 
Frankrike införde även ett nytt monetärt system som grundades på landets neo-
merkantilistiska ekonomisk politik – économie de Traité. En liknande politik 
hade också tillämpas i andra franska kolonier.109 I enlighet med det franska 
économie de Traité styrdes ekonomin i Syrien-Libanon genom en gemensam 
tullmyndighet och en gemensam ekonomisk union och administration. 110 
Frankrike gav även Banque de Syrie et du Liban (BSL) – vilket var en fransk 
privatbank – ansvaret för att utfärda den nya syrisk-libanesiska valutan, vilken 
knöts till den franska francen. BSL hade ett omfattande inflytande över 
penningpolitiken och kreditfördelningen. 111  Det fanns inga handelshinder 
mellan de två länderna, och varor och pengar cirkulerade fritt inom unionen.112 

                                                      
106 Nationernas Förbunds statistik (Handel). 
http://digital.library.northwestern.edu/league/stat.html   Nedladdat 16 september 
2009. 
107 Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 89, 119, 153‐157, 200. De första självständiga 
staterna var dock, vilket redan påpekats, protektorat under mellankrigstiden. 
108 Ziadeh (1957), s. 50‐51.  
109 Gates (1998), s. 18. 
110 Chaitani (2007), s. 63.  
111 Ibid, s. 94.  
112 Gates (1998), s. 18.  
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Den libanesiska republiken proklamerades år 1926. En president, ett kabinett 
och en senat utsågs av den franske guvernören, general Henry de Jouvenel113, 
och en kammare valdes. Härmed stärktes den franska kontrollen över Libanon, 
genom att kontrollen av de militära styrkorna lades till kontrollen över de 
politiska och ekonomiska institutionerna under den franska guvernören.114 År 
1928 bildade franska guvernören en avdelning för att administrera de 
gemensamma tullarna i Syrien och Libanon. 115  De franska myndigheterna 
skapade även en valutamyndighet – Office des Changes, år 1939. Detta kontor 
var knutet till BSL och allokerade utländsk valuta för licensierad import. 
Kontoret styrde därmed utflödet av utländskt kapital och valuta, och reglerade 
även andra finansiella transaktioner.116 

Frankrikes ekonomiska politik i Libanon skapade förutsättningar för franska 
intressen att dominera de mest lönsamma områdena i den syrisk-libanesiska 
ekonomin. Följaktligen genomgick Libanons internationella och regionala 
handel vissa förändringar. Den franska exporten till Mellanöstern av 
industrivaror och den franska importen av libanesisk-syrisk bomull, siden, tobak 
och olivolja ökade. Sammanfattningsvis byggdes starka ekonomiska och 
politiska band med Frankrike. Detta ledde till att Frankrike blev Syrien-
Libanons viktigaste handelspartner.117 

2.4 Svensk handel i Mellanöstern under mellankrigstiden 

Sverige har inte deltagit i krig sedan Napoleonkrigen. Som en effekt av den 
snabba industrialiseringen från 1800-talets mitt växte den svenska 
utrikeshandeln snabbt. Särskilt under mellankrigstiden kom handeln att skyddas 
och regleras genom olika handelstraktat och överenskommelser mellan Sverige 
och enskilda länder.118  

Sverige drev sedan länge en utrikespolitik där alliansfrihet i fredstid syftande till 
neutralitet i krig utgjorde hörnpelarna. När NF bildades för att bevara 
världsfreden och skapa välstånd gick Sverige med 1920.119 I och med detta 
medlemskap upprättade Sverige diplomatiska förbindelser och började 

                                                      
113 Henry de Jouvenel var den franska överkommissarien i Syrien‐Libanon 1925‐1927. 
Zisser (2000), s. 13.  
114 Zisser (2000), s. 13.  
115 Chaitani (2007), s. 19. 
116 Gates (1998), s. 42. 
117 Issawi (1982), s. 38.  
118 Koblik (1972), s. 16‐17. 
119 Talvitie (2002), s. 50. 
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intressera sig för handel med vissa länder i Mellanöstern som hade erkänts av 
NF som självständiga stater eller som protektorat under brittiskt och franskt 
mandat. För att organisera ömsesidiga förbindelser inrättade Sverige 1918 ett 
generalkonsulat i Persien120 och en svensk legation i Turkiet.121 Från 1919 fanns 
en svensk generalkonsul stationerad i Jerusalem i Palestina.122 Samma år fanns 
även en svensk diplomatisk agent och en generalkonsul i Egypten, och från 
1923 tjänstgjorde en svensk handelsattaché vid svenska legationen i Egypten.123 
I Syrien-Libanon fanns en svensk konsul i Beirut från 1924.124 I början av 1930-
talet proklamerade Storbritannien Irak och Iran som självständiga stater. Sverige 
etablerade diplomatisk representation i Irak 1935 och i Iran 1936.125 

De svenska handelsförbindelserna med Mellanöstern var fram till slutet av 
1920-talet begränsade. Sverige hade endast en liten del av handeln med 
Egypten, Turkiet och Persien. På 1930-talet syftade Sverige i sin handel med 
Mellanöstern också till att främja en handelsexpansion till nya områden som 
Arabien126, Syrien, Palestina, Transjordanien och Irak.127  

I tabell 2:1 visas den småskaliga handeln som skedde mellan Sverige och 
Mellanöstern under perioden 1920 till 1945. Efter första världskriget och fram 
till år 1944 bestod den årliga svenska exporten till Mellanöstern av omkring en 
till två procent av det totala värdet av den svenska exporten. Under 1945 ökade 
dock den svenska exporten till Mellanöstern ökade till omkring 2.5 procent av 
Sveriges totala exportvärde. 

  

                                                      
120 Det persiska riket var en stormakt under antiken som låg i nuvarande Iran. Long, 
Reich & Gasiorowski (2007), s. 47‐49. I de svenska källorna används ibland 
benämningen Persien för Iran. 
121 Sveriges Statskalender 1918, s. 236. 
122 Svensk Export (1919), s. 336. 
123 Sveriges Statskalender 1919, s. 246‐247 & 1923, s. 235. 
124 Sveriges Staskalender 1924, s. 249‐250. 
125 Sveriges Statskalender, 1935, s. 235 & 1936, s. 235. 
126 Dagens Arabien omfattar följande länder: Saudi Arabien, Yemen, Kuwait, Bahrain, 
Qatar, Oman och Förenade Arab (UAE). Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 83, 153 ff. 
127 SOS Handel, 1930‐1939. 
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Tabell 2:1. Värdet av den svenska Mellanösternhandeln, utvalda år 1920-
1945 (i procent av totala export- respektive importvärdet i kronor) 

År Export Import 

1920 0.97 0.09 

1926 0.60 0.22 

1930 0.80 0.36 

1936 0.90 1.27 

1940 0.48 0.60 

1945 2.44 1.49 

* 1920-26 gäller Egypten, Turkiet och Persien   

** 1930-45 finns även Saudiarabien, övriga Arabien, Irak, Palestina och 
Syrien-Libanon 

Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från SOS Handel, 1920-1945. 

Tabellen visar också att den årliga svenska importen från denna region var 
mindre än en halv procent av det totala värdet av svenska importen under 1920-
talet. Importandelen ökade från en halv procent vid 1930-talets början till cirka 
1.5 procent vid 1940-talets mitt. Det innebar en tredubbling av importandelen 
även om det är viktigt att komma ihåg att volymerna var blygsamma. 

Till skillnad från Frankrike och Storbritannien såg svenskarna inte Mellanöstern 
som en arena för svenska strategiska eller ekonomiska intressen.128 De engelska 
och franska mandatmakterna var främst intresserade av råvaror för sina 
inhemska industrier och av att säkra avsättningsmarknader för sina egna 
produkter. Det är också möjligt att de franska och brittiska ekonomiska 
intressena och deras monopol på handeln i området minskade de svenska 
möjligheterna – och intresset för att satsa på ekonomiska relationer med 
Mellanöstern. Handelsstatistiken från 1929 och framåt visar också att handel 
bedrevs i mycket begränsad omfattning mellan Sverige och Irak, Palestina och 
Syrien. År 1929 uppgick värdet på den svenska importen från Syrien-Libanon 
till 2 644 kronor, från Palestina 16 460 kronor och från Irak 442 kronor (sic!). 

                                                      
128 Bjereld (1989), s. 44‐45. 
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Samtidigt var den svenska exporten till Syrien-Libanon värd 482 431 kronor, till 
Palestina 740 471 kronor och till Irak 205 952 kronor.129  

Den svenska importen från Syrien-Libanon var begränsad men ökade sakta 
under 1930-talet. Värdet på den årliga svenska importen från Syrien-Libanon 
var under årtiondet fortfarande under 100 000 kr. År 1941 kom en markant men 
temporär ökning av den svenska importen från Syrien-Libanon, då Sverige 
köpte omkring 254 ton ull till ett totalt värde på drygt två miljoner kronor. År 
1945 uppgick importvärdet från Libanon till omkring 144 000 kr. Den årliga 
svenska exporten till Syrien-Libanon ökade dock till mer än en miljon kronor år 
1939. Inga exakta siffror för den svenska exporten fanns för perioden 1941-
1944 på grund av kriget.130 De viktigaste produkterna som importerades till 
Sverige var citrusfrukter och andra jordbruksprodukter. Dessa produkter hade 
före det andra världskrigets utbrott emellanåt importerats i större mängder när 
det av olika anledningar rådde brist på dessa varor från de vanliga 
exportnationerna Spanien och Italien. Normalt var kvaliteten på Jaffa-citroner 
och apelsiner från Palestina högre än de motsvarande som producerades i Syrien 
och Libanon. 131  

Med hjälp av en rapport som skickades från Livmedelskommissionen till 
Statens Handelskommissionen i februari 1946 ges i tabell 2:2 en överblick av de 
libanesisk-syriska produkterna med hög respektive låg kvalitet och höga 
respektive låga priser eller transportkostnader.  

  

                                                      
129 SOS Handel, 1929, s. 500‐501. 
130 SOS Handel, 1929‐1945. 
131 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 26 februari 1946.  
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Tabell 2:2. Livsmedelskommissionens bedömning av valda produkter från 
Syrien-Libanon i förhållande till andra länder i slutet av 1930-talet 

Produkt Libanesiskt pris Transport 
kostnad 

Kvalitet 

Citroner/apelsiner Högre än i I och S Högre än i E Lägre än i I och S 

Fruktkött Högre än i E Högre än i E Lägre än i E 

Valnötter, torkade 
frukter - - Lägre än i E 

Mandel - - Lägre än i E 

Russin, fruktkärnor, 
skal av Seville, 
citron och apelsin Högre än i E - Lägre än i E 

Olivolja Högre än i E - Lägre än i E 

Lök 
Högre än i A och 
Eg - 

Lägre än i A and 
Eg 

E = Europa, A = Argentina, Eg = Egypten, I = Italien, S = Spanien, T = Turkiet, P = 
Palestina. 

Källa: UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien, 1946-1947), RA 
Stockholm. En rapport från Livsmedelskommissionen till Statens Handelskommission, 
Stockholm den 21 februari 1946.   

I rapporten hävdades att priset och kvaliteten på frukt och grönsaker från 
Syrien-Libanon gjorde att de inte var lämpliga att importeras till Sverige. 
Kvaliteten på dessa produkter var lägre i Syrien-Libanon än i europeiska och 
latinamerikanska länder.132 

I en rapport till UDs handelsavdelning hävdade Statens Handelskommission att 
Jaffa-citroner och apelsiner passade den internationella marknaden bättre. Den 
lägre kvaliteten på de syrisk-libanesiska citrusprodukterna, i kombination med 
det relativt sett höga priset, förklarar enligt rapporten den begränsade svenska 

                                                      
132 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien, 1946‐1947), RA Stockholm. En 
rapport från Livsmedelskommissionen till Statens Handelskommission, Stockholm den 
21 februari 1946.   
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importen under mellankrigstiden. Som en jämförelse var priset på spanska 
citrusfrukter år 1945 runt 60 öre per kg medan priset på citrus från Syrien-
Libanon var 73 öre per kg. Statens Handelskommission konstaterade även att 
transportkostnaderna från Syrien-Libanon till Sverige var högre än vad de var 
från Spanien. 133 Tabell 2:3 visar de viktigaste importvarorna från Syrien-
Libanon. Av tabellen framgår det inte bara att värdet var begränsat utan också 
att handeln var sporadisk. Under vissa år förekom ingen import alls av vissa 
varugrupper. Det årliga genomsnittliga värdet av importen av citroner från 
Syrien-Libanon varierade till exempel mellan noll och drygt 78 000 kronor 
under perioden 1932 till 1940. 

Tabell 2:3. Huvudsakliga svenska importerade produkter från Syrien-
Libanon 1929-1940 (kronor) 

År Aprikos-, 
persiko-, 
och 
plommon-
kärnor 

Oarbetade 
tobaksblad

Citroner Övrig färsk 
frukt inkl 
apelsiner 

Hudar 
och 
skinn 

Tarmar 

1932 - 62 617 7 756 - - 

1934 - - U.S. 17 351 1 590 - 

1935 - 43 753 25 176 7 779 - - 

1936 - 37 248 78 563 20 287 - - 

1937 - 36 643 U.S. 19 712 780 11 258 

1938 - - U.S. 27 193 8 782 - 

1939 24 087 - U.S. 19 514 - - 

1940 56 277 - - 6 059 - - 

Källa: SOS Handel, 1932, s. 413, 1934, s. 465, 1935, s. 477, 1936, s. 487, 1937, s. 545, 
1938, s. 539, 1939, s. 541 och 1940, s. 462. 

                                                      
133 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 26 februari 1946.  
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För att illustrera handelns betydelse kan konstateras att värdet av den totala 
svenska importen av citroner och apelsiner var 13.5 miljoner kronor år 1935, 
motsvarande cirka 37 000 ton. Importpriset var därmed cirka 35 öre per kg. 
Värdet av motsvarande import från Syrien-Libanon var 32 995 kronor 
motsvarande drygt 0,2 procent av det totala importvärdet av citrus. Den totala 
vikten var drygt 60 ton, vilket hade kunnat transporteras på ett enda fartyg.134 
Betydelsen av importen var således marginell. 

Samtidigt hade svenska företag som Volvo, B.A. Hjorth & Co., Bahco, Mustad 
& Son och SKF, en viss närvaro på den syrisk-libanesiska marknaden under 
mellankrigstiden.135 De viktigaste produkterna var pappersmassa, papper och 
trävaror. Den svenska exporten av papper till Syrien-Libanon ökade från cirka 
33 000 kronor 1929 till över 886 000 kronor 1937 medan Libanon köpte små 
volymer trävaror under samma period. 136  Den syrisk-libanesiska 
exportmarknaden var av marginell betydelse mot bakgrund av att den totala 
svenska exporten av papper uppgick till över 100 miljoner kronor i mitten av 
1930-talet. Under åren 1937-1939 var pappersexporten till Syrien-Libanon i 
genomsnitt cirka 2 000 ton, exklusive tidningspapper, vilket ska jämföras med 
den totala svenska pappersexporten som årligen uppgick till nära en halv miljon 
ton papper. Kokapparater av mässing och fotogenkök tillverkade av AB B.A. 
Hjorth & Co intog med ett belopp på 108 000 kronor andra platsen bland 
svenska exportartiklar till Syrien-Libanon år 1938. Som jämförelse rapporterade 
företaget en omsättning på omkring 2.5 miljoner kronor samma år.137 Bahco 
sålde skruv- och skiftnycklar, småborrmaskiner och handborrar, smidestänger, 
röravskärare och trädgårdsverktyg. För firman Mustad & Son utgjorde värdet av 
exporten av hästskosöm till Syrien-Libanon år 1938 cirka 60 000 kronor 
motsvarande en kvantitet av 85.5 ton. Företagets omsättning var samma år drygt 
2 miljoner kronor.138 Mustad & Son hade vidare försäljningsagenter i såväl 
Beirut som Tripoli och Aleppo. Även SKF, som med en omsättning på omkring 

                                                      
134 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 26 februari 1946. 
135 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 26 februari 1946. En rapport från Pappersbruksföreningen till Nils 
Ståhle vid UD, Stockholm den 15 januari 1947. 
136 SOS Handel, 1929, s. 500‐501, 1931, s. 427‐428, 1933, s. 420‐421, 1935, s. 477‐478, 
1937, s. 545‐546, 1939, s. 541.  
137 Svenska Aktiebolag 1940. Handbok för affärsvärlden. Stockholm, P.A. Nordstedt, s. 
680. 
138 Ibid, s. 960. 
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100 miljoner kronor var betydligt större än Mustad & son, var företrädda i 
Syrien-Libanon under mellankrigstiden.139 Vidare anger Runblom att Svenska 
Tändsticks AB år 1939 hade ett dotterbolag i Libanon, S.A. Libano-Suédoise des 
Allumettes. Uppgifter om detta bolag har dock inte kunnat hittas.140  

2.5 Svensk-libanesisk handel 1946-1975  

Sveriges officiella handelsstatistik visar att Sverige under 1920-talet hade 
handelsförbindelser i Mellanöstern med främst Egypten, Turkiet och Iran. På 
1930-talet expanderade handeln till nya områden i regionen som Syrien- 
Libanon, Irak och Palestina.141 

Som visats i föregående avsnitt var handeln mellan Sverige och Syrien-Libanon 
begränsad under mellankrigstiden. Ett ökat handelsutbyte mellan de båda 
länderna skedde dock efter det andra världskriget. Libanon fungerade då som en 
inkörsport till Mellanösterns inland och mer tätbefolkade områden. De 
viktigaste produkterna som importerades till Sverige var fortfarande 
citrusfrukter och andra jordbruksprodukter, medan Sverige exporterade olika 
industrivaror till Libanon. 

Utvecklingen av Sveriges handel med Libanon har kunnat beräknas med 
utgångspunkt i den officiella svenska handelsstatistiken. Utvecklingen studeras 
främst för att undersöka om det förekom perioder där förändringen var ovanligt 
stor. Sådana perioder är särskilt viktiga att uppmärksamma i den fortsatta 
studien. För att erhålla över tid jämförbara volymer har den svenska exporten 
till Libanon fastprisberäknats med det svenska exportprisindexet och den 
libanesiska exporten till Sverige med ett fruktprisindex.142 Utvecklingen visas i 
figur 2:1. Figuren är semilogaritmisk för att kunna illustrera förändringar i 
handelsvolymen. 

                                                      
139 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 26 februari 1946. En rapport från Pappersbruksföreningen till Nils 
Ståhle vid UD, Stockholm den 15 januari 1947.   
140 Runblom (1971), s. 327. Gates (1998), s. 74, nämner företaget som 1943 sysselsatte 
250 personer. Det framgår däremot inte om bolaget var svenskt, annat än till namnet. 
Företaget nämns inte i Lindgren (1979), i Hildebrand (1985) eller i Svenska Aktiebolag 
(per.) 
141 SOS Handel, 1929‐1939. 
142 Exportprisindex är hämtat från Krantz & Schön (2007) medan exportprisindex är 
importpriserna för färsk frukt hämtat från SOS Handel. 
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Figur 2:1. Handelsvolymer Sverige och Libanon 1947-1975. 
Semilogaritmisk skala.  

 

Källa: SOS Handel, 1947-1975. Den svenska exportdeflatorn är hämtat från Krantz & 
Schön (2007). 
Anm: Deflator för de libanesiska handelsvolymerna är priset för importerad färsk frukt 
till Sverige beräknat på basis av importerad kvantitet och värde hämtat från SOS 
Handel. 

Av figur 2:1 framgår att Sveriges export till Libanon framförallt ökade under 
perioderna 1951-1959 och under en period mellan 1962 och 1967 samt mellan 
1969 och 1972. Dessa perioder kan därmed vara särskilt viktiga att studera. 
Frågan kan bädda för en viktig kontext för analysen genom resonemanget att det 
bör ha förekommit konflikter och skillnader i synen på handeln mellan Sverige 
och Libanon. Ett annat tydligt resultat är att hela perioden kännetecknas av ett 
relativt stort libanesiskt handelsunderskott mot Sverige. 

Detta visas i figur 2:2 som visar den libanesiska exporten till Sverige i procent 
av den svenska exporten till Libanon. Även här är det möjligt att identifiera 
några relativt tydliga trendperioder. 
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Figur 2:2. Libanons handelsbalans med Sverige 1946-1975 

 

Källa: SOS Handel, 1946-1975. 
Anm: Handelsbalansen är uttryckt som den libanesiska exporten till Sverige i 
förhållande till den libanesiska importen från Sverige. 

Under perioden 1946 till 1960 utgjorde den libanesiska exporten omkring 10 
procent av importvärdet från Sverige. Dessutom kan man urskilja ett 
konjunkturmönster i serien, med toppar omkring 1949 och 1956 och med dalar 
omkring 1952 och 1958. Från 1960 ökar den libanesiska exporten till omkring 
35 procent av importvärdet, samtidigt som en trendmässig minskning kan 
noteras från omkring 1965. Vid periodens slut utgjorde exporten drygt 15 
procent av importvärdet frän Sverige. Sammantaget pekar det på att man kan 
förvänta upprepade diskussioner kring handelsbalansen mellan länderna, och att 
dessa diskussioner kan ha varit mest påtagliga under början av 1950-talet och 
under perioden efter 1960.  

En viktig faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är prisutvecklingen för 
svenska och libanesiska exportvaror. Libanon har främst exporterat frukt medan 
Sverige har exporterat verkstadsprodukter och skogsvaror. En viktig diskussion 
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som fördes inom bland annat beroendeskolan var att prisutvecklingen 
missgynnade utvecklingsländerna under perioden efter 1945. I korthet föll priset 
för jordbruksvaror relativt priset för industriprodukter, vilket betyder att 
handelsvillkoren för utvecklingsländerna försämrades.  Faller fruktpriset i 
förhållande till de svenska exportpriserna, innebär det att Libanon måste 
exportera en större volym frukt för att kunna betala för en given volym svenska 
varor. 

För att mäta handelsvillkorens utveckling konstruerades ett fruktprisindex med 
utgångspunkt i den svenska handelsstatistiken genom att dividera värdet av 
fruktimporten med kvantiteten uttryckt i ton. De svenska exportpriserna är 
direkt tillgängliga från Krantz & Schöns historiska nationalräkenskaper. Genom 
att dividera fruktpriset med det svenska exportpriset erhålls en indikator för 
Libanons handelsvillkor (terms-of-trade) med Sverige. Figur 2:3 visar att 
Libanons handelsvillkor med Sverige försämrades direkt efter andra 
världskriget. Från 1951 fram till 1963 förbättrades dock villkoren för att vid 
slutet av perioden vara de samma som direkt efter kriget. 

Figur 2:3. Libanons handelsvillkor i förhållande till Sverige 1947-1975 

 

Källa: SOS Handel, 1947-1975. Exportdeflator för Sverige från Krantz & Schön (2007). 
Anm: Handelsvillkoren är de libanesiska exportpriserna i förhållande till de svenska 
exportpriserna. 
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Från 1963 och framåt började en ny period av försämrade handelsvillkor ända 
fram till undersökningsperiodens slut. Det handlar alltså inte om en trendmässig 
försämring av villkoren, utan snarare om ett förlopp av cyklisk karaktär. 
Sambanden mellan förändrade handelsvillkor och bytesbalansens utveckling 
illustreras i figur 2:4.  

Figur 2:4. Libanons handelsvillkor och handelsbalans med Sverige. Index 
1947 = 1 respektive exportens andel av importen 

 

Källa: SOS Handel, 1947-1975. Exportdeflator för Sverige från Krantz & Schön (2007). 
Anm: Handelsvillkoren är de libanesiska exportpriserna i förhållande till de svenska 
exportpriserna. 

Av figur 2:4 framgår att det finns ett övergripande samband mellan förbättrade 
handelsvillkor och minskade underskott i handelsbalansen. Libanons 
exportandel ökar exempelvis under perioden 1953 och 1961 samtidigt som 
handelsvillkoren förbättras. Perioden efter mitten av 1960-talet kännetecknas av 
ett motsatt förhållande. Man kan dock notera att de trendmässiga förändringarna 
av handelsvillkoren har föregått förändringar i handelsbalansen med några år. 
Samtidigt noteras att det tydliga trendbrottet i handelsbalansen under de första 
åren av 1960-talet inte motsvaras eller föregicks av en likande prisförändring. 
Det gäller också de libanesiska toppåren 1949 och 1950. 
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2.6 En jämförelse av den ekonomiska tillväxten i Sverige och 
Libanon 1950-1975 

Handelsvolymerna kan också påverkas av ländernas tillväxt. Det land som 
upplever lägre tillväxt måste öka exportandelen av BNP om de relativa 
handelsvolymerna ska vara konstanta. Vid sidan av detta är också den relativa 
BNP-utvecklingen ett mått på den allmänna ekonomiska utvecklingen i 
länderna. Figur 2:5 visar Sveriges och Libanons BNP-utveckling mellan 1950 
och 1975. 

Figur 2:5. Sveriges och Libanons BNP 1950-1975, Semilogaritmisk skala. 

 

Källa: Maddison (2010)  

Av figuren framgår att BNP-tillväxten var relativt likartad i de båda länderna, 
det vill säga att svensk och libanesisk BNP utvecklas i ungefär samma takt 
under perioden. Förändringar i handeln förklaras således inte direkt av olikartad 
BNP-utveckling. Samtidigt var tillväxten av olika karaktär i de båda länderna, 
vilket visas av BNP per capita tillväxten, som visas i figur 2:6.  
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Figur 2:6 Sveriges och Libanons BNP per capita 1950-1975. 
Semilogaritmisk skala. 

 

Källa: Maddison (2010)  

Av figur 2:6 framgår att den svenska tillväxten utvecklas snabbare och att 
inkomstnivåerna var betydligt högre än den libanesiska under perioden. 
Skillnaderna i tillväxt är särskilt tydliga från mitten av 1950-talet. En mycket 
stark libanesisk tillväxt kan dock påvisas för åren 1952 till 1954. Sett över hela 
perioden var dock den Libanesiska BNP tillväxten mer extensiv än den svenska, 
vilket innebär att den libanesiska BNP-tillväxten i högre utsträckning än den 
svenska drevs av befolkningsökningar.  

2.7 Kommentarer 

Det är inte möjligt att hitta något formellt svensk-libanesiskt handelsavtal före 
andra världskriget. Handelsvolymerna var också små. Från svensk sida menade 
att kvaliteten på de syrisk-libanesiska jordbruksprodukterna var låg och att höga 
priser och fraktkostnader var dämpande faktorer för utvecklingen av den 
svenska handeln med Syrien-Libanon. 
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Man kan vidare konstatera att de svenska företag som hade handelsförbindelser 
med Libanon under mellankrigstiden troligen inte bedrev en regelbunden 
export. Endast SKF och Mustad & Son kan med säkerhet konstateras ha haft 
agenter i Syrien-Libanon under slutet av 1930-talet. Det står också klart att de 
svenska myndigheterna inte aktivt verkade för att främja svensk handel med 
Syrien-Libanon under mellankrigstiden. Detta leder till slutsatsen att situationen 
under mellankrigstiden motsvarar Uppsalamodellens första fas om 
oregelbunden handel.  

Den allmänna ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden kan sammanfattas 
enligt följande. Den svensk-libanesiska handeln kännetecknades under hela 
avhandlingens huvudsakliga undersökningsperiod av kraftiga libanesiska 
handelsunderskott mot Sverige.  Den svenska exporten ökade som mest under 
1950-talet fram till 1958. En andra period med relativt kraftig volymtillväxt 
skedde från 1962 till 1967. Den är dock inte lika påtaglig som expansionen 
under 1950-talet. Vidare skedde en ökning mellan 1969 och 1972. Den 
libanesiska exporten ökade under tre relativt tydliga perioder: direkt efter 
krigsslutet fram till 1950, 1955 till 1957 samt mellan 1961 och 1967. 
Handelsbalansen genomgick en kraftig förändring i början av 1960-talet genom 
minskade libanesiska underskott. En trendmässig försämring skedde dock från 
mitten av 1960-talet. I sammanhanget kan den trendmässiga ökningen av de 
libanesiska handelsunderskotten förklaras av försämrade handelsvillkor. Den 
kraftiga minskningen av underskottet i början av 1960-talet berodde dock på 
andra faktorer. 

Under hela perioden har Sverige också haft en starkare ekonomisk tillväxt, mätt 
som BNP per capita. Det var bara under några få år i början av 1950-talet som 
Libanon uppvisade höga tillväxtsiffror. Sammantaget pekar den svenska 
exportutvecklingen på att perioder med stora förändringar kan förväntas ha 
inträffat i början av 1950-talet och under den senare delen av 1960-talet. 
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3 Från	oregelbunden	handel	till	svensk	
representation	(1946‐1953)	

Efter första världskriget inleddes i Mellanöstern en process av avkolonisering 
vilken fortsatte både under och efter andra världskriget. Som tidigare nämnts 
blev resultatet nya statsbildningar och självständiga stater. Egypten och Turkiet 
nådde självständighet 1922 respektive 1923 och följdes av Irak och 
Saudiarabien 1932 samt Libanon 1943. Syrien och Jordanien tillkom som 
självständiga stater 1946.143 Libanon blev dock inte en formellt självständig 
ekonomisk enhet förrän de franska trupperna lämnat landet i slutet av 1946.144 
Villkoren för självständigheten hade lagts fast av olika reformer under den 
föregående mandatperioden. Fram till 1943 utgjorde Syrien och Libanon därför 
en gemensam marknad och tullområde.145 Enligt ett avtal 1943 mellan de två 
regeringarna förvaltades tullfrågor av ett gemensamt råd, benämnt det Högsta 
Ekonomiska Rådet.146  

Infrastrukturinvesteringar som länkade samman Beirut med landets övriga 
städer genomfördes mellan 1920 och 1943. Det libanesiska vägnätet utökades 
exempelvis från cirka 500 km till mer än 2 500 km. Uppbyggandet av andra 
kommunikationslänkar som post, telegraf och telefon och järnvägar samt 
moderniseringen av Beiruts hamn, ledde till en ökning av både den regionala 
handeln och handeln med Europa.147  

Inrättandet av en kommersiell frizon år 1939 samt invigningen av Beiruts 
flygplats förbättrade Mellanösterns handelsförbindelser med omvärlden. Det 
fanns därför goda strukturella förutsättningar för Libanon att stärka sin position 
i den internationella handeln. Enligt Yamot, fick detta också den libanesiska 
handeln att blomstra. 148  Det oljeraffinaderi som öppnades av franska och 
libanesiska företag i Tripoli år 1940, sammankopplat med IPC:s 
oljeledningar, 149  blev en motor för tillväxt. Avkastningen från 
                                                      
143 Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 14, 32, 120, 232, 267, 296 och 406.    
144 Gaspard (2004), s. 42. 
145 95 procent av intäkterna kom från tullinkomsterna varje år, medan bara fem 
procent samlades från post‐ och telegraf service. Chaitani (2007), s. 19.  
146 Owen & Pamuk (1999), s. 150. 
147 Gates (1998), s. 32‐33. 
148 Yamot, (2005), s. 57. 
149 År 1928 bildades Iraq Petroleum Company (IPC) av fyra stora oljegrupper (Anglo‐
Persian Oil Company, Royal‐Dutch Sell, Compagnie Francaises des Pétroles, and Near 
East Development Corporation). Var och en av dem ägde 23.75  procent av koncernen. 
De återstående fem procent av IPC lämnades i händerna på Calouste Sarkis 
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oljeförädlingsindustrin återinvesterades i landet av både franska och libanesiska 
företag inom framförallt livsmedels-, textil- och glasindustrin.150 

Andra världskriget gynnade också den libanesiska ekonomin på flera sätt, dels 
genom ökade möjligheter att marknadsföra libanesiska produkter i Europa och 
dels genom de allierade truppernas efterfrågan på livsmedel, textilier och 
kläder.151 På grund av marknadsläget kunde Libanon också importera billiga 
maskiner från väst, vilka gav ett betydande tillskott för moderniseringen av 
landet. 152 En följd av detta var också växande privata förmögenheter genom till 
exempel spekulation i råvaror, mark, byggnader, guld och andra finansiella 
tillgångar. Sammantaget innebar detta att både den syrisk-libanesiska 
valutareserven och det inhemska sparandet växte. 153 

Under efterkrigstiden kom även överföring av pengar från libaneser i olika delar 
av världen att spela en viktig roll för valet av en mer liberal ekonomisk-politisk 
hållning än vad som var vanligt på andra håll i regionen.154 I grannländerna 
hindrades en utveckling mot ekonomisk liberalisering av flera statskupper och 
av den allmänna inhemska och mellanstatliga politiska situationen.155 Effekten 
blev kapitalflykt till banker i Beirut, vilket i kombination med den liberala 
ekonomiska politiken ledde till att staden kom att utvecklas till en nod för 
regional ekonomisk utveckling och transithandel. 156  Samtidigt stärktes 
handelsmännens politiska och sociala ställning. De institutioner som företrädde 
handel och andra ekonomiska intressen i Libanon fick också en mer 
framträdande roll än i grannländerna. Det första steget i denna riktning togs i 
slutet av 1948 när regeringen avreglerade valutamarknaden, vilket underlättade 
för den privata sektorn genom ett fritt inflöde av internationellt kapital. 157 
Därefter undanröjdes ett flertal handelsrestriktioner. Fram till februari 1948 
gällde den libanesisk-franska betalningsöverenskommelsen, men därefter 
                                                                                                                                  
Gulbenkian, en armenisk affärsman, som före kriget tillsammans med Turkish 
Petroleum hade etablerat rättigheter som de stora oljegrupperna fann det omöjligt att 
ignorera. Fitzgerald (1991), s. 441‐442. 
150 Gates, (1998), s. 37.   
151 Baroudi (2000), s. 24. 
152 Gaspard (2004), s. 55 och 103. 
153 Abou‐Zeinab (2006), s. 54. 
154 Ibid, s. 55. 
155 Den socialistiska nationaliseringskaraktären innebar att alla stora företag 
kontrollerades av staten. Industrier, gruvor, elektricitet och andra allmännyttiga 
tjänster, byggnadsverksamhet, transport och kommunikationer, finans och 
detaljhandel ägdes främst av staten. Deeb, Marius (2007), s. 411. 
156 Abou‐Zeinab (2006), s. 53. 
157 Gaspard (2004), s. 143. 
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inleddes en gradvis frigörelse av den libanesiska delen av valutareserverna som 
fanns i den franska centralbanken.158 Detta avtal banade väg för den libanesiska 
regeringens beslut att upprätta en egen självständig valuta, Lira, år 1949, vilket 
följdes av att den monetära unionen med Syrien upplöstes.159 Notera att ”Lira” 
var – och är – det libanesiska namnet på den nationella valutan. I internationella 
sammanhang brukar den dock kallas för ”libanesiskt pund” (LBP). Bakgrunden 
till den egna valutan var att Libanon accepterade Frankrikes förslag om en 
betalningsöverenskommelse år 1948, där bland annat det syrisk-libanesiska 
pundets förhållande till francen skulle regleras. Syrien gick dock inte med på 
det franska förslaget, vilket medförde att den gemensamma syrisk-libanesiska 
valutan splittrades. Lira eller det libanesiska pundet blev därmed Libanons 
nationella valuta.160 

Den libanesiska regeringen försökte också att få kontroll över landets 
penningmängd för första gången i landets historia. Valutan stöddes dock av den 
franska centralbanken som garanterade en konvertibilitet motsvarande 67 
procent av franska franc i enlighet med den fasta växelkursen mellan brittiska 
pund och franska franc. 161  Ytterligare institutionella förändringar som 
genomfördes rörde äganderätt, företagarinitiativ och medförde nästan total 
handelsfrihet.162   

Denna radikala omvandling av den libanesiska socio-ekonomiska strukturen 
efter andra världskriget lade grunden för Libanon som transitlänk mellan Öst 
och Väst. Landet blev ett regionalt kommersiellt centrum och ett skyltfönster för 
den regionala handeln i Mellanöstern. 

Den svenska politiken syftade direkt efter andra världskriget till att öka 
exporten, säkra gynnsamma möjligheter till handel och att utvidga exporten till 
nya marknader. De första formella handelsförhandlingarna med Libanon 
inleddes 1946. 163  Denna handelspolitik var tydligt influerad av den nya 
internationella ekonomiska ordningen och det monetära samarbetet som bidrog 
till expansionen på nya marknader utanför Europa. Med en ökad europeisk 

                                                      
158 Owen & Pamuk (1999), s. 151. 
159 Gates (1998), s. 42‐43. Owen & Pamuk (1999), s. 150‐151.  
160 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett PM från SAE 
till UD, Stockholm den 15 juli 1950. 
161 Gates (1998), s. 97. 
162 Gaspard (2004), s. 142‐143. 
163 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport av UD, Stockholm den 19 februari 1946. Ett brev från Libanons 
legation i London till UD, London den 2 september 1946. 
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efterfrågan och fallande transportkostnader stärktes Mellanösterns roll som 
leverantör av råvaror och jordbruksprodukter. Oljan stod i fokus för exporten 
från Gulfstaterna och Iran medan jordbruksprodukter och andra råvaror, till 
exempel fosfat från Jordanien, dominerade exporten från övriga delar av 
Mellanöstern.164 

De svenska efterkrigsambitionerna var att övervinna den förväntade 
lågkonjunkturen och att främja ekonomisk tillväxt. Handel med de 
nordeuropeiska grannländerna, Storbritannien och Tyskland fick här en 
avgörande roll.165 Många av de östeuropeiska marknader som Sverige handlat 
med före 1939 hade mer eller mindre försvunnit efter kriget. Viss handel 
förekom dock med Sovjetunionen, Polen, Tjeckoslovakien och Östtyskland.166 
Gällande handeln med Syrien-Libanon var de svenska myndigheternas 
ambitioner blygsamma. När UD i maj 1940 kontaktade 
Folkhushållningsdepartementet rörande den syrisk-libanesiska marknaden så 
berördes endast grundläggande betalningsfrågor.167 

Genom det multilaterala betalningssystemet Bretton Woods från 1944 skulle 
förtroendet för internationell frihandel återupprättas. 168  I linje med Bretton 
Woods så spelade de svenska myndigheterna en övergripande roll i planeringen 
och styrningen av den ekonomiska utvecklingen, både för att återvinna de 
viktiga västeuropeiska marknaderna och för att öka handeln med världen i 
övrigt.169 I samband med framväxten av nya självständiga länder i Mellanöstern 
ökade också det svenska intresset för att utveckla handeln med dessa.170  

 

 

 

                                                      
164 Brenchley (1989), s. 21‐22. 
165 Karlsson (1992), s. 32. 
166 Ibid, s. 34. 
167 Folkhushållningsdepartementets dossiersystem 1939‐1950, FIIIc, Vol. 94, RA 
Stockholm. En rapport från UD till Folkhushållningsdepartementet, Stockholm den 22 
maj 1940.     
168 Owen & Pamuk (1999), s. 93. 
169 Ibid, s. 27‐29, 34‐36. 
170 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL, (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 26 februari 1946.  
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3.1 Svensk-libanesisk handel och handelsstrategier (1946-1949) 

År 1946 sonderade UDs Handelsavdelning förutsättningarna för att öka 
exporten till Syrien-Libanon, främst beträffande byggmaterial och fordon vilka 
skulle kunna bytas mot jordbruksprodukter som till exempel råsilke.171 Statens 
Handelskommission diskuterade frågan med olika svenska offentliga organ och 
intresseorganisationer, till exempel Industrikommissionen, 
Livsmedelskommissionen, Sveriges Grossistförbund, Kooperativa Förbundet, 
Pappersbruksföreningen, Textilrådet och inte minst SAE. 172 
Industrikommissionen menade att intresset för import från Syrien-Libanon var 
marginellt. Samtidigt var de svenska företagens intresse av att exportera till 
området ljumt, beroende på europeiska länders stora efterfrågan på svenska 
produkter.173 Livsmedelskommissionen var inte heller positiv. Under de sista 
mellankrigsåren hade den svenska importen, främst bestående av citrusfrukter 
och jordbruksprodukter, legat på cirka 50 000 kronor årligen. Motsvarande 
export översteg en miljon kronor årligen. Från svenskt håll var bedömningen 
återhållsam på grund av Libanons jämförelsevis höga priser, höga 
transportkostnader och låga kvalitet. Livsmedelskommissionen drog därför 
slutsatsen att den svenska efterfrågan var begränsad så länge som man i Sverige 
inte var bekant med kvaliteter och priser på de varor som Syrien-Libanon kunde 
erbjuda. Livsmedelskommissionen såg det därför som önskvärt att få mer 
konkreta uppgifter om dessa innan en bedömning om den svenska efterfrågan 
kunde göras.174  

Efter diskussioner med svenska aktörer konstaterade Handelskommissionen i 
februari 1946 att det fanns en allmän uppfattning om att Sverige hade specifika 
intressen att bevaka på den syrisk-libanesiska marknaden. Eftersom 
industrialiseringen i regionen hade ökat så kunde det antas att svensk 
exportindustri skulle kunna ta ökade marknadsandelar, främst beträffande 

                                                      
171 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Industrikommissionen till UD, Stockholm den 19 februari 
1946.    
172 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 26 februari 1946.  
173 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Industrikommissionen till UD, Stockholm den 19 februari 
1946.    
174 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Livsmedelskommissionen till Statens Handelskommission, 
Stockholm den 21 februari 1946.   
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maskiner och motorer vilka tidigare endast hade exporteras i liten skala till 
området. Tvivel restes dock om motsvarande import eftersom det syrisk-
libanesiska pundet var knutet till den franska francen.175 Från diskussionerna 
framgick det att för länder som formellt tillhörde Francområdet så borde 
handelsbetalningarna inom ramen för det svensk-franska betalningsavtalet 
avvecklas. Av avtalet med Frankrike följde att den svenska exporten till Syrien-
Libanon begränsades av de syrisk-libanesiska betalningsmöjligheter som kunde 
skapas genom export till Sverige. Därtill skulle Frankrike inte medge avräkning 
av denna export mot de i det svensk-franska avtalet upptagna svenska 
exportkontingenterna. Av diskussionen framgick också att en ökning av den 
svenska exporten till Syrien-Libanon endast kunde gynna den svenska 
ekonomin om det var möjligt att begränsa och anpassa betalningarna mellan 
länderna. Sverige kunde dock importera bättre och billigare frukter från andra 
länder, till exempel genom att betala omkring 60 öre per kg för apelsiner istället 
för de 73 öre som libaneserna begärde. Rekommendationen från 
Handelskommissionen till de svenska handelsrelaterade myndigheterna var att 
Sverige borde sluta ett betalningsavtal med Syrien-Libanon innan importen från 
länderna kunde öka.176 

Angående de libanesisk-franska betalningsvillkoren, skickade envoyén i Paris, 
Erik Boheman177 och andre sekreteraren vid den svenska legationen i London, 
Tor Finnmark, två rapporter till UD under våren 1946. Boheman klargjorde att 
den franska regeringen var redo att garantera exportkrediter till Syrien-Libanon 
inom ramen för den svenska-franska betalningsöverenskommelsen. Den 
svenska exporten till Syrien-Libanon skulle därigenom avräknas på Sveriges 
franska kontingenter. Boheman föredrog ett avtal med Syrien-Libanon baserat 
på fast växelkurs.178 Finnmark, å andra sidan, betonade att Nadim Dimechkié, 
handelsattaché vid Libanons beskickning i London, hade bett om direkta 

                                                      
175 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL, (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UD, Stockholm den 26 
februari 1946.  
176 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL, (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från Statens Handelskommission till UD, Stockholm den 26 
februari 1946.  
177 Erik Boheman var ett svensk diplomatiskt sändebud i Frankrike under åren 1944‐
1947. Register i UD:s kalender 1961, s.243‐275. 
www.riksarkivet.se/Sve/Documentarkiv/Filer/UD%20kal%201961%20person.xls  
Nedladdat 17 maj 2009. 
178 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En skrivelse från UD till Folkhushållningsdepartementet, Stockholm den 5 
mars 1946.  
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svensk-libanesiska förhandlingar för att upprätta ett balanserat handelsavtal med 
bättre betalningsförbindelser.179 Dimechkié hade tidigare varit generaldirektör 
för det libanesiska ekonomiministeriet.180 

3.2 Betalningssituationen efter kriget 

Det första officiella mötet mellan svenska och libanesiska handelsförhandlare 
skedde i Stockholm i augusti 1946, där biträdande chef för UDs 
handelsavdelning, Nils Ståhle, mötte den libanesiska handelsattachén 
Dimechkié. Syftet var att hitta vägar för att främja handelsförbindelserna och att 
underlätta för betalningar. 181  Dimechkié förklarade bland annat att 
förutsättningarna för handeln var goda i och med att det fanns gott om företag 
som vilade på västerländska affärstraditioner. Dit hörde till exempel de företag 
och anläggningar som ägdes av Emile Boustani och Emile Cortas182. Eftersom 
dessa företag var aktiva i hela regionen betonade Dimechkié att Sverige borde 
ägna dessa särskild uppmärksamhet.183 Från svensk sida klargjordes att man var 
villig att ta emot betalningar i både guld, kronor och de valutor som 
accepterades av den svenska Riksbanken, vilka skulle ställas till förfogande för 

                                                      
179 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En skrivelse från Folkhushållningsdepartementet till UD, Stockholm den 12 
mars 1946.  
180 Efter sin tid som ekonomisk rådgivare och handelsattaché i den libanesiska 
legationen London kom han att tjänstgöra vid libanesiska legationer och ambassader i 
Kanada, Egypten, Schweiz, Tjeckoslovakien innan han utsågs till ambassadör till USA 
och till UK. http://www.dailystar.com.lb/News/Local‐News/Apr/01/Veteran‐Lebanese‐
diplomat‐Nadim‐Dimechkie‐dies‐of‐pneumonia.ashx#axzz2AJJpqC00   Nedladdat 10 
oktober 2012. 
181 Folkhushållningsdepartement, Utrikeshandelsavdelningen, FIII c, Vol. 51, RA 
Stockholm. Ett brev från den libanesiska legationen i London till biträdande chef för 
UDs handelsavdelning Nils Ståhle, London 2 september 1946.   
182 Emile Boustani var en av de mest inflytelserika affärsmän i Mellanöstern. Företaget, 
the Contracting and Trading Company (CAT), vilket han bildade år 1936 fungerade som 
framträdande i Libanon och i grannländerna. Boustani var under början av 1960‐talet 
tänkt att kandidera till presidentposten, men omkom i en flygolycka 1963. 
http://web.mitedu/shass/temp/bustani/bustani_seminar.htm Nedladdat 3 mars 2009. 
Emile Cortas öppnade en liten fabrik i Beirut år 1929 för att producera koncentrerad 
fruktjuice, tomatpuré och vinäger. Under andra världskriget producerade vegetabiliska 
konserver för den brittiska armén. Han öppnade en stor kylanläggning i Beirut år 1949, 
och exporterade/importerade diversifierade produkter. 
www.cortasfood.com/AboutUs.asp Nedladdat 6 mars 2009.   
183 Folkhushållningsdepartement, Utrikeshandelsavdelningen FIII c, Vol. 5‐6, RA 
Stockholm. En rapport från UD till Folkhushållningsdepartementet, Stockholm den 23 
augusti 1946. 
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den syrisk-libanesiska banken av den franska regeringen. Kompensationsaffärer 
kunde också godkännas efter prövning av vederbörande myndighet i respektive 
länder.184 

Efter diskussionerna menade UD att den svenska regeringen var beredd att 
informera Frankrike om sitt godkännande av kommersiella betalningar. Dessa 
avsåg ett belopp om tre miljoner kronor som, enligt UD, hade placerats till den 
syrisk-libanesiska bankens förfogande av den franska regeringen. Men detta 
steg kunde endast tas av Sverige under förutsättning att betalningarna inte 
påverkade den kreditgräns som regeringarna hade en överenskommelse om. 
Slutligen menade UD att kommersiella transaktioner kunde tillåtas på 
kompensationsbasis efter det att de godkänts av behöriga myndigheter i 
respektive Sverige och Libanon.185 

3.3 De första förhandlingarna med Libanon 1946 och 1947 

Enligt Nils Ståhle markerade Dimechkiés besök i Stockholm ett första steg för 
att initiera och främja direkta handelsförbindelser med Libanon.186  Ett stort 
intresse visades även av chefen för den libanesiska legationen i London, 
Camille Chamoun – senare president i Libanon – som i september 1946 riktade 
sitt tack till UD och den svenska regeringen för deras ansträngningar. I det 
svenska utformandet av en handelsstrategi gentemot Libanon fanns det fem 
huvudsakliga punkter att beakta. För det första så skulle det frigöras krediter i 
svenska banker så att libanesiska intressenter kunde köpa varor från Sverige. 
För det andra fick Libanon möjlighet att göra utbetalningar till Sverige i enighet 
med Riksbankens bestämmelser. För det tredje så tilläts kommersiella 
transaktioner på kompensationsbasis efter eventuellt godkännande av behöriga 
myndigheterna i Sverige och Libanon. För det fjärde, vilket Libanon 
välkomnade, antog Sverige en liberal hållning i fråga om exportlicenser. Här 
fanns det dock en reservation som gällde vissa produkter. Slutligen skulle 
Syrien-Libanon göra sitt yttersta för att importera svenska trävaror under 

                                                      
184 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En skrivelse från UD till Folkhushållningsdepartementet, Stockholm den 2 
september 1946. 
185 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. Ett brev från UD till handelsattaché vid Libanons legation i London, 
Stockholm den 29 augusti 1946. 
186 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från UD till Folkhushållningsdepartementet, Stockholm den 29 
augusti 1946. 
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perioden juli 1946 till juni 1947.187 För att genomföra leveranserna kontaktade 
därför UD Statens Bränslekommission för att rekrytera exportföretag som skulle 
kunna leverera virkesprodukter under kommande tolvmånadersperiod.188  UD 
bad även de svenska beskickningarna i Paris och Kairo att informera de franska, 
syriska och libanesiska regeringarna om denna handel.189 Dessutom kontaktades 
SAE som i sin tur informerade sina medlemmar om resultatet av de svensk-
libanesiska överläggningarna.190  

Pappersbruksföreningen såg exporten av 300 ton papper som rimlig. Dessutom 
var det fördelaktigt att den syrisk-libanesiska sidan skulle betala i fria valutor, 
främst USA-dollar.191 Statens Handelskommission var också, efter samråd med 
Statens Bränslekommission, beredd att undersöka om utfärdandet av 
exportlicenser för papper utöver den kvantitet som tidigare specificerades av 
UD.192  

På begäran från UD, skickade den svenska handelsattachén i Paris, Kurt-Allan 
Belfrage193, en rapport i maj 1947 gällande valutatilldelningen från Frankrike 
till Syrien och Libanon. Belfrage förklarade att – till skillnad från föregående år 
– så hade nu ett nytt system för tilldelning av hårdvaluta beviljats till Syrien och 
Libanon. Detta innebar 3.5 miljoner USA-dollar per kvartal för de båda 
länderna. Av detta erhöll Syrien två miljoner och Libanon 1.5 miljoner dollar. 

                                                      
187 Detta avsåg 300 standards sågade och hyvlade trävaror inklusive lådbrädor, 600 ton 
tidningspapper, 300 ton papper och kartong samt en obestämd mängd pappersmassa, 
väggskivor och plywood. UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 
1946‐1947), RA Stockholm. Ett brev från UD till Folkhushållningsdepartementet, 
Stockholm den 5 september 1946. 
188 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En skrivelse från UD till Statens Bränslekommission, Stockholm den 2 
september 1946. 
189 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. Ett PM av UD, Stockholm den 2 september 1946. 
190 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. Ett brev från SAE till sina medlemmar, Stockholm den 10 september 1946. 
191 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En skrivelse från Pappersbruksföreningen till biträdande chef för UDs 
handelsavdelning, Stockholm den 15 januari 1947.   
192 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. Ett brev från Statens Handelskommission till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 13 februari 1947.  
193 Kurt‐Allan Belfrage var svensk handelsattaché i Frankrike 1947.  Mellan 1951 och 
1954 var han en svensk Envoyé till Österrike. Register i UD:s kalender 1961, s.243‐275. 
www.riksarkivet.se/Sve/Documentarkiv/Filer/UD%20kal%201961%20person.xls 
Nedladdat 21 maj 2009. 
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Belfrage menade att Libanon och Syrien var fria att välja att betala i vilken 
valuta de så önskade inom ramen för den fastställda valutakursen som fixerats 
mot USA-dollarn. Sverige menade att det fanns behov av ytterligare tilldelning 
av hårdvaluta motsvarande ungefär 0.5 miljoner kronor.194 Därmed spelade det 
initiala uppbyggnadsarbetet av Bretton Woods-systemet med konvertibla 
valutor en betydande roll för svensk-libanesisk handel genom förenklade 
betalningsmöjligheter.  

3.4 UDs första ekonomiska rapport om Libanon 

Den svensk-libanesiska handelsutvecklingen började att undersöktas av UD från 
sommaren 1946. Analysen kom i juli 1947 i form av en ekonomisk rapport 
sammanställd av den svenska handelsattachén vid beskickningen i Kairo, Widar 
Bagge som i detta syfte också hade besökt Beirut.195 Bagge konstaterade bland 
annat följande: 

"De libanesiska köpmännen var vana vid ett förmöget och bekvämt liv. 
De var starkt påverkade av fransk mentalitet. De tyckte om att leva högt, 
lyxigt och inte tänka alltför mycket till nästa dag. Det myllrande gatulivet 
i Beirut och det stora antalet amerikanska lyxbilar av senaste modell 
samt de olika produkterna i affärer och butiker, alla dessa tecken tydde 
på välstånd".196 

Under sin tid i Beirut noterade Bagge också en omfattande importaktivitet. Två 
huvudsakliga inkomstkällor för detta var turistnäringen och de transfereringar 
som kom från libanesiska migranter, främst i Nord- och Sydamerika. Enligt 
Bagge uppgick transfereringarna till cirka 20 miljoner kronor per år. Han 
noterade också att det fanns planer på att bygga en rörledning för transport av 
råolja från Saudiarabien till den libanesiska medelhavskusten, vilket skulle ge 
viktiga ekonomiska bidrag till landet genom intäkter från avgifter för de 
oljeledningar som skulle dras på libanesiskt territorium. Från lokala 
myndigheter talades det om att dessa avgifter skulle kunna innebära intäkter på 
så mycket som 100 miljoner USA-dollar under en femårsperiod. Enligt 

                                                      
194 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport från handelsattaché Kurt‐Allan Belfrage i Paris till K. F. Almqvist 
vid UD, Paris den 2 maj 1947. 
195 Fram till 1951 var Widar Bagge svensk envoyé för handelsfrågor i Egypten, Libanon 
och Etiopien med placering i Kairo. Sveriges statskalender 1951, s. 283. 
196 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport av Widar Bagge (envoyé till Beirut via den svenska 
beskickningen i Egypten) till UD, Kairo den 12 juli 1947. 
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information i pressen skulle det aktuella projektet sysselsätta 80 000 lokala 
arbetstagare de första två åren. Detta bekräftades också av Kapten Uno Enegren 
som gjorde en resa för SAEs räkning till Libanon i juli 1948. Den planerade 
Trans-Arabian Pipe Line (TAPLINE-oljeledningar) var enligt Enegren ett av de 
viktigaste projekten i området. Enligt Enegren skulle oljeledningarna dras 
genom både syriskt och libanesiskt territorium, vilket han i lyriska ordalag 
menade skulle innebära en utomordentligt stor ekonomisk fördel för Libanon:  

”Libanon borde inom kort komma att genomgå en mycket kraftig 
blomstring ifall oljeledningar skulle mynna där ”.197 

Enegren bedömde att det avgörande inflytandet över Mellanösterns 
oljetillgångar skulle delas mellan England och USA. Utifrån det planerade 
årliga produktionsmaximum som beräknades – 25 miljoner ton för Iraq 
Petroleum Co. & Anglo-Iranian Co., och 50 miljoner ton för ARAMCO, som 
kontrollerades av Caltex-gruppen – menade Enegren att USA skulle få 
oinskränkt herravälde över Mellanösterns oljetillgångar. Eftersom Anglo-
Iranian Co skulle skeppa all sin olja med brittiska tankerfartyg så hade USA ett 
huvudsakligt intresse i att TAPLINE färdigställdes.198 

Å andra sidan fann Widar Bagge under sin resa att den libanesiska exporten var 
mycket begränsad på grund av bristande konkurrenskraftiga exportprodukter. 
Enligt honom kunde exportunderskottet i någon mån täckas av inkomsterna från 
transithandeln, de pengar som utländska turister spenderade i landet samt 
transfereringar från libanesiska migranter i utlandet. I handelsstatistiken för 
1946 lade han märke till att underskottet i handelsbalansen var en realitet. 
Följande siffror (i tusen syrisk-libanesiska pund) för import (266 654), export 
(85 560) och transithandel (92 873) bekräftade svårigheterna med att bedöma 
den ekonomiska situationen. Bagge såg dock rapporten som ett första försök att 
ge vägledning i frågan om svensk-libanesiska handelsmöjligheter.199  

                                                      
197 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev av Uno Enegren om sitt besök i Libanon, Beirut den 
4 augusti 1948. 
198 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av Uno Enegren om apelsinproduktionen i Libanon, 
Beirut den 8 augusti 1948. 
199 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL (Syrien Allmänt/ 1946‐1947), RA 
Stockholm. En rapport av Widar Bagge (envoyé till Beirut via den svenska 
beskickningen i Egypten) till UD, Kairo den 12 juli 1947. 
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Ur svensk synvinkel var citrusfrukter den mest uppenbara importvaran från 
Libanon. Redan 1940 skaffade Enegren därför information om priserna på 
libanesiska apelsiner och delgav sin syn på möjlig export till Sverige. 
Årsproduktionen av citrusfrukt uppskattades till två miljoner lådor, med en vikt 
om cirka 33-35 kg per låda. Ungefär hälften av årsproduktionen exporterades 
till grannländerna och Europa medan den andra hälften konsumerades lokalt. 
Två franska firmor sade sig vara nöjda med både emballage och sortering vilket 
övervakades av en särskild officiell kontrolltjänst. Enegren räknade med att 
inköpspris var cirka 0.50 kronor per kg för apelsiner fob från libanesisk hamn 
och han menade även att de libanesiska exportörerna var beredda på 
kompensationsaffärer. Till en början kunde man då tänka sig att exportera 
25 000 apelsinlådor till Sverige med leverans under perioden september 1948 
till januari 1949.200 

Tabell 3:1. Den svenska handeln med Syrien-Libanon 1946-1949 (i SEK) 

År Export Import 

1946 2 385 475 263 656 

1947 3 781 368 316 281 

1948 2 933 745 928 154 

1949 4 673 515 1 654 652 

Källa: UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En 
rapport från Statens Handels- och Industrikommission till UD, Stockholm den 3 februari 
1951. SOS Handel, 1946-1949. 

Tabell 3:1 visar att den årliga svenska handeln med Syrien-Libanon ökade 
mellan 1946 och 1949. Under denna period minskade dock motsvarande svensk 
export på grund av att Israel bildats och Palestina upplösts, vilket ledde till 
Palestinakriget 1948. Den svenska exporten till Libanon och återexport från 
Libanon till den huvudsakligen marknaden i Palestina fick därmed en kraftig 
nedgång. Samtidigt ökade den svenska importen från Syrien-Libanon från år till 
år. 

                                                      
200 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av Uno Enegren om apelsinproduktionen i Libanon, 
Beirut den 8 augusti 1948. 



 

73 

Under perioden 1946-1949 importerade Sverige från Libanon citrusfrukter, 
frukter och grönsaker, textilprodukter, valnötter, aprikos-, plommon- och 
persikokärnor samt hudar och skinn. År 1949 importerade Sverige hudar och 
skinn för ett värde på cirka en miljon kronor jämfört med 230 000 kr 1947. 
Värdet på importerade livsmedel från Libanon till Sverige var 637 000 kronor år 
1949 jämfört med 40 000 kronor år 1947.201 

3.5 Svensk-libanesiska kontakter fram till 1949 

Kontakterna mellan svenska och libanesiska representanter fortsatte under de 
kommande åren och fokuserade, som tidigare, på handelsfrämjande åtgärder. 
Libanons diplomatiska representant i Sverige, Khalil Takieddine202  skickade 
den 4 december 1949 ett brev till chefen för UDs handelsavdelning som 
innehöll en lista över möjliga produkter för export till Sverige. Samtidigt 
klagade Takieddine över de svenska myndigheternas avslag på ansökningar om 
importlicens för libanesiska apelsiner. 203  Med anledning av dessa klagomål, 
kontaktade UDs handelsavdelning Livsmedelskommissionen som utredde 
ärendet och kunde visa att ingen ansökan hade stoppats under de senaste 
månaderna. Tvärtom så hade svenska myndigheter exempelvis beviljat firman 
Scan-Trade en importlicens för upp till 80 lådor apelsiner. För ett annat företag i 
Göteborg gavs importlicens för 3 500 kg libanesiska apelsiner. 
Livsmedelskommissionen vidhöll att betalning för libanesiska produkter i 
kronor kunde återanvändas av libanesiska importörer. Det fanns även tillstånd 
från Bank of England att exportera till Libanon mot pund sterling. Man fick 
dock inte använda libanesiska pund för import från Libanon. 
Livsmedelskommissionen försäkrade beviljandet av importlicenser för 
citrusfrukter från Libanon. Däremot hade det visat sig att svenska importörer – 
trots livliga påstötningar från libanesiska myndigheter och exportörer – inte 
varit särskilt intresserade av att köpa citrusfrukter från Libanon.204 Tabell 3:2 
visar de viktigaste svenska exportprodukterna till Syrien-Libanon mellan 1946 
och 1949. Papper och trävaror, och oädla metaller ökade från år till år. 
Trävaruexporten ökade under denna period från 443 000 kronor till över en 

                                                      
201 SOS Handel, 1946, s. 519, 1947, s. 557‐58, 1948, s. 559‐60 och 1949, s. 580‐81. 
202 Takieddine var Libanons diplomatiska representant i Sverige med start från 30 
september 1949. Sveriges statskalender 1951.  
203 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från 
from Leif Belfrage vid UDs handelsavdelning till Takieddine, Stockholm den 12 januari 
1950. 
204 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport av 
UD, Stockholm den 11 januari 1950.   
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miljon kronor. Värdet på exporten av oädla metaller, maskiner, verktyg och 
transportmedel ökade samtidigt från drygt 35 000 kronor till över 2.2 miljoner 
kronor. 

Tabell 3:2. Den huvudsakliga svenska exporten till Syrien-Libanon 1945-
1949 (i kronor)  

Produkter 1946 1947 1948 1949 

Pappersmassa, papp och 
papper 

1 167 737 2 294 005 889 829 1 088 516 

Trävaror 442 855 111 160 703 649 1 046 904 

Kokapparater av mässing 130 455 443 796 520 327 830 625 

Maskiner och apparater 
(symaskiner, kaffekvarnar 
och andra hushållsmaskiner 
m.m.) 

83 120 424 227 408 293 755 534 

Hästskosöm, hästskohakar 
och broddar 

65 879 123 696 84 592 124 143 

kul- och rullager - 38 286 63 492 50 025 

Gångjärn - 32 585 - 29 737 

Smärgel-, glas-, sand-, slip-
, och polérpapper 

 6 621  1 849  18 560 46 660 

Skruvar, bultar m.m.  - - 24 926 48 874 

Instrument (räknemaskiner 
m.m.) 

9 808 7 471 25 253 26 973 

Underreden till 
automobiler 

- 75 120 75 120 - 

Knivar 21 616 51 760 49 570 - 

Tändstickor  131 340 - - 62 690 

Torrmjölk - - - 178 706 

Källa: UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En 
rapport från Statens Handels- och Industrikommission till UD, 3 februari 1951. SOS 
Handel, 1946, s. 519, 1947, s. 558, 1948, s. 560-61 och 1949, s. 581. 
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Till följd av de svensk-libanesiska förhandlingarna i augusti 1946 skedde en 
betydande ökning av exporten till Libanon mellan 1946 och 1949. Som framgår 
av tabell 3.2 gällde detta de flesta varugrupper.205 

3.6 Den ekonomisk-politiska utvecklingen och transithandeln 
omkring 1950 

I motsats till Libanons ekonomiska politik, vilken präglades av relativ Laissez-
Faire, gick Syrien mot en mer statskontrollerad ekonomi. Under våren 1950 
fanns det därför tecken på en ekonomisk separation mellan Syrien och 
Libanon. 206  Den syriska protektionismen tillämpades främst genom 
subventioner till jordbruks- och industriproduktionen. Dessutom fanns det 
planer på att utvidga hamnen i Lattakia i syfte att minimera beroendet av Beirut. 
Den syriska ekonomiska politiken motverkade därmed Libanons långsiktiga 
regionala intressen, eftersom hamnen i Beirut var den främsta länken för 
transithandel i Mellanöstern. 207  I mars 1950 förvärrades relationerna mellan 
Syrien och Libanon på alla nivåer. Motsättningarna kring fördelningen av 
tullintäkter och skillnader i hantering av tulltaxor, beskattning och valutor 
ökade. 208  Syrien krävde högre tullsatser för import för att förbättra 
handelsbalansen, förhindra flykt av kapital till Beirut och för att upprätthålla en 
stark valutakurs. 209  De liberalt orienterade libanesiska ekonomerna föredrog 
dock att bryta med Syrien snarare än acceptera deras krav. Samtidigt fruktade 
den politiska och ekonomiska eliten i Beirut den syriska regeringens 
protektionism och statliga ekonomiska ingripanden.210 Syrien föreslog bildandet 
av en fullständig syrisk-libanesisk union med gemensam handel, finans- och 
penningpolitik vilket Libanon vägrade att gå med på. Enligt den ekonomiska 
och politiska eliten, skulle detta äventyra Libanons politiska och ekonomiska 
målsättningar. Resultatet blev därför en upplösning av tullunionen Syrien-
Libanon i mars 1950.211 Till följd av detta stängdes gränserna för all handel 
tillfälligt, vilket innebar ett fullständigt brott i de ekonomiska förbindelserna 
mellan de två länderna.212  

                                                      
205 SOS Handel, 1946, s. 519, 1947, s. 558 och 1949, s. 581. 
206 Zisser (2000), s. 171. 
207 Ibid, s. 171. 
208 Makdisi (1955), s. 78. 
209 Zisser (2000), s. 172. 
210 Gates (1998), s. 90. 
211 Ibid, s. 91. 
212 Winslow (1996), s. 94.   
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I maj och juni 1950 besökte den svenske konsuln i Damaskus, Aref Laham, 
Sverige där han förde samtal med UD och med firma Zetterlund angående 
handelsförbindelsernas utformning efter upplösningen av tullunionen. För både 
UD och firma Zetterlund redovisade Laham de åtgärder som de syriska 
myndigheterna ville vidta för att överta kontrollen över landets utrikeshandel. 
UD ansåg dock att Lahams information syftade till att locka svenska företag att 
byta ut sina libanesiska kontakter mot syriska: 

"Vi sa till intressanta svenska företag att vara försiktiga och avvakta 
utvecklingen av grälet mellan Syrien och Libanon innan de skulle ta 
några ommöbleringar i sin representation därnere eller lägga om sin 
handel”.213 

Libanon lyckades dock frigöra sig och bygga ett regionalt centrum för 
transithandel med Beirut som ett nav för arabiska entreprenörer och för arabiskt 
kapital.214 En separat libanesisk ekonomi blev en grundläggande förutsättning 
för att fullfölja de reformer och utbyggnadsprojekt som ytterst syftade till att 
främja den libanesiska utrikeshandeln. Med hamnen i Beirut som frizon från 
1948 kunde man bygga nya lagrings- och bearbetningsanläggningar för 
produkter avsedda för hela den regionala marknaden. Frizonen underlättade 
import av stora kvantiteter av både tullfria och varor med låga tullar som 
antingen lagrades eller bearbetades innan de transporterades vidare till de lokala 
marknaderna utanför kustområdet.215 

Hamnen i Beirut blev snabbt det största handelscentrat i Mellanöstern. Den 
länkade samman handel mellan USA och Europa till Syrien, Palestina/Israel, 
Jordanien, Irak, Gulfstaterna och Turkiet. 216  Dessutom hade planeringen av 
oljeledningar till den libanesiska kusten en positiv inverkan på den regionala 
handeln. Denna omvandling kunde förklaras av ett antal händelser i regionen. 
Efter bildandet av Israel 1948, drog Libanon nytta av förflyttningen av den 
regionala handelsaktiviteten från Haifa till Beirut, vilket inte minst berodde på 
att oljan genom en arabisk bojkott drogs bort från oljeledningarna till Haifa. 

                                                      
213 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från U. 
Bergman vid UD till greve Bonde vid svenska beskickningen i Kairo, Stockholm den 17 
augusti 1950.    
214 Efter palestinakriget flydde många palestinska affärsmän till Libanon och 
grannländerna. Affärsmannen Yousef Beidas till exempel bildade firman INTRA, som 
var den största finansiella institutionen i Mellanöstern under 1950‐ och 1960‐talen. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Yousef_Beidas Nedladdat 2 februari 2010.   
215 Stewart (1961), s. 48. 
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Libanon var ett acceptabelt alternativ och kunde uppfylla sin nyförvärvade roll 
som oljeterminal. Den stora tillströmningen av palestinska flyktingar kom också 
att fylla behov i den växande libanesiska ekonomin genom att de sysselsattes i 
både den finansiella sektorn och i jordbruket.217 

Transithandeln var viktig för Libanons utrikeshandel och utgjorde en viktig 
källa till utländsk valuta.218 Att bygga upp ett banksystem med fri valutaväxling 
stärkte – i förhållande till andra delar av Mellanöstern – ytterligare 
attraktionskraften för de multinationella företag som etablerat sig i hela 
Mellanöstern och som ofta kom att ha sina huvudkontor i Beirut. 219  Även 
Beiruts geografiska läge, med kortare avstånd både till Väst och till 
Mellanösterns inland, gav ökade vinstmöjligheter. 220  Det fanns dessutom 
avsevärda administrativa fördelar för olika agenter genom möjligheter att bygga 
nätverk, undslippa överdriven hamndokumentation och valutarestriktioner, 
tillämpning av mer effektiva och enkla anpassade tullbestämmelser samt 
utmärkta faciliteter. Allt detta gjorde att många operatörer föredrog Beirut.221 

3.7 TAPLINE-projektet 

Det kalla krigets politiska rivalitet och den ekonomiska konkurrensen i slutet av 
1940-talet medförde att USA insåg nödvändigheten av en strategi för att 
transportera olja från Mellanöstern. Eftersom anläggningar i Libanon skulle 
kunna ge lägre kostnader genom kortare transportavstånd inleddes förhandlingar 
för att bygga terminaler och raffinaderier i Libanon i syfte att transportera och 
förädla olja till Väst. De tre huvudmotiven bakom Tapline-projektet var för det 
första att den långa transporttiden för tankfartyg via Suez fördyrade oljan. För 
det andra kunde en ökad oljetillförsel påskynda den ekonomiska återhämtningen 
i både USA och Västeuropa utan att uttömma de inhemska oljereserverna. För 
det tredje sågs projektet som ett sätt att upprätthålla den ekonomiska 
utvecklingen och den politiska stabiliteten i Mellanöstern. 222 
 
Oljeledningarna från Saudiarabien och Irak till den libanesiska 
Medelhavskusten kom onekligen att gynna den libanesiska ekonomin. Med start 
från slutet på 1950 började tankfartyg transportera olja från den libanesiska 
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kusten till raffinaderier i Frankrike och Italien.223 Vid full kapacitet levererades 
över 2 170 000 oljefat per vecka från Saudiarabien till raffinaderiet i den 
libanesiska kuststaden Saida. Detta raffinaderi hade tidigare ägts av ett 
amerikanskt konsortium – the Mediterranean Refining Company – förkortat 
Medreco, vilket var ett joint venture mellan Mobil och Caltex. 224 
Oljetransporterna gav, precis som Enegren tidigare hade anat, landet viktiga 
intäkter genom transitavgifter som regelbundet betalades för ledningarna dragna 
genom landets territorium.225 Det ansvariga företaget TAPLINE betalade till 
Libanon en miljon USA-dollar årligen.226 Dessutom gynnades Libanon av att 
flera andra oljebolag och multinationella företag etablerade huvudkontor i 
Beirut från 1950 och framåt. Det arabiska American Oil Company som byggde 
oljeledningen var först ut i denna skara. 227  Utbyggnaden av regional 
oljeproduktion och inkomster av oljeintäkterna ökade också betydelsen för 
transithandel mellan de oljeproducerande stater och olika västerländska företag 
som till exempel Coca-Cola.228 

Den libanesiska eliten hade lyckats bygga upp nätverk och kontakter med högt 
uppsatta personer i länder som Saudiarabien, Kuwait och Irak. Dessa 
nätverksrelationer var viktiga för utvecklingen av landets roll i den 
internationella oljehandeln. Izzat Bey Jaffar, Shejken av Kuwaits libanesiske 
chefsrådgivare, spelade en viktig roll för att ge libanesiska affärsintressen en 
betydelsefull ställning på den växande kuwaitiska marknaden för guld. Denna 
utveckling nådde även Saudiarabien och Bahrain, till vilka guld och andra varor 
exporterades via Libanon.229 Dessutom var Beiruts valutamarknad avgörande 
för den växande libanesisk-irakiska handeln på 1950-talet. Irakiska handlare 
kunde i Libanon växla den irakiska valutan till hårdvaluta, vilket gjorde att 
Libanon kunde betala för import från Frankrike, Italien och USA.230  
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Två stora inkomstkällor för Libanon var relaterade till transithandeln. Den 
första var de direkta inkomsterna från transittrafiken genom Beiruts hamn, till 
exempel hamnavgifter, lagrings- och godshanteringsavgifter, provisioner till 
fastighetsmäklare, transportkostnader samt bränsleskatter. Den andra 
inkomstkällan bestod av de vinster som libanesiska köpmän gjorde i samband 
med inköp av varor under transport av arabiska importörer, antingen från 
frizonen i Beiruts hamn eller från den libanesiska marknaden. 231  Denna 
kapitalackumulation i guld och valutor, tillsammans med den liberala 
ekonomiska politikens låga beskattning och tariffer samt begränsade offentliga 
utgifter, gav Libanon en viktig konkurrensfördel i den regionala ekonomin.232 

3.8 Libanons bilaterala handelsavtal (1950-1953) 

Det har hävdats att en ekonomisk omvandling i Libanon började i mars 1950 
som en följd av upplösningen av unionen med Syrien vilket fick inverkan på 
liberaliseringspolitiken i fråga om handeln och det finansiella systemet.233 Trots 
unionen hade länderna få gemensamma ekonomiska intressen och kontrasterna 
var därför stora mellan de båda ländernas ekonomiska strategier. Den 
libanesiska liberala ekonomin var baserad på handel och finansiella tjänster, 
medan Syriens ekonomiska strategi byggde på att utveckla jordbruket. Detta var 
en av de grundläggande orsakerna till kollapsen av den ekonomiska unionen.234 
En allmän uppfattning var dock att Libanon – med färre än två miljoner 
invånare, utan olja och råvaror och med en outvecklad industri samt med 
betydande underskott i handelsbalansen – skulle drabbas av ekonomiska 
svårigheter och därmed tvingas att gå in i den ekonomiska unionen igen.235 
Istället ledde upplösningen av unionen till ett ökat ekonomiskt utbyte med andra 
stater genom bilaterala handels- och betalningsavtal samtidigt som 
transithandeln ökade.236  

Under perioden mellan 1951 och1953 undertecknade Libanon handels- och 
betalningsavtal med flera länder i Mellanöstern, Asien, Väst- och Östeuropa. 
Dessa avtal föll under tre kategorier. 1) öppna avtal med syfte att stärka 
handelsförbindelserna genom att inkludera mest-gynnad-nations-principen; 2) 
Clearingsavtal för att balansera den bilaterala handeln; och slutligen 3) 
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förmånliga avtal baserade på minskade tullavgifter och import- och 
exportlicenser för vissa jordbruks- och industriprodukter. 237  Libanon ingick 
enskilda handels- och betalningsavtal med Egypten och Irak 1951 och med 
Jordanien 1952. Samma år tecknades ett handelsavtal med Syrien. Följande år 
förnyades avtalet då de båda länderna kom överens om att underlätta 
transithandeln över sina respektive territorier. Ett stort utbud av jordbruks- och 
industriprodukter befriades därmed från tullavgifter, skatter, import- och 
exportlicenser, medan andra varor fick en förmånsbehandling. 238  Dessutom 
undertecknades ett kommersiellt avtal med Turkiet 1953. I det handelsavtal som 
slöts med Pakistan 1953 utgjorde utbytet av bomull mot libanesiskt garn en 
viktig punkt.239 

Det första libanesiska bilaterala handelsavtalet med Västeuropa undertecknades 
med Västtyskland 1951. Exportprodukterna till Västtyskland delades in i två 
kategorier. En del skulle kunna exporteras utan några särskilda begränsningar 
beträffande kvantiteten eller värdet. En annan del utsattes för befintliga 
västtyska utrikeshandelsregler. Betalningarna skulle göras i USA-dollar genom 
två godkända banker, en i Västtyskland och den andra i Libanon. En mest-
gynnad-nations-princip omfattade tullavgifter, import och exportlicenser. 
Dessutom skulle Västtyskland etablera en byrå i Beirut med syfte att främja 
ekonomisk utveckling, forskning och tyska företagsaktiviteter i Libanon. Vidare 
ingick Libanon ett handels- och betalningsavtal med Tjeckoslovakien år 1952 
och följande år med Jugoslavien. Det viktigaste i dessa avtal var tillämpningen 
av mest-gynnad-nations-principen med avseende på avgifter och 
tullbestämmelser och att betalningar i samband med utbytet av varor skulle 
lösas i enlighet med ett clearingsystem.240  

Sverige slöt dock inget bilateralt avtal med Libanon, men noterade 
uppmärksamt den ekonomiska utvecklingen i landet, samtidigt som SAE följde 
förändringarna efter den ekonomiska separationen mellan Syrien och Libanon. 
Det påpekades att Syrien införde nya bestämmelser med avseende på tullar och 
valutakontroll samt att den libanesiska transittrafiken till Syrien i fortsättningen 

                                                      
237 Bessos (1962), s. 42‐43. 
238 Lahoud (1956), s. 119. Ghantus (1963), s. 58. 
239 Grundwarld (1956), s. 152. 
240 Lahoud (1956), s. 131‐132. 



 

81 

endast skulle ske undantagsvis och då endast efter särskilt tillstånd från syriska 
myndigheter.241  

SAE förklarade i en rapport till sina medlemmar i juli 1950 att 
unionsupplösningen hade sin grund i syriernas avsikt att förflytta handeln från 
Beirut och Tripoli till den syriska hamnstaden Lattakia. Därmed skulle alltså 
Syrien via Lattakia ta över Beiruts centrala position i östra 
Medelhavsområdet. 242  Rapporten visade vidare att man i Libanon följde de 
syriska planerna med stor oro eftersom – om de förverkligades – skulle förvärra 
underskottet i handelsbalansen. Den libanesiska pressen diskuterade 
möjligheterna att fortsätta följa den ekonomiska väg landet slagit in på. Vissa 
politiker föreslog att den libanesiska regeringen borde ändra den ekonomiska 
politiken för att minska produktionskostnaderna och även stimulera de osynliga 
intäkterna som utländska penningförsändelser, transit- och turisttjänster. Andra 
politiker föreslog tullfrihet för importråvaror som behövdes för den inhemska 
industrin och för förpackningsmaterial som underlättade exporten av libanesiska 
jordbruksprodukter. Tillsammans med tullfrihet för maskiner och byggmaterial, 
som var avsedda för export och hotellbranschen, ansågs att en minskning av de 
statliga utgifterna skulle kunna spela en viktig roll för den ekonomiska 
tillväxten. SAE menade att den ekonomiska framtiden i Libanon var 
svårbedömd eftersom det var osäkert om inkomsterna från de osynliga 
intäkterna skulle kunna täcka den befarade ökningen av underskottet i 
handelsbalansen.243  

Upplösningen av den ekonomiska unionen ledde till att man från svensk sida 
betonade behovet av en uppdatering av den svenska företagsrepresentationen i 
Syrien och Libanon. Tidigare skedde handeln genom kontrakt ingångna med 
libanesiska handelshus som genom sina kontakter även omfattade den syriska 
marknaden. En stor andel av Syriens handel – inte bara med Sverige – hade gått 
över libanesiska hamnar och företag lokaliserade i Beirut. 244  Efter den 
ekonomiska separationen sköttes svensk handel med Syrien av företag 
registrerade i Syrien. Vissa libanesiska företag hade redan etablerat filialer i 
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Damaskus och Aleppo. Till UD förklarade SAE i en skrivelse vikten av att 
skilja på verksamheterna när man representerade samma företag i de två 
länderna eftersom det från 1950 var olika villkor för förvärvsverksamhet i 
Syrien och Libanon. Produkter till Syrien borde faktureras till företag 
registrerade i Syrien. Om varorna skickades via Beirut, skulle de märkas med 
”via Free Zone Beirut” i transit till Syrien som sista destination.245 

3.9 Libanesiska försök att etablera handelsavtal med Sverige  

Libanons ekonomiska separation från Syrien banade väg för den libanesiska 
regeringen att fritt agera för att öka utrikeshandeln. Till Sverige riktade därför 
den libanesiska regeringen förhoppningar om ett framtida handelsavtal. Det bör 
förtydligas här att handelns verkliga betydelse fortfarande var försumbar. År 
1950 var värdet av svensk export till Syrien-Libanon endast 4.3 miljoner 
kronor. Motsvarande import från Libanon uppgick till 530 000 kronor. 246 
Mönstret var välkänt och därför besökte Libanons representant i Stockholm, 
Khalil Takieddine, utrikesrådet Leif Belfrage i slutet av september 1950 för att 
höra om Sverige var beredd på att överväga ett handelsavtal. Belfrage 
klargjorde dock att handeln hittills utvecklats tillfredsställande utan 
avtalsmässig reglering. Takieddine ansåg dock att Sverige – som hade 
överenskommelser med kringliggande länder i Mellanöstern – även borde ingå 
ett bilateralt handelsavtal med Libanon. Takieddine erbjöd sig att omedelbart 
förmedla synpunkter från libanesisk sida. Belfrage bad honom då om tre 
månaders betänketid för att studera frågan, men klargjorde samtidigt att handel 
utan avtal fungerade på fullt tillfredsställande sätt och att man från svensk sida 
inte reste några hinder för libanesisk export till Sverige. Belfrage betonade 
bland annat att apelsiner importeras fritt. 247   Statens Handels- och 
Industrikommission kontaktades dock samtidigt av UD eftersom man ville ha en 
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statistisk översikt av handeln med Libanon under de senaste åren. 248  För 
perioden 1946-1950 visade handeln med Syrien och Libanon ett markerat 
exportöverskott. Den obetydliga importen bestod huvudsakligen av hudar och 
skinn, vilket var varor med syriskt ursprung. Den blygsamma importen kunde 
förklaras av det låga intresset för libanesiska varor.249  

Takieddine kom också under sina samtal med Belfrage att beklaga sig över att 
Statens Handels- och Industrikommission ställt sig avvisande till en 
importlicensansökan från firma Birger Ekman i Stockholm, för ett parti guld- 
och silverbrokad till ett värde av 40 000 kronor daterat den 14 juni 1950. UD 
kontaktade då Statens Handels- och Industrikommission och önskade en 
förnyad prövning.250 Senare meddelades att kommissionen var beredd att uppta 
en förnyad ansökan till välvillig prövning.251 

I december 1950 meddelade den svenska vicekonsuln vid beskickningen i 
Beirut, Constantin Loisides,252 UD om att exporten av libanesiska citrusfrukter 
till Sverige – mot import av tidningspapper – väckt uppmärksamhet i libanesisk 
press. Av pressuppgifterna att döma skulle det röra sig om framgångsrika 
förhandlingar för att nå ett svensk-libanesiskt handelsavtal. Loisides bifogade en 
tidningsartikel om den libanesiska exporten av citrusfrukter till Frankrike för att 
uppmärksamma de svenska myndigheterna på erfarenheter av det fransk-
libanesiska handelsutbytet. Med detta följde en varning för inköp av libanesiska 
apelsiner. Vicekonsuln sammanfattade tidningsartikeln med följande:  

"Den 19 november hade Frankrike indragit den till Libanon tilldelade 
kontingenten om 10 000 ton citrusfrukter, sedan endast 3 000 ton 
utnyttjats. Anledningen hade varit det bedrövliga skick i vilket 
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leveranserna anlänt; omogna, fläckiga, sura, osorterade frukter i defekta 
förpackningar".253 

En annan fråga som Sverige hade att förhålla sig till gällde den syriska 
regeringens förslag om handelsförhandlingar med Sverige. I detta ärende 
menade SAE, UD, Svenska Orient-Linien, Pappersbruksföreningen och Statens 
Handels- och Industrikommission, efter kontakter med varandra, att de politiska 
motsättningarna mellan Syrien och Libanon efter separationen i mars 1950 inte 
hade medfört några större förändringar i handeln. Varuutbytet pågick som 
tidigare väsentligen genom Beirut. Såväl Syrien som Libanon tillämpade en 
jämförelsevis generös importpolitik. Ur denna synpunkt fann inte SAE det 
angeläget att träffa något särskilt avtal med något av länderna eftersom detta 
skulle tvinga fram handelsavtal med länder som Egypten, Irak och Israel. I detta 
avseende var SAE enbart intresserad av en fortsatt liberal handel. 254  Detta 
meddelades även UD.255 Även Statens Handels- och Industrikommission ansåg 
att det inte fanns anledning att ingå någon handelsöverenskommelse. En 
officiell reglering av handeln med Libanon och Syrien skulle få prejudicerande 
verkan för Sveriges handel med omkringliggande länder.256 

Svenska Orient-Linien uttryckte dock att det var svårt att få en klar uppfattning 
om Sveriges handel med Syrien eftersom en stor del av Syriens utrikeshandel 
passerade genom libanesiska hamnar eller firmor. I fråga om möjligheterna att 
öka inköpen från dessa marknader påpekade Svenska Orient-Linien att svenska 
köpmän i regel kunde erhålla bättre kvaliteter och fördelaktigare priser från 
andra länder. Till detta kom att svenska importörer hade haft vissa svårigheter 
med förpackningar och standarbeteckningar.257  Enligt uppgifter till UD från 
Widar Bagge vid beskickningen i Kairo så fanns det inte grund för ett formellt 
avtal med Syrien eftersom syrierna hade begränsade möjligheter att erbjuda 
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SAE till Statens Handels‐ och Industrikommission och UD, Stockholm den 5 februari 
1951. 
255 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett PM av UD 
angående handelsförbindelserna med Syrien och Libanon, Stockholm den 5 februari 
1951. 
256 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från 
Statens Handels‐ och Industrikommission till UD, Stockholm den 12 februari 1951.  
257 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från 
Svenska Orient‐Linien till SAE och Statens Handels‐ och Industrikommission, Göteborg 
den 21 december 1950.  
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exportvaror. 258  Bagge menade att Syriens förslag om ett handelsavtal hade 
inspirerats av svenska affärsmän i samband med planer på import av stora 
partier bomull i utbyte mot till exempel svenskt tidningspapper. Strax efteråt 
uttryckte den syriske utrikesministern ett önskemål till regeringen i Sverige om 
att en viss kvantitet tidningspapper borde reserveras för den syriska marknaden. 
UD svarade senare att de svenska myndigheterna som regel inte påverkade de 
privata leverantörernas fördelning av exportvaror och tillrådde därför syriska 
affärsmän att via normala affärskanaler direkt kontakta de svenska 
leverantörerna. Däremot betonade UD för Syriens utrikesminister att den 
svenska regeringen var beredd att överväga beviljandet av licenser för export till 
Syrien för ”traditionella” kvantiteter av tidningspapper. 259 
Pappersbruksföreningen upplyste senare att Österrike var den huvudsakliga 
leverantören av tidningspapper till Syrien och att Sverige kunde leverera den 
normala kvantiteten, det vill säga några hundra ton per år.260  

Khalil Takieddine gjorde fortsättningsvis flera besök till UD för att diskutera 
handel och importlicenser.261 Han vidhöll tankarna om ett handelsavtal. Från 
svensk sida förblev dock svaret tydligt: att handeln kunde fortlöpa med 
tillfredsställelse utan avtal. Vid ett annat besök diskuterade Takiedenne med UD 
om två importlicenser som avvisats av svenska myndigheter. Det första gällde 
amerikanska Svensk Import & Export Co AB för import av 10 000 
nylonskjortor tillsammans med AB Svexicos som nekats tillstånd för import av 
11 800 kg bomullsunderkläder. Med hänvisning till Libanons negativa 
handelsbalans svarade UD att de svenska myndigheterna utredde och prövade 
varje enskilt fall innan licens beviljades.262  

Vid ett senare tillfälle föreslog de libanesiska myndigheterna även tobaksexport. 
UD kontaktade då Handelsdepartementet för att överväga frågan. I diskussioner 
med SAE, Svenska Tobaksmonopolet, Statens Handels- och 

                                                      
258 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från 
den svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo den 27 januari 1951.  
259 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett PM av UD 
angående handelsförbindelserna med Syrien och Libanon, Stockholm den 5 februari 
1951. 
260 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport av 
UD angående tidningspapper till Syrien, Stockholm den 21 februari 1951. 
261 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport av 
UD angående handelsförbindelserna med Syrien och Libanon, Stockholm den 5 
februari 1951. 
262 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport av 
UD angående licensansökningar för import från Libanon, Stockholm den 28 juni 1951.  
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Industrikommission, Kommerskollegium, Handelskamrarna i Stockholm och i 
Göteborg, Sveriges Grossistförbund och Sveriges Redareförening, anslöt sig 
Handelsdepartementet till uppfattningen att den libanesiska tobaken var av dålig 
kvalitet. Handelsdepartementet uppgav till och med att svenska importörer 
redan hade fått råd om att undvika importen av libanesisk tobak.263 Gällande 
möjligheten till ett svenskt handelsavtal med Libanon konstaterades på nytt att 
den svensk-libanesiska handeln kännetecknades av ett svenskt exportöverskott. 
Man gjorde vidare bedömningen att ett avtal förmodligen skulle resultera i en 
nedgång av exporten till Libanon. Därför var inte heller ett bilateralt 
handelsavtal med Libanon önskvärt ur svensk synvinkel.264  

Det framgår av kontakterna och diskussionerna att de många libanesiska 
försöken att få ett avtal till stånd för en reglering av handelsutbytet även ökade 
det svenska behovet av att få en bättre uppfattning om den libanesiska 
marknadens struktur och förutsättningar. Ytterligare en viktig faktor för 
handelsförbindelserna hade redan observerats av legationssekreteraren greve 
Gustaf Bonde vid ambassaden i Kairo.265 Efter en resa till Libanon, Syrien och 
Jordanien, skrev Bonde till Dag Hammarskjöld vid UD om att det tycktes 
existera en utbredd önskan i dessa länder om att öka handeln med Sverige som 
ett sätt att inte bli ekonomiskt beroende av vare sig öst- eller västmakterna.266 
Den svenska neutraliteten attraherade de mindre stater som önskade sig att stå 

                                                      
263 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från UD 
till Handelsdepartementet, Stockholm den 7 augusti 1951. En skrivelse från 
Handelsdepartementet till UD, Stockholm den 14 september 1951.  
264 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm.  En rapport från 
Kommerskollegium till Handelsdepartementet, Stockholm den 31 augusti 1951.  
265 Greve Gustaf Bonde hade tidigare jobbat bland annat som attaché och tjänstgjorde 
i Paris, Budapest, Washington. I samband med sitt arbete inom den svenska 
beskickningen i Kairo skickades han som envoyé till Beirut. I nästan all korrespondens 
utelämnar han förnamnet Gustaf och kallar sig för Greve Bonde. 
http://runeberg.org/vemarvem/stockholm62/0207.html  Nedladdat 5 september 
2012.   
266 Dag Hammarskjöld gjorde, efter att ha blivit doktor i nationalekonomi, en 
framgångsrik karriär i Sverige, bland annat som riksbanksfullmäktiges ordförande, 
kabinettssekreterare i UD, konsultativt statsråd och medlem av Svenska Akademien. 
Han var FN:s generalsekreterare 1953–1961. Hammarskjöld omkom i en flygplankrasch 
1961. http://www.daghammarskjold.se/  Nedladdat 10 oktober 2012. 
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utanför stormaktskonflikterna. Enligt Bonde, var denna tendens inte ny, men 
hade kommit att stå i fokus på ett mycket mer uppenbart sätt än tidigare.267 

3.10 Svenska aktiviteter i Libanon (1951-1953) 

I ett försök att närmare undersöka handelsförbindelserna utsågs Uno Enegren i 
november 1951 till handelssekreterare i det nyinrättade svenska 
generalkonsulatet i Beirut. Sedan 1947 var beskickningen i Beirut 
sidoackrediterad från Kairo. Libanesen Jean Fattal, chef för firman Khalil Fattal 
et Fils i Beirut, bankchef och en stor importör, utnämndes till svensk konsul i 
Beirut. Bonde, beskrev Fattal som en förmögen och framgångsrik libanesisk 
kristen affärsman med vidsträckt verksamhetsfält i importaffärer. Fattal hade 
dessutom goda kontakter med Syriens officiella kretsar, både med kristna och 
med inflytelserika muslimska familjer. Bonde menade därför att Fattal skulle 
vara nyttig för svenska exportintressen på den syriska marknaden.268 

Inrättandet av ett svensk konsulat i Beirut var ett steg som följde LM Ericssons 
libanesiska telefonprojekt. Efter att ha vunnit anbudet om telefonverksamheten i 
slutet av 1951, inrättade LM Ericsson ett tekniskt kontor i Beirut med ansvar för 
försäljning och installation av automatiska telefonväxlar och telefonnät. Det 
första steget var att utföra en beställning på 15 000 telefonlinjer, inklusive ett 
500-punkters växelsystem, som krävde en automatiserad växelcentral i Beirut. 
Detta innebar upp till 18 månader arbete för en grupp svenskar son anlände till 
Beirut från början av 1952. Även lokala arbetare fick möjlighet att jobba i LM 
Ericssons telefonprojekt i Libanon.269 

Två viktiga händelser påverkade den libanesiska handelns utveckling 1952. Den 
första händelsen var ett omfattande avtal om tull-, handels- och 
betalningsförhållandena mellan Libanon och Syrien som undertecknades i 
februari 1952. Detta avtal innebar frihandel för jordbruksprodukter. Sveriges 
konsul i Beirut Jean Fattal lämnade synpunkter på avtalets omfattning och 

                                                      
267 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport från 
den svenska beskickningen i Kairo till Dag Hammarskjöld vid UD, Kairo den 29 
november 1951. 
268 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport från 
den svenska beskickningen i Kairo till Dag Hammarskjöld vid UD, Kairo den 29 
november 1951.  
269 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport från 
handelssekreterare Uno Enegren i Beirut till K. Holmgren vid Handelsdepartementet, 
19 november 1951. En rapport från handelssekreterare Uno Enegren i Beirut till UD, 
Beirut den 28 januari 1952. 
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betydelse till handelssekreteraren Enegren och till den svenska beskickningen i 
Kairo. Fattal ansåg att avtalsbestämmelserna rörande tullavgifterna var 
ofördelaktiga för Libanon, särskilt jordbruksprodukter eftersom avtalet 
fastställde exporttullar på vissa syriska råvaror. Vissa finansiella bestämmelser 
ansågs däremot fördelaktigare för Libanon.270   

Den andra faktorn var de oroligheter som bröt ut i Libanon 1952 och som 
orsakade en inhemsk ekonomisk, finansiell och politisk kris. Bakgrunden till 
oroligheterna var det missnöje som fanns kring regeringen och den statliga 
administrationen. Detta innefattade anklagelser om korruption mot presidenten 
Bishara El-Khoury. Krisen slutade med att El-Khoury avgick och att Camille 
Chamoun valdes till ny president. Som tidigare nämnts i denna studie, var 
Chamoun libanesisk ambassadör i Storbritannien 1944-1946. Han hade också 
stött den libanesiska delegationen som förde diskussioner om 
handelsförbindelser i Stockholm mellan 22 och 29 augusti 1946. Chamouns 
huvudfokus som president var ett effektivt arbete för politiska och ekonomiska 
reformer med målet att stimulera Libanons ekonomi och internationella 
handel.271 

Krisen 1952 orsakade en nedgång av importen av libanesiska produkter till 
Sverige och andra länder. Den svensk-libanesiska handeln fram till år 1953 
skedde utan någon diskriminering. Men all import till Sverige var föremål för 
svenska importkontroller, vilket av Libanon betraktades som icke önskvärt. 

Tabell 3:3 visar den svensk-libanesiska handelsutvecklingen mellan 1950 och 
1953 då värdet på svensk export till Libanon ökade från cirka 4 miljoner kronor 
till mer än åtta miljoner kronor. Värdet på den svenska importen från Libanon 
var cirka 0.5 miljoner kronor år 1950 och ökade till över 1.3 miljoner kronor år 
1951 men visade en kraftig nedgång 1952 och 1953. 

  

                                                      
270 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. Ett brev från 
Jean Fattal till handelssekreterare Uno Enegren och till den svenska beskickningen i 
Kairo, Beirut den 11 februari 1952. Ett brev från svenska beskickningen i Kairo till UD, 
Kairo den 29 februari 1952. 
271 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, HP01/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport 
från firma Michel Iskandar MENASSA ii Beirut till W. Jäger & son AB i Stockholm, Beirut 
den 25 september 1952. Se även Zisser (2000), s. 220‐221. 
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Tabell 3:3. Svensk handel med Libanon 1950-1953 (värde i miljoner 
kronor) 

År Export  Import  

1950 4.19 0.53 

1951 6.02 1.35 

1952 8.02 0.28 

1953 8.72 0.61 

Källa: SOS Handel, 1950, s. 222-223, 1951, s. 233-234, 1952, s. 234 och 1953, s. 233. 

Det är värt att notera att statistiken för perioden 1950-1953 var sammanställd i 
Beirut av firma Michel I. Menassa. Denna information skickades till UD och 
SAE samt andra statliga organ i Sverige. Tabell 3:4 visar den svensk-libanesiska 
utvecklingen av handeln 1950-1953 i jämförelse med övriga nordiska länder.  

Tabell 3:4. Skandinavisk-libanesisk handel 1950-1953 (Cif-, och FOB-
värden i USA-dollar) 

Land Libanesisk import 
exklusive transfer (I 
USA-dollar cif) 

Libanesisk export (I 
USA-dollar fob) 

Sverige 5.656.000 91.000 

Norge 533.000 6.000 

Danmark 2.548.000 146.000 

Finland 2.215.000 9.000 

Källa: UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6, vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport av 
Michel Iskandar Menassa om Libanons handel, industri och hantverk, Beirut den 7 
augusti 1954.  

Bland de nordiska länderna hade Sverige den mest omfattande handeln med 
Libanon under 1950-1953, följt av Danmark, Finland och Norge.  

I rapporten konstaterades att värdet av svenska varor som transiterades till de 
arabiska länderna via hamnen i Beirut var drygt 6 miljoner USA-dollar under 
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perioden 1950 till 1953. Transithandeln var alltså enligt Menassa ungefär lika 
stor som den direkta exporten till Libanon. Den svenska handelsstatistiken 
enligt tabell 3:3 visar all svensk export till Libanon, oavsett om libaneserna 
återexporterade varorna eller inte. Det finns alltså anledning att tro att Menassa 
kraftigt överdrev vidareexportens omfattning, alternativt att uppgiften att 
importvärdena i tabell 3:4 räknades exklusive transithandel var felaktig. Om så 
var fallet innebär det att det mesta av den svenska exporten vidareexporterades. 
En annan möjlighet är att vinsten vid återexporten är inkluderad i de 6 miljoner 
USA-dollar som Menassa anger. Uppgifterna är därför ytterst osäkra. I 
rapporten fanns följande uppmaning:  

"It would naturally appear FAIR that the Royal Governments of 
Scandinavia, (and of the Republic Finland), should detail to Beyrouth 
their respective Delegations to negociate (sic!) with Lebanon Agreements 
on NAVIGATION, Trade, Payment and COMPENSATIONS/  
INVESTMENTS etc…in the same manner they have detailed their 
respective delegation to Tel-Aviv to negociate (sic!) and CONCLUDE 
trade and payment agreements with Israel".272 

Tonen i rapporten kan tolkas som hård och missnöjet med den skandinaviska 
hållningen mot Israel är tydlig:  

”Lebanon has almost never been given a FAIR CHANCE by the Fruit 
Importers of Scandinavia, who are so sympathetic to the Israelis(…)”.273 

Samtidigt vädjade han till de skandinaviska länderna att köpa Libanesiska 
frukter, vilket visas av att Menassa menar att svenska förhandlingar om 
handelsavtal kunde ta flera månader. Han menade även att Libanon var i ett 
desperat behov av att sälja sina jordbruksprodukter. Enligt rapporten borde de 
skandinaviska importörerna omedelbart visa uppmärksamhet på det akuta 
behovet genom att importera.274  

                                                      
272 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
firma Michel Iskandar MENASSA i Beirut till bland annat handelssekreterare Uno 
Enegren i Beirut, Svenska Orient‐Linien och Grossistförbundet, Beirut den 7 augusti 
1954. 
273 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
firma Michel Iskandar MENASSA i Beirut till bland annat handelssekreterare Uno 
Enegren i Beirut, Svenska Orient‐Linien och Grossistförbundet, Beirut den 7 augusti 
1954 
274 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
firma Michel Iskandar MENASSA i Beirut till UD, Beirut den 7 augusti 1954. 



 

91 

Det är vidare värt att notera att Menassa skriver rapporten som privatperson, 
samtidigt som han talar i den libanesiska regeringens namn. Från källkritisk 
utgångspunkt kan det inte uteslutas att Menassa försökte att få till stånd ett 
handelsavtal som skulle gynna hans egen firma.  

Protesterna mot dåliga handelsvillkor kom inte bara från den libanesiska sidan. 
Ett klagomål framfördes till SAE rörande vissa rent formella bestämmelser i 
samband med den svenska exporten till Libanon. Vid sådan export måste 
legalisering av handelsfakturan ske av Libanons konsul i Sverige Axel Rudolf 
Gamitz. 275  Klagomålet gällde Libanons konsul i Stockholm, som också var 
affärsman och verkställande direktör i AB Svenska Godscentraler, på grund av 
affärsresor ofta inte fanns på plats i Stockholm. Under denna tid fanns det ingen 
annan på konsulatet som hanterade legaliseringsfrågorna, vilket fördröjde 
hanteringen av ärenden. Detta hade gått ut över de svenska exportörerna, till 
exempel genom att utställda rembourser förfallit. Svenska exportörer 
kontaktade SAE och beskyllde libanesiska handlare för obetalda kommersiella 
krediter vilket komplicerade handelstransaktionerna. SAE vände sig till Gamitz, 
som själv uppgav att han hade föreslagit de libanesiska myndigheterna om att 
under sina resor få en ersättare på konsulatet, men att denna begäran hade 
avslagits. SAE vände sig därför till UD för att ta upp detta problem med de 
libanesiska myndigheterna: 

”Vi vore tacksamma om saken vid tillfälle kunde tas upp med de 
libanesiska myndigheterna antigen direkt genom beskickningen eller via 
handelssekreteraren Enegren i Beirut”.276  

I jämförelse med mellankrigstiden ökade den svensk-libanesiska handeln under 
perioden 1946 till 1953. Handelsutbytet skedde genom etablerandet av 
kontakter med handelsagenter och köpmän och utan något bilateralt 
handelsavtal mellan de två länderna.  

  

                                                      
275 Axel Rudolf Gamitz hade examen i Juridik, var tidigare bland annat 
stadsombudsman, rådhusassess, rådman, verkställande direktör för ASG‐bolagen i 
Stockholm. År 1950 tjänstgjorde han som Libanons konsul i Stockholm. 
http://runeberg.org/vemardet/1963/0198.html  Nedladdat 2 oktober 2012 
276 UD:s 1920års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från UD till 
legationschef vid svenska beskickningen i Kairo greve Bonde, Stockholm den 18 
september 1953. Ett brev från greve Bonde i Kairo till handelssekreterare Uno Enegren 
i Beirut, Kairo den 24 november 1953. 



 

92 

3.11 Kommentarer 

Till skillnad från den marginella handeln under mellankrigstiden, fanns ett 
större intresse från både Sverige och Libanon för att utveckla 
handelsförbindelserna efter andra världskriget. Under perioden 1946-1953 var 
det svensk-libanesiska handelsutbytet karaktäriserat av ett betydande svenskt 
exportöverskott. UD och andra svenska myndigheter och intresseorganisationer 
vidtog åtgärder för planering, beslutsfattande, och informationsinhämtning för 
att främja exporten till Libanon. Detta skedde samtidigt som svenska företags 
intressen ökade. Samarbetet mellan svenska statliga och privata aktörer var 
påtagligt. Man önskade inte minst att öka kännedomen om den libanesiska 
marknaden och inskaffade mer information om både avsättningsmöjligheter och 
marknadsrisker.  

Informationsuppbyggnaden handlade inledningsvis mest om baskunskaper 
gällande till exempel betalningssituationen, kommersiella transaktioner samt 
kunskaper från svenska företag som redan hade handelsförbindelser med 
Libanon. Detta underlättade för svenska handelsrelaterade myndigheter och 
intresseorganisationer att bedöma marknadsutsikterna. Svenska organisationer 
och myndigheters agerande kan sägas motsvara Uppsalamodellens andra 
etableringssteg, med en betoning på uppbyggnad av marknadskännedom. 
Samtidigt som handeln ökade drev svenskarna en försiktig handelspolitik där ett 
handelsavtal med Libanon undveks. Påtryckningarna för ett handelsavtal var 
dock tidvis hårda. Oroligheterna 1952 visade att den administrativa 
ineffektiviteten och den utbredda korruptionen var ett stort libanesiskt problem.  
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4 Levantbyråns	kunskapsuppbyggnad	(1946‐1953)	

År 1938 upprättade SAE en Levantavdelning, men på grund av kriget hann den 
endast arbeta en kort tid utan att uppnå några egentliga resultat. Bakgrunden var 
att bland andra AB Bofors och Svenska Orient-Linien i ett gemensamt brev den 
6 maj 1938 lämnade synpunkter till SAE rörande Sveriges begränsade 
handelsutbyte med levantländerna.277 Företagen menade dock att affärerna hade 
varit försiktigt växande under 1930-talet samt att denna handel hade varit 
relativt balanserad åren närmast före kriget. 278  Det fanns därför under de 
inledande efterkrigsåren ömsesidiga intressen av att främja ett ökat 
handelsutbyte. levantländerna, som inte helt sammanföll med Mellanöstern, var 
av specifikt intresse för svenska större verkstadsföretag. Även mindre svenska 
företag, vilka hittills mest verkat på hemmamarknaden, såg möjligheter i 
regionen som efter andra världskriget såg ut att gå mot ökad självständighet.  

Från en första fas som kännetecknades av brist på kunskap om regionens olika 
marknader under mellankrigstiden ville nu svenska företag och 
handelsrelaterade myndigheter inhämta kunskap om, och förståelse för, hur 
dessa marknader fungerade och vilka avsättningsmöjligheter som existerade. I 
linje med vad som konstaterades i föregående kapitel och med referens till 
Uppsalamodellen handlade det alltså om en ny fas i den svenska 
handelsexpansionen gentemot Mellanöstern. Under denna andra fas byggs en så 
kallad etableringskedja där både företag och handelsrelaterade myndigheter är 
inblandade. Bland myndigheterna var det främst intresseorganisationen SAE 
och Utrikesdepartementet som samverkade. SAE, hade fokus på att bättre 
organisera informationen och att öka kunskaperna om det allmänna ekonomiska 
läget i Mellanöstern. Därför ville SAE få till stånd grundliga 
marknadsundersökningar i syfte att främja exportmöjligheterna genom svenska 
företagsetableringar. 

SAE, vars verksamhet i Mellanöstern styrdes från Stockholm, tog i september 
1945 initiativ till att sammankalla representanter för ett stort antal svenska 

                                                      
277 Levantländerna omfattade i denna definition Grekland, Turkiet, Syrien, Libanon, 
Egypten, Cypern, Malta, Jordanien och Palestina. Sveriges Allmänna Exportförening, RA 
Stockholm, ref. 730323, F1k:2 (Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Svenska 
Pappersbruksföreningen, Stockholm den 28 januari 1948. 
278 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport från Aktiebolaget Bofors och Svenska Orient‐
Linien till SAE, Bofors och Göteborg den 12 oktober 1945. 
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företag och statliga intresseorganisationer.279 Diskussionerna rörde i första hand 
förutsättningar för att främja svensk handel med levantländerna och på vilka sätt 
som det svenska näringslivet kunde göra sitt intåg i regionen.280  SAE ville 
inledningsvis bilda sig en allmän uppfattning om det ekonomiska läget och 
klargjorde i en rapport att det inte existerade något särskilt svenskt handels- och 
betalningsavtal med Turkiet. Betalningar hade genomförts både i konvertibla 
valutor och på kompensationsbasis. Efter kriget tycktes dock England och USA 
ha ett försprång genom sin kontroll av utrikeshandeln i flera levantländer.281 
Englands handelsavtal med Turkiet gav britterna rätt att utfärda ’certificates of 
interest and origin’ för turkiska exportvaror medan USA hade viss kontroll över 
Turkiets import. Svenska företagsagenter i landet klargjorde därför att handeln 

                                                      
279 Vid mötet närvarade representanter från Utrikesdepartementet, 
Handelskommissionen, Industrikommissionen, Livsmedelskommissionen. Närvarande 
näringsorganisationer var Svenska Cellulosaföreningen, Pappersbruksföreningen, 
Trävaruexportföreningen, Jernkontoret, Sveriges Järn‐ och Metallmanufakturförening, 
Grossistförbundet, Handelsagenters Förening, Stockholms Handelskammare. Sjöfarten 
representerades av Svenska Orient‐Linien i Göteborg, Broströms Linjeagentur i 
Stockholm. Bland kompensationsföretag som närvarade var AB Temar, AB Transfer, AB 
Turano, Export Trade AB, Sveriges Utrikeshandels Kompensations AB. Från 
Verkstadsindustrin var SKF, LM Ericsson, Volvo, Husqvarna vapenfabriks AB, AB Bofors, 
Atlas Diesel, AB Separator, AB Nydqvist & Holm, AB Åtvidaberges Industrier, Svenska 
AB Gasaccumulator, AB B. A. Hjorth & Co, AB Elektrolux, Allmänna Svenska Elektriska 
AB, Fagesta Bruks AB, Sandvikens Jernverks, Uddeholms AB, Avesta Jernverks AB, 
Svenska Tändsticks AB, Svenska Cellulosa AB, Mo‐ och Domsjö AB och Höganäs‐
Billesholms AB. Exportfirmor representerades av Elof Hanson, Ekman & Co. AB, 
Theodoridis & Co. Importfirmor, som närvarade var AB Svenska Tobaksmonopolet, AB 
Vin‐ och Spritcentralen, AB Ferrolegeringar, Svenska Lantmännens Riksförbund, 
Svenska Foderämnes‐ och Spannmålsimportörernas Förening, AB Hakon Swensson, AB 
Svenska Kolonialgrossister, Svenska kolonialvaruimportföreningen, Sveriges 
Fruktimportörförening, Svenska Importförening för färsk frukt, Joh. Bruce AB, Johnson 
& Borsell AB, AB Nilson & Blide, Andrew Biberg, Frans A. Sandén AB, Kooperativa 
Förbundet. Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974). Ett brev av SAE om Levantmötet, Stockholm den 21 
september 1945. 
280 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av SAE, Stockholm den 20 september 1945.  
281 Efter kriget tycktes de allierade västmakterna med England och USA i spetsen lägga 
svårigheter i vägen för att ha monopol över handeln i Turkiet. Engelsmännen 
tilltvingade sig goda villkor i sitt handelsavtal med Turkiet och kontrollerade handeln 
genom att de hade i sin makt att utfärda certificat för turkiska exportvaror. USA hade 
en viss kontroll över importen från Turkiet. Sveriges Allmänna Exportförening, RA 
Stockholm, ref. 730323, F1k:2 (Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av SAE, Stockholm 
den 20 september 1945. 
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förutsatte exportlicens i Sverige och importlicens i Turkiet. En annan svårighet 
för svensk import från Turkiet tycktes emellertid vara de höga priserna.282  

SAE framhöll också att de egyptiska och palestinska fordonsmarknaderna, som 
Volvo ägnat särskild uppmärksamhet åt innan kriget, nu helt kontrollerades av 
britterna vilket förklaras med det ansträngda valutaläget som fick den gamla 
mandatmakten att reservera exporten för sig själv. För svenskt vidkommande 
var handel på basis av varukompensation med Egypten inte heller tillåten då 
detta skulle strida mot det engelsk-egyptiska handelsavtalet. En del svenska 
intressenter tycktes dock ändå hoppas på möjligheterna att få till stånd en sådan 
handel med vissa sterlingländer i Levanten.283 Under de första efterkrigsåren 
fanns det därför uppenbara svårigheter med att främja den svenska handeln i 
området vilket underströks i de synpunkter som framställts av olika svenska 
företag med erfarenheter från Levanten.  

4.1 Initiativ från Svenska företag efter det andra världskriget 

Inför SAEs möte i slutet av september 1945 lämnade flera svenska företag 
skriftliga synpunkter på levantländerna som marknad. Valutabristen utmålades 
som ett genomgående problem eftersom de icke-konvertibla valutorna i 
exempelvis Libanon och Syrien inte accepterades av svenska banker.284 AB 
Broströms Linjeagentur betonade dessutom att importen från levantländerna var 
för dyr, att handeln var dåligt organiserad av myndigheterna i Sverige, men 
också att britternas starka finansiella och handelspolitiska ställning gjorde det 
svårt att komma in på dessa marknader.285  

I samma anda som Broströms så ansåg AB Bofors och Svenska Orient-Linien 
att betalningsproblemen och den brittiska och amerikanska kontrollen av 
handeln var de huvudsakliga problemen. Men de menade också att främjandet 
av svensk export krävde mer ingående kunskaper om det politiska och 
handelsekonomiska läget, vilket skulle kunna åstadkommas genom en mer 
effektivt insamling av aktörernas olika erfarenheter i Levanten. Därför var det 

                                                      
282 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av SAE, Stockholm den 20 september 1945.   
283 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av SAE, Stockholm den 20 september 1945.   
284 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av SAE, Stockholm den 20 september 1945.   
285 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Aktiebolaget Broströms Linjeagentur till SAE, 
Stockholm den 7 september 1945.   
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viktigt att inte bara studera svenska avsättningsmöjligheter utan även uppmuntra 
svensk import. Även om man det i möjligaste mån borde vara av intresse för det 
svenska privata näringslivet att söka utveckla handeln själva så var det också 
nödvändigt med statliga initiativ och stöd som komplement. Bofors och Orient-
Linien föreslog därför att SAE skulle bilda en avdelning med särskild uppgift att 
undersöka utvecklingen i Levanten. En sådan avdelning borde, enligt de två 
företagen, tillerkännas exportstipendier från statens sida och göra det möjligt att 
på plats studera marknaden. I ett gemensamt initiativ beslutade därför Svenska 
Orient-Linien och AB Bofors att ge ett årligt bidrag till lönekostnader för 
Levantbyrån med 10 000 kronor (5 000 kronor vardera) under en första 
treårsperiod. Dessutom fick byrån förfoga över de 15 000 kronor som de två 
företagen lämnat till Levantbyråns tidigare verksamhet.286  

Från svensk sida var det alltså ett krigsmaterielföretag och två rederier som 
framstår som de tydligaste pådrivarna i handeln med Levanten. Bofors, som 
redan före kriget var en viktig vapentillverkare, hade med sin 40 mm 
luftvärnskanon rönt stora exportframgångar under andra världskriget. I detta 
sammanhang bör nämnas att Bofors hade sålt stora leveranser av denna typ av 
kanoner till Iran och att Bofors hade redan då en stark ställning i detta land.287 
Potentiella konflikter i området kan möjligen ha betraktats som gynnsamt för 
affärerna. I linje med Uppsalamodellens andra fas var det också främst kunskap 
om marknadsförhållanden som efterfrågades. Intressant nog, och till skillnad 
mot Uppsalamodellen, så efterfrågade man också åtgärder som kunde utveckla 
den svenska importen från området. Motiven var dock inte helt klara. Det 
förefaller emellertid troligt att en balanserad handel sågs som en mer långsiktig 
lösning för att öka exporten. En annan möjlighet är att rederierna helt enkelt såg 
en möjlighet att tjäna pengar på returfrakterna. 

  

                                                      
286 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport från Aktiebolaget Bofors och Svenska Orient‐
Linien, Bofors och Göteborg den 12 oktober 1945.   
287 Steckzén (1946), s. 560. 
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4.2 Inrättandet av Levantbyrån 

Levantmötet i Stockholm i september 1945 ledde till praktiska åtgärder för 
inhämtningen av information om handel med Libanon. Vid sammanträde den 8 
november 1945 beslöt SAEs styrelse att upprätta Levantbyrån som en särskild 
avdelning med uppgift att inom ramen för SAEs allmänna handelspolitiska och 
kommersiella verksamhet ägna sig åt att tillvarata svenska intressen i Levanten. 
Uno Enegren, som utsågs till chef för byrån, skulle från sin plats i Stockholm på 
olika sätt bistå för att öka varuutbytet mellan Sverige och Levanten. 288 
Samtidigt beslöt SAE att kontakta svenska intressenter för möjligheterna att ta 
in bidrag för att täcka byråns kostnader för verksamheten.289 Genom inrättandet 
av Levantbyrån och inledande kontakter med de svenska intressenterna hade 
därför etableringskedjans andra fas i praktiken inletts. 

Enligt SAE hade Enegren en lämplig bakgrund för att leda arbetet med 
Levantbyrån. Från att ha börjat sin akademiska karriär som lärare hade Enegren 
under andra världskriget tjänstgjort en längre tid inom den så kallade 
Greklandskommissionen där han självständigt handlade inköps- och 
skeppningsärenden vid kommissionens avdelningskontor på Kreta.290  

I början av 1946 tog SAE kontakt med olika svenska företag och med Statens 
Handelskommission i syfte att inhämta specifika baskunskaper om Syrien och 
Libanon. Kontakterna begränsades dock inledningsvis till svenska 
verkstadsföretag som sedan tidigare haft intresse av dessa marknader. Enligt 
uppgift fanns det till exempel ett syrisk-libanesiskt önskemål om inköp av 
svenska fordon och Volvo hade under mellankrigstiden haft vissa aktiviteter på 
den syrisk-libanesiska marknaden. Volvo visade nu också fortsatt intresse för att 
expandera i området och avsåg att nå en årlig export av mellan 50 och 100 
lastvagnar (à 100 000 kronor per fordon). Med hänsyn till de höga 
fraktkostnaderna ville man dock inledningsvis endast leverera reservdelar till 
bilar, förutom däck som i första hand skulle säljas på mera närliggande 
                                                      
288 Levantbyråns chef Kapten Uno Enegren skulle arbeta med att utveckla och 
intensifiera den svenska handeln med marknaderna runt östra Medelhavet. Källa: 
Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Svenska 
pappersbruksföreningen, Stockholm den 28 januari 1948. 
289 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Svenska 
Orient‐Linien i Göteborg, Stockholm den 5 december 1945.   
290 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Sukab, 
Stockholm den 5 december 1945.   



 

98 

marknader. Reservdelsexporten värderades till omkring 50 000 kronor per år. 
Andra företag med liknande tankar var till exempel Mustad & Co som 1938 
hade sålt hästskosöm till Syrien och Libanon till ett värde av cirka 60 000 
kronor. I deras fall beräknade man att den årliga exporten skulle uppgå till cirka 
135 000 kronor. SKFs mer måttfulla planer avsåg en export om cirka 40 000 
kronor per år.291  

Det framgår tydligt att SAE inledningsvis ville veta hur de företag som var först 
ute på den syrisk-libanesiska marknaden hade agerat, vilken typ av information 
som dessa företag hade och vilka framtida handelsfrågor som de prioriterat. 
SAE sökte alltså baskunskap som skulle underlätta för vidare bedömningar av 
marknadsläget. De svenska industriföretagens erfarenheter förmedlades sedan 
via SAE rapporter till ansvariga på Statens Handelskommission.  

I februari 1946 rapporterade SAE till Handelskommissionen om vilka 
svårigheter som fanns med leveranser och betalningsmöjligheter i Syrien och 
Libanon. Samtidigt påtalade man att Sverige hade betydelsefulla exportintressen 
att tillvarata, utifrån den begynnande industrialiseringen i området. Därför 
bedömde SAE det som troligt att finna avsättning för en rad svenska produkter, 
som till exempel maskiner och motorer, vilka tidigare endast i ringa omfattning 
exporterats till området.292  

Bedömningen av marknadsutsikterna var således positiva, men möjligheterna 
för att exportera krigsmateriel till Libanon och Syrien hade nu förändrats. 
Svensk vapenexport var sedan 1930-talet kontrollerad genom 
vapenexportnämnden. Levantländernas relationer med de ledande västmakterna 
var sådana att krigsmaterielinköp antingen var villkorade eller helt avvisades. 
På sommaren 1946 tog AB Bofors emot en förfrågan från en firma i Beirut: 
D.A. Khury, om leverans av vapen och ammunition till Syrien och Libanon.293 
Därför tog man kontakt med Levantbyrån, dels för att undersöka 
betalningsmöjligheterna och dels för att höra om landets utrikespolitiska status 
var förenlig med vapenexport. Levantbyrån meddelade att det politiska läget i 

                                                      
291 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Svenska Handelskommissionen, 
Stockholm den 6 februari 1946.    
292 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Svenska Handelskommissionen, 
Stockholm den 6 februari 1946.    
293 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från firman D. A. Khury i Beirut SAE till AB Bofors, 
Beirut den 22 juli 1946.    
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området gjorde det svårt för länderna ifråga att köpa vapen. Bofors svarade 
därför Khury att krigsmaterielexporten inte var möjlig av hänsyn till det 
politiska läget och att exportlicenser inte skulle beviljas av svenska 
myndigheter.294 Det är troligt att de nya självständiga levantländerna och dess 
relationer med de ledande makterna efter andra världskriget var av primär 
betydelse för Bofors men att leveranser av krigsmateriel till dessa länder inte 
var genomförbara. 

I andra sammanhang så kvarstod betalningsproblemen som tidigare. I ett brev 
från SAE till Svenska Orient-Linien i juli 1946 framgick att den svensk-franska 
handelsöverenskommelsen, som trädde i kraft 1945, skulle göra Sveriges 
varuutbyte med Libanon och Syrien mer komplicerat. Dessa länder hörde till det 
så kallad francområdet och omfattades därmed inte av det svensk-franska 
handelsavtalet. Som tidigare nämnts ville inte franska myndigheter acceptera att 
svensk export till Syrien och Libanon skulle kunna avräknas i handelsavtalet 
med moderlandet. Trots detta så fanns det dock, enligt SAE, vissa möjligheter 
för export. Statens Handelskommission var beredd att pröva ansökningar om 
tillstånd till kompensationsaffärer med Syrien och Libanon. 
Valutamyndigheterna var även villiga att acceptera betalning i till exempel 
USA-dollar, Schweizerfrancs eller svenska kronor för den del av exporten som 
inte ingick i kompensationsaffärerna. 295  Det är värt att notera att de 
baskunskaper som hjälpte SAE att bedöma marknadsutsikterna i Levanten i mer 
positiva ordalag tydligen gjorde Handelskommissionen mer öppen för 
samarbete med företag som ville etablera förbindelser med Libanon och Syrien.  

Levantbyrån i Stockholm blev även kontaktad av libanesiska företag. Emile 
Cortas, ägare till firman Cortas Bros & Co, informerade Enegren i november 
1946 om att han träffat Gustaf Hormestad, som enligt Cortas representerade 
SAE i Libanon. Cortas hade med Hormestad diskuterat möjligheterna för att 
utveckla handelsrelationerna med Libanon genom att locka svenska importörer 
och exportörer till landet, något som Hormestad hade lovat hjälpa till med.296 I 
sitt svar till Cortas framhöll dock Enegren att Hormestad enbart representerade 

                                                      
294 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från AB Bofors till Levantbyrån, Stockholm den 13 
augusti 1946.    
295 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Svenska Orient‐Linien i Göteborg, 
Stockholm den 16 juli 1946.   
296 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Emile Cortas till Uno Enegren, Beirut den 28 
november 1946.    
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exportorganisationen Export Trade, som bildats av ett trettiotal svenska 
industriföretag inom järn, stål och maskinbranschen. Export Trade hade för 
avsikt att studera olika marknader och samtidigt introducera sina 
industriprodukter och i detta sammanhang var Hormestad deras representant i 
Mellanöstern med uppgiften att hjälpa svenska industriföretag att lösa vissa 
handels- och betalningssvårigheter mellan Sverige och Libanon.297 

I december 1946 tackade Cortas Enegren för upplysningar om Hormestad. 
Samtidigt meddelade Cortas att han gärna ville samarbeta med Hormestad för 
inköp av svenska varor på kompensationsbasis. Dock framhöll Cortas att de 
svenska varorna var dyra och att svenska importörer inte visat något större 
intresse för import av libanesiska varor. Cortas hoppades därför att Enegrens 
kontakter med svenska företag skulle främja en ökad kompensationshandel med 
Libanon.298  

Enegren var i kontakt med både Hormestad i Beirut och olika svenska företag 
för att diskutera kompensationshandeln. Via Hormestad fick Enegren veta att 
det nog krävdes att han besökte Levanten innan USA och England lade alla 
marknader under sig. Hormestad förmedlade även namn på ett antal svenska 
företagsrepresentanter på besök i Libanon, till exempel från Kooperativa 
Förbundet, Svenska Orient-Linien, LM Ericsson och Turano, vilka han menade 
var viktiga för Enegrens insatser när det gällde att få information om hur man 
etablerar sig på den libanesiska marknaden.299 På detta sätt började Levantbyrån 
agera i Libanon för att skaffa sig specifika kunskaper om 
marknadsförhållandena, vilket tillsammans med fortsatta resor i området gav 
Levantbyrån i Stockholm ett bättre underlag.  

  

                                                      
297 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till Emile Cortas i Beirut, 
Stockholm den 18 december 1946.   
298 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Emile Cortas till Uno Enegren, Beirut den 30 
december 1946.   
299 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), två brev från Gustaf Hormestad till Uno Enegren, Beirut den 
20 och 23 april 1947.  
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4.3 Levantbyråns initiala verksamhet 

Enegrens första resa till Levanten skedde i slutet av 1947 då han under en sex 
månaders vistelse på olika platser i området skulle bygga upp ett kontaktnät och 
skaffa sig en så god bild som möjligt av avsättningsmöjligheterna och 
marknadsläget.300 Resan skulle inledas i Turkiet för att sedan gå till Egypten där 
han skulle närvara vid förhandlingar om specifika varor. Därefter skulle 
Enegren besöka Grekland, Palestina, Transjordanien, Irak och Iran. Enegrens 
resa skulle avslutas i Syrien och Libanon.301 På detta sätt skulle Levantbyrån 
tillföras ytterligare erfarenheter och kunskaper om området.302 I resans syfte 
ingick dessutom att återknyta kontakten med SAEs förbindelser i Levanten och 
utöka föreningens nät av korrespondenter.303 

Som ett led i förberedelserna inför resan skickade SAE ett brev till de svenska 
envoyéerna i Egypten, Turkiet och Grekland med önskan om att dessa skulle 
bistå Enegren med råd och upplysningar.304 SAE kontaktade även de svenska 
branschföreningarna för skogsindustriprodukter, järn och stål för att de skulle 
bistå med promemorior som kunde underlätta för Enegrens diskussioner med 
myndigheter och agenter i Levanten.305 SAE föreslog även för Svenska Orient-
Linien att Enegren skulle besöka Göteborg före avresan, detta för att få ta del av 
rederiets omfattande erfarenheter i området. Handelsrådet Torsten Vinell 
önskade dessutom i ett särskilt brev till rederiet att Enegren kunde beredas 

                                                      
300 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Envoyén 
Thyberg i Atén, Stockholm den 23 december 1947. 
301 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Svenska 
pappersbruksföreningen, Stockholm den 28 januari 1948. 
302 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till envoyé 
Widar Bagge i Kairo, Stockholm den 23 december 1947. 
303 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Svenska 
Orient‐Linien i Göteborg, Stockholm den 25 oktober 1947. 
304 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Envoyé 
Widar Bagge vid svenska legationen i Kairo, Envoyé E. von Post vid svenska legationen i 
Ankara, och Envoyé K. R Thyberg vid svenska legationen i Atén, Stockholm den 23 
december 1947.   
305 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Svenska 
pappersbruksföreningen, Stockholm den 28 januari 1948. 
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tillfälle att medfölja något av företagets fartyg till Levanten. 306  Vidare så 
kontaktades även den svenska generalkonsuln i London, Nils Ihre, för att 
informera Enegrens om Englands handelspolitik gentemot Levanten. Eftersom 
flera levantländer saknade representation i Stockholm så uppstod det också 
svårigheter med Enegrens visering. Därför hoppades SAE på att Ihre, genom 
sina breda kontakter, kunde hjälpa Enegren med viseringen till Palestina, Syrien 
och Libanon.307 Enegren skrev därefter att:  

”Mitt besök i London hade på bästa sätt planerats av beskickningen. 
Generalkonsul Nils Ihre hade ordnat så att mitt program kom att omfatta 
alla de myndigheter och institutioner, av vilka jag kunde ha intresse”.308 

Resan till London ägde rum i november 1947. Direktör Ejnar Kihlstedt från 
Svenska Handelskammare hjälpte till vid utformningen av 
besöksprogrammet.309 Enegren besökte både ’Colonial Office’ och ’Board of 
Trade’ för att bilda sig en uppfattning om hur man såg på handelsmöjligheterna 
i Egypten, Palestina och Irak. I övrigt träffade Enegren representanter från olika 
institutioner och legationer såsom ’London Chamber of Commerce’, 
’Federation of British Industries’, ’British Export Trade Research Organisation, 
BETRO’, och ’The Royal Institute of International Affairs – Chatham House’. 
Slutligen besökte Enegren de libanesiska, syriska, egyptiska och saudiarabiska 
legationerna i London.310  

Från ’Colonial Office’ fick Enegren information om att engelsmännen 
planerade lämna Palestina sommaren 1948 och att man fortsättningsvis avsåg att 
stödja den restriktiva importlicenspolitik som dittills förts. Från ’Board of 
Trade’ fick Enegren veta att man från engelsk sida ville intensifiera sin handel 

                                                      
306 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till Svenska 
Orient‐Linien i Göteborg, Stockholm den 25 oktober 1947. 
307 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till den 
svenska generalkonsuln i London Nils Ihre, Stockholm den 25 oktober 1947. 
308 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av Uno Enegren över resa till London i november 
1947, Stockholm den 13 december 1947. 
309 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av Uno Enegren över resa till London i november 
1947, Stockholm den 13 december 1947. 
310 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), brev från handelsrådet Torsten Vinell vid SAE till den 
svenska generalkonsuln i London Herr N. Ihre, Stockholm den 25 oktober 1947. 
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med Libanon, Syrien och Irak eftersom det där fanns behov passande för brittisk 
ingenjörskonst. Vid ’Federation of British Industries’ som motsvarade Sveriges 
Industriförbund träffade Enegren föreståndaren för dess europeiska och 
levantinska avdelning. Denna institution hade aktivt deltagit i 
efterkrigsplaneringen och omställningen till fredsekonomi och ofta lämnat 
rekommendationer till den brittiska regeringen, framförallt på vad som hade att 
göra med prioritering och anskaffning av råvaror och bränsle. Utöver sin 
utrikeshandelsverksamhet var ’Federation of British Industries’ också besläktad 
med SAE. Den hjälpte sina medlemmar att utse lämpliga agenter och bistod 
med konfidentiella rapporter över agenternas verksamhet. Här ingick även 
planering av affärsbesök i utlandet och förmedling av kontakter mellan 
medlemmar som ville in på främmande marknader. För Enegren klargjordes att 
man i handeln med levantländerna arbetade direkt med agenterna i 
mottagarlandet.311  

Vid ’London Chamber of Commerce’ träffade Enegren chefen för 
informationsavdelningen. Han delgav att organisationen omfattade 69 
handelssektioner uppdelade på två olika kategorier. Den ena omfattade 
medlemmar från industri- eller affärsgrenen och den andra utgjordes av 
marknadssektioner, som till exempel den anglo-tjeckiska sektionen, kemiska 
sektionen och tobakssektionen. Utöver dessa så fanns det 11 olika byråer, till 
exempel tullbyrån, byrån för kommersiell undervisning, och översättningsbyrån. 
’The National General Export Merchants’ Group’, som utgjorde en av elva 
exportgrupper, anvisade sina medlemmar om lämpliga agenter och hjälpte de 
företag som för första gången sökte sig ut på avlägsna marknader.312  

Enegrens informationsinsamling fortsatte sedan till BETRO, som till exempel 
prognostiserade vilka varuvolymer som kunde avsättas i olika länder. Därefter 
besöktes ’The Royal Institute of International Affairs - Chatham House’ som 
tillhandahöll vidare information och litteraturhänvisningar om arabländerna.313  

                                                      
311 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av Uno Enegren om sitt besök i London, Stockholm 
den 13 november 1947.  
312 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till UD, London den 3 november 
1947. Ett PM av Uno Enegren om sitt besök i London, Stockholm den 13 november 
1947. 
313 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till UD, London den 3 november 
1947. 



 

104 

På den libanesiska legationen i London träffade Enegren chargé d’affaires 
Nadim Dimechkié. Inför Enegrens besök i Beirut lovade Dimechkié att ta 
kontakt med det libanesiska UD för att sondera läget inför en diskussion om 
formerna för att i någon mån reglera handelsutbyte mellan Sverige och Libanon. 
Han lovade även att ordna med visering för Syrien, Libanon, och 
Transjordanien. Genom Dimechkié fick Enegren också kontakt med ett flertal 
prominenta araber. Slutligen träffade Enegren handelsattachéer vid 
transjordanska, irakiska, egyptiska och saudiarabiska legationerna i London. 
Den irakiske handelsattachén framförde till exempel en synpunkt på att den 
irakisk-svenska handeln skulle främjas av större import av dadlar.314  

Det framgår tydligt att den svenska informationsuppbyggnaden intensifierades 
på relativt kort tid. Det är värt att notera att informationsinsamlingen inte enbart 
rörde exportländerna. Besöken i England visar att man från Levantbyråns sida 
var intresserade av brittiska erfarenheter på området. Även britternas syn på den 
framtida utvecklingen var viktig. Dessutom fanns också ett stort intresse av att 
studera uppbyggnaden av de brittiska handelsorganisationerna.  

De intryck och den information som Enegren fick under sitt första korta besök i 
Libanon i januari 1948 förmedlades via Levantbyrån i Stockholm till SAEs 
medlemmar i Sverige. Enegren inledde med att möta den svenska vicekonsuln i 
Libanon Constantin Loisides som även företrädde SKF, ASEA och LM 
Ericsson. Han träffade även lokala agenter för svenska Husqvarna Vapenfabriks 
AB, Radius och B. A. Hjorth. Loisides informerade Enegren om att det pågick 
förberedande samtal i Beirut om handel med Sverige. I Beirut-tidningen ’Le 
Soir’ fanns den 24 januari 1948 en liten notis som, trots avsevärd förvrängning 
av fakta, antydde att handelsavtal med Sverige var nära förestående.315  

Sveriges varuutbyte med Libanon var dock fortfarande försumbart. The 
Contracting and Trading Co, ägt av Emil Boustani som enligt Enegren gav 
intryck av att vara en mycket progressiv personlighet inom affärsvärlden, stod 
för den största importen av sågat och hyvlat virke från Sverige. Boustani hade 
verksamheter på ett tiotal platser i Syrien, Irak, Kuwait, Palestina och Egypten 
som bland annat importerade fönster och dörrar till anläggningar vid byggen av 

                                                      
314 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till UD, London den 3 november 
1947. Ett PM av Uno Enegren om sitt besök i London, Stockholm den 13 november 
1947. 
315 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av Uno Enegren om sitt besök i Libanon, Beirut den 
28 januari 1948. 
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oljeledningar i Irak och Kuwait. Man hade också en utställningslokal för 
svenska produkter från till exempel Electrolux och B. A. Hjorths, vilka Enegren 
menade presenterades på ett mycket tilltalande sätt. 316 Energrens möte med 
Boustani kan ses som ett tidigt exempel på personliga kontakter mellan en 
svensk myndighetsperson och en libanesisk affärsman vilka skulle visa sig vara 
efterfrågade av svenska företag med aktiviteter i Libanon. 

I Beirut mötte Enegren också Gustaf Hormestad som förklarade att han hade 
haft stora svårigheter att förverkliga den tanke som ursprungligen varit 
vägledande för Export Trade’s verksamhet. Meningen var inte att Hormestad 
skulle verka som en vanlig agent utan att han mot en provision som understeg 
den gängse agentprovisionen skulle utse och övervaka inhemska agenter för de 
företag som Export Trade företrädde. Hormestad hade också undandragits det 
stöd som var den ursprungliga förutsättningen för hans verksamhet i 
Levanten.317 Svårigheterna för svensk export till Libanon handlade därför inte 
enbart om marknadsförutsättningar och internationella betalningar. Exemplet 
Hormestad visar även att närmast bagatellartade omständigheter kunde leda till 
problem.   

Enegrens andra resa till Libanon skedde under juli-augusti 1948. På Banque de 
Syrie et du Liban träffade han direktören Frank Gosling. Denne framhöll för 
honom att libaneserna betraktade Libanon som en del av francområdet och att 
den egentliga innebörden i finansavtalet mellan Libanon och Frankrike just 
bestod i att Libanon accepterade en dylik gemenskap. Gosling påtalade därför 
vilka risker som fanns vid en eventuell devalvering av francen. Han redogjorde 
också för den engelska valutakontrollen som sedan februari 1948 styrde 
valutatransaktionerna mellan England och Syrien-Libanon. Vid export till 
länderna tillämpade den engelska valutakontrollen endast rembours. 
Remboursen var ett betalningssätt, som kännetecknades av att en bank på 
köparens uppdrag åtog sig att fullgöra dennes betalningsskyldighet gentemot 
säljaren. Oftast användes remboursbanker på köparens plats som mellanhand.318 
Som garantier hade remboursbankerna särskilda villkor vid varuhandeln. Vid 

                                                      
316 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av Uno Enegren om sitt besök i Libanon, Beirut den 
28 januari 1948. 
317 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av Uno Enegren om sitt besök i Libanon, Beirut den 
28 januari 1948. 
318 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av Uno Enegren om sitt besök i Libanon, Beirut den 
10 juli 1948. 
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betalningar i importaffärer med Syrien och Libanon var bankprovisionen för 
bekräftad rembours med tre månaders giltighetstid 0.5 procent. Vid förlängning 
skulle det för varje tremånadersperiod begäras 0.25 procent. Räntan för kredit 
varierade mellan sju och nio procent, då penningmarknaden var mycket labil. I 
grunden var det den engelska valutakontrollen som gjorde att man i regel endast 
medgav rembours som betalningssätt vid export till Syrien och Libanon. 
Enegren påpekade också att Banque de Syrie et du Liban föredrog att hela 
beloppet skulle betalas vid remboursens öppnande. I annat fall löpte räntan för 
kredit med sex procent.319  

Under denna andra resa, noterade Enegren att de libanesiska handelshusen var 
rikt förgrenade i hela Mellanöstern, ofta med filialer i Bagdad, Teheran och 
tidigare i Palestina. Därför menade Enegren att Beiruts frihamn förmodligen 
skulle få ökad betydelse för transithandeln med närliggande länder. Man var 
redan i färd med att avsevärt bygga ut Beirut Port och menade i detta 
sammanhang att Irak genom ett särskilt avtal ville försäkra sig ett eget område 
inom denna hamn.320 

  

                                                      
319 Enegren jämförde även betalningar mellan olika länder i Levanten. I Grekland 
begränsades kostnaderna för bekräftad kommersiell kredit (rembours) som regel till 
1.25 procent av remboursvärdet. Banque de Greece tog i samband med att 
remboursen öppnades en ersättning för kontohållning minst en procent. Som 
bekräftad rembours i Turkiet betalades upp till 1.5 procent av remboursbeloppet. Efter 
tre månader skulle upp till 0.5 procent betalas för varje månad. I Irak kunde man 
öppna rembours på belopp upp tio tusen irakiska dinarer och för en tid om högst sex 
månader. För tid därutöver måste särskilt tillstånd av ”Exchange Control” inhämtas. I 
Jordanien kunde importörerna lösa dokumenten, om de inte lyckats få ut varan i 
Beirut. Vid remboursen öppnande erlades obligatoriskt hela remboursbeloppet under 
det att provisionen på 0.5 procent erlades först då varan anlände. Sveriges Allmänna 
Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 (Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av 
Uno Enegren om bankpraxis vid betalningar i importaffärer i några av levantländerna, 
Stockholm den 10 november 1948. 
320 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev av Uno Enegren om sitt besök i Libanon, Beirut den 
4 augusti 1948. 
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4.4 Företagens efterfrågan på Levantbyråns kunskaper  

Under etableringskedjans andra fas utvecklades Levantbyråns verksamhet då 
olika företag, både i Sverige och i Libanon, började hänvisa förfrågningar om 
produkter, avsättningsmöjligheter, adresser och agenturer till Uno Enegren i 
Stockholm. Från Nils Troëdsson Paper Co AB kom till exempel under våren 
1949 en förfrågan om namn och adresser på importörer av papper i Beirut som 
kunde tänkas arbeta på kommissionsbasis. Enegren förmedlade i detta fall namn 
på nio firmor i Beirut som handlade med papper. Däremot betonade han att 
Levantbyrån inte var bekant huruvida de uppgivna firmorna arbetade genom 
agenter eller importerade för egen räkning.321  

Även större företag efterfrågade upplysningar. Volvo förhörde sig till exempel 
om möjligheterna till kompensationsaffärer med Libanon avseende byte av 
Volvochassier mot mattor. Den libanesiska firman Tanc Depolla sade sig vara 
villig att genomföra en sådan kompensationsaffär genom förmedling av mattor 
från andra libanesiska aktörer. 322  Volvo kontaktade därför Statens 
Handelskommission och förklarade att man sedan 1933 hade haft en viss 
marknad för chassier i Libanon. Efter kriget hade dock återförsäljare i Beirut 
mött svårigheter på grund av valutatilldelning för import från Sverige då den 
valuta som skulle användas betingade ett så högt pris att chassier skulle bli 
osäljbara. Volvo ansåg dock att Beirut Port öppnade möjligheter för 
kompensationsaffärer och en köpare i Sverige, AB Nils Nessim från Stockholm, 
fanns redan. Statens Handelskommission meddelade som svar att 
kompensationsaffärer i princip kunde medges med vissa länder men att detta 
inte kunde godtas under de aktuella förhållandena.323  

Även Aktiebolaget Gylling & Co mötte svårigheter med betalningar i Libanon. 
För denna firma fanns en seriös libanesisk importör. Några affärer kunde dock 
inte komma till stånd då den libanesiske köparen inte haft möjlighet att till 
godtagbar kurs anskaffa valuta. Därför hänvisades man till SAE för att finna en 

                                                      
321 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Nils Troedsson Paper Co. AB till Uno Enegren, 
Stockholm den 28 maj 1949. 
322 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Olof Peterson vid Aktiebolaget Volvo till Uno 
Enegren, Stockholm den 18 mars 1949. Ett brev från Statens Handelskommission till 
Aktiebolaget Volvo, Stockholm den 26 mars 1949. 
323 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Olof Peterson vid Aktiebolaget Volvo till 
Statens Handelskommission, Stockholm den 18 mars 1949. 
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lösning på detta betalningsproblem.324 Från SAE tyckte man också att det var 
angeläget att lämna en redogörelse om betalningar i Libanon och Syrien till sina 
medlemmar. Betalningarna för svensk export till Syrien och Libanon reglerades 
inte genom någon särskild betalningsuppgörelse. Likviderna antogs vara 
antingen i hårdvaluta eller i svenska kronor till följd av import till Sverige av 
varor från Syrien och Libanon. I detta sammanhang framhöll SAE att svenska 
exportmöjligheter till dessa länder skett genom likvidering av syrisk-libanesiska 
köp i Sverige där upp till 300 000 svenska kronor var insatta på särskilda 
franska konton.325 I ett brev från Sveriges Riksbank till Utrikesdepartementets 
handelsavdelning bekräftade man att betalningar vid import från Libanon endast 
kunde ske i enlighet med det svensk-franska betalningsavtalet, alltså till ett 
allmänt konto för libanesisk eller fransk bank.326 

Betalningsproblemen uppmärksammades alltså samtidigt som det är uppenbart 
att SAE inte på allvar kunde bidra till lösningar på svårigheterna. Men 
kompensationsaffären som Volvo var involverad i var i sig en intressant 
händelse rent principiellt då den visar att svenska exportföretag verkade för 
bilaterala lösningar.  

Det har tidigare konstaterats att Bofors hade intressen i Libanon på ett tidigt 
stadium. Under sommaren 1949 skickade Tanc Depolla en förfrågan till SAE 
angående inköp av stridsvagnar från Sverige. SAE kontaktade därför AB 
Landsverk i Landskrona för att undersöka om de var beredda att sälja 
stridsvagnar till Libanon direkt eller via Libanon till andra länder i regionen.327 
Det är inte klarlagt hur svaret i detta ärende formulerades mer än att AB 
Landsverk förvägrades sälja stridsvagnarna på grund av vad svenska 
myndigheterna beskrev som den instabila politiska situationen i Mellanöstern. 

Många ärenden och förfrågningar gällde också bildandet av agenturer. AB 
Gense i Eskilstuna förhörde sig hos Enegren om den libanesiska firman Philippe 
                                                      
324 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Olof Peterson vid Aktiebolaget Volvo till Uno 
Enegren, Stockholm den 18 mars 1949. 
325 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till sina medlemmar, Stockholm den 30 
mars 1949.  
326 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Sveriges Riksbank till UDs handelsavdelning, 
Stockholm den 3 juni 1949. 
327 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Aktiebolaget Landsverk, Stockholm den 
11 augusti 1949. 
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& Merheb, vilken var tänkbar att företräda dem på den syrisk-libanesiska 
marknaden. Enegren framhöll i sitt svar att denna firma hade gott anseende och 
lovade att kontakta Philippe & Merheb för att vidare utreda dess 
agenturförutsättningar.328 Senare tog Gense kontakt med Enegren då de menade 
att:  

”Det hade ännu inte lyckats oss att få en lämplig agent i Libanon och då 
nu Sydamerika till stor del gått förlorad som marknad beroende på de nu 
rådande ekonomiska förhållandena, var det oss angeläget att få kontakter 
med andra länder, där en avsättning av våra produkter skulle vara 
möjlig”.329 

Inte desto mindre så ledde kontakterna mellan AB Gense och Levantbyråns chef 
till nya kontakter med inflytelserika libaneser. Lars Rudberg, en påstådd svensk 
delägare i den libanesiska firman Scan East Company, hade varit i kontakt med 
AB Gense för att eventuellt representera dem i Libanon. Rudberg hävdade att 
han hade arbetat under greve Folke Bernadotte i Palestina och att han även var 
bekant med Enegren. 330  Gense kontaktade därför Enegren för att få en 
uppfattning om Rudberg som ett komplement till de upplysningar firman fått 
från kreditupplysningsbyrån.331  

Enegren meddelade AB Gense att Rudberg jobbade tillsammans med en 
inflytelserik person i Libanon som inte bara var bror till Libanons diplomatiska 
representant i Stockholm, Khalil Takieddine, utan även bror till 
jordbruksministern och till chefen för försvarsmakten. 332  Vidare meddelade 

                                                      
328 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till Aktiebolaget Gense i 
Eskilstuna, Stockholm den 21 mars 1949. 
329 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Aktiebolaget Gense i Eskilstuna till Uno 
Enegren, Stockholm den 9 november 1949. 
330 Greve Folke Oscar Bernadotte var år 1946 ordförande för det svenska Röda korset. 
År 1948 var han i Palestina som FN‐medlare och blev där mördad av israeliska 
extremister den 17 september samma år. Sverige erkände Israel som stat fullt ut först 
1950. Detta berodde på missnöje med israelernas sätt att spåra Folke Bernadottes 
mördare. Hussein (2003), s. 284. 
331 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Aktiebolaget Gense i Eskilstuna till Uno 
Enegren, Stockholm den 9 november 1949. 
332 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Lars Rudberg till Uno Enegren, Beirut den 
första november 1949. 
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Enegren att Lars Rudbergs roll i det libanesiska företaget var oklar, men att 
själva företaget var ett seriöst företag. Han framhöll dock att vissa uppgifter 
pekade på att Rudberg varit direktör för agenturfirman medan Rudberg själv 
påstått att han var delägare i firman. Enligt Enegren hade Rudberg som svensk 
affärsman på plats i Libanon knutit förbindelser med Mo och Domsjö AB 
(MoDo), Mo-Konga AB och Mo och Domsjö Treetex AB, AB Addo, ASKI och 
Industri AB Luxor. Till yrket var Rudberg egentligen radioman, och det var i 
denna egenskap han var tillsammans med greve Bernadotte i Palestina fram till 
dennes död i september 1948. Rudberg förestod bland annat FN:s radiostation i 
Israel 1948-1949. Det var tydligen under arbetet därnere som han fick kontakt 
med Beirutfirman i fråga. Enegren trodde inte att Rudberg hade någon särskild 
affärsutbildning, men han gjorde intryck av att vara en framåt man som ville 
skapa sig en framtid. Enegrens råd till AB Gense var att det fanns skäl att 
avvakta med att anlita Rudberg som representant i Beirut.333  

Enegren lovade därmed att hålla kontakt med Rudberg, dels för att underlätta 
för svenska företag som kunde tänkas uppta förbindelser med Libanon och dels 
för att besvara enskilda förfrågningar om svenska exportvaror. Som svensk 
affärsman på plats i Beirut visade Rudberg stort intresse att marknadsföra 
svenska exportartiklar som kunde komma i fråga. Till Levantbyrån i Stockholm 
sände Rudberg en uppställning på efterfrågade svenska varor i Libanon. Dessa 
avsåg till exempel bilbatterier, spisar, kylskåp, hushållsapparater, 
vattenledningsrör, kopparrör, radiotillbehör och trävaror.334 De svenska företag 
som kunde tänka sig en etablering i landet täckte en rad olika produktområden 
som konserver, papper, torrmjölk, verktyg eller sjukhusutrustning.335  

                                                      
333 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till AB Gense, Stockholm den 11 
november 1949. 
334 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Lars Rudberg till Uno Enegren, Beirut den 28 
september 1949. 
335 Dessa företag var: AB Malmös konservindustri (fiskkonserver), Bolinders Fabriks AB 
(köksutrustningar), Emmaboda Glasverks Export AB (glas), Swedcolours Corporation AB 
(färger), Sörstafors Pappersbruks AB (papper och massa), Kondens‐ & 
Torrmjölkfabrikernas försäljningsförening (torrmjölk), Safa, Agentur & handelsfirma, 
Allan Körner AB, AB Lundqvist & Jonsson (sjukhusutrustningar), Georg Wibeck & Co., 
Domkraft AB Nike, Industri AB Plastics, Jobe Industri Lottefors och Erik Witte (verktyg). 
Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till Lars Rudberg, Stockholm den 
23 november 1949.  
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Enegren hade alltså på ett tidigt stadium upparbetat viktiga kontakter och 
nätverk som sträckte sig långt in bland den libanesiska regeringens företrädare. 
Det visade sig också att ett relativt stort antal svenska företag var beredda att 
etablera sig i Libanon. Samtidigt stod det också klart att betalningssvårigheterna 
kvarstod som huvudsakligt problem för handelsutvecklingen vid slutet av 1940-
talet. 

Som svar på medlemsföretagens efterfrågan på olika uppgifter och kunskap 
genomförde Enegren en ytterligare resa till Levanten. På denna tredje rundresa, 
i september 1949, var avsikten att bland annat bilda sig en uppfattning om hur 
omfattande Sveriges diplomatiska och konsulära representation var i till 
exempel Libanon, Syrien, Turkiet och Egypten och i vilken mån som denna 
kunde bidra till ökad handel. I Enegrens rapport visades att levantländernas 
betydelse för Sveriges handel ökade efter kriget jämfört mellankrigstiden. Enligt 
den officiella statistiken svarade Grekland, Turkiet, Egypten, Libanon, Syrien 
och Palestina gemensamt för 1.32 procent av den totala svenska exporten år 
1938. Denna andel hade 1948 stigit till 2.55 procent och gick under första 
halvåret 1949 upp till 3.05 procent. Motsvarande siffror för importen var 1.06, 
1.41 och 2.04 procent. Visserligen ansåg Enegren att var och en av dessa 
marknader i sig var för små, men sammantaget hade de sedan länge varit 
mottagare av stapelvaror och kvalitetsvaror från Sverige, varför han 
konstaterade: ”Sverige njöt åt en stor goodwill i samtliga länder och en fortsatt 
ökning av handeln med dessa länder borde kunna åstadkommas”.336  

Likt tidigare framhöll dock Enegren att en god svensk representation skulle vara 
av mycket stor betydelse för handelns utveckling på grund av de olika ländernas 
inre administrativa förhållanden. Exakt vad han menade är inte helt klart, men 
gissningsvis avsåg han en kombination av olikartade och delvis 
svårgenomträngliga administrativa förhållanden. Rapporten pekar på att de inre 
handelspolitiska förhållandena i de olika levantländerna var mycket 
komplicerade och för en affärsman svåröverblickbara. Den rikt utvecklade 
svenska sjöfarten i Levanten skulle också behöva det skydd och den hjälp som 
en god svensk representation innebar. Dessutom konstaterade han att de 
politiska förhållandena i området skulle göra svårt att kombinera den svenska 
representationen i de olika länderna till en och samma person. Förhållandet 
mellan arabländerna och Israel var i högsta grad spänt efter det första arabisk-
israeliska kriget 1948 till 1949 och en gemensam representation för 
arabländerna och Israel var därför mindre lämpligt. En av de största 
                                                      
336 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av Uno Enegren, Stockholm i september 1949. 
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svårigheterna för affärsmännen berörde rembourserna, och i detta fall borde de 
kunna få en sakkunnig hjälp hos den svenske konsuln. Enegren konstaterade att 
mindre Europeiska länder som Holland, Belgien och Schweiz till sina legationer 
i Levantens länder i regel knutits särskilda personer med uppgift att tillvarata 
handelns intressen. På samma sätt borde en svensk legation kunna göra handeln 
nytta genom att vissa tjänstemän helt sysselsätta sig med handelsrelaterade 
frågor och följa handelsutvecklingen. Enegren ville därför föreslå att man i 
Levanten i första hand skulle inrikta sig på att försöka rekrytera någon av 
direktörerna för de på platsen befintliga större, statliga bankerna till posten som 
vicekonsul.337 

Beträffande Libanon, menade Enegren, att landet kunde bli en betydande 
marknad för diverse svenska varor under kommande år under förutsättning att 
det kunde nås en inre politisk stabilitet. Beirut hade utvecklats till centrum för 
mycket stora internationella affärer mellan olika kontinenter och länder vilket 
fick Enegren att betona att:  

”Ett upprättande av ett svenskt konsulat i Syrien-Libanon med avlönad 
generalkonsul som chef skulle säkerligen kunna medverka till ett utökat 
handelsutbyte.”338  

Det framgår alltså tydligt att Enegren redan tidigt verkade för en etablering av 
officiell handelsrepresentation för att motarbeta de komplicerade 
handelspolitiska och administrativa förhållandena i levantländerna. Det var 
visserligen av intresse hos Enegren att gå in på att nämna hur andra mindre 
länder agerade på levantmarknaderna. Det är uppenbart att andras erfarenheter 
avspeglades i Enegrens entusiasm till att Sverige borde agera på likadant sätt 
som dessa länder.  

  

                                                      
337 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av Uno Enegren, Stockholm i september 1949. 
338 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av Uno Enegren, Stockholm i september 1949. 
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4.5 Libanesiska kontakter i Stockholm 1949 

Under hösten 1949 visade Libanon ytterligare intressen att fördjupa 
handelsförbindelserna med Sverige när dess diplomatiska representant i 
Stockholm, Khalil Takieddine, förde samtal med både Enegren vid Levantbyrån 
och Leif Belfrage vid Utrikesdepartementet. Takieddine ville till exempel 
betona möjligheterna för svensk import av till exempel färska äpplen, torkad 
frukt, olivolja och oliver, produkter som inte förekommit i den tidigare handeln. 
Enegren lovade att informera svenska intressenter om dessa produkter. 339 
Belfrage menade dock att det inte funnits intresse för dessa varor tidigare, men 
gjorde samtidigt bedömningen att libanesiskt silke och apelsiner hade 
möjligheter på den svenska marknaden förutsatt att ett avtal med svenska 
importörer kunde komma till stånd. Belfrage betonade till exempel att Statens 
Livsmedelskommission under 1949 hade beviljat licenser för import av 
aprikoskärnor och valnötter från Libanon till ett värde av 325 000 kronor.340  

Vid slutet av 1949 vidarebefordrade UD till SAE, Industriförbundet och ett 
antal andra näringslivsorganisationer, en kopia av ett brev från Widar Bagge vid 
den svenska beskickningen i Kairo. Denne klargjorde att svenskarna inte i 
tillräcklig utsträckning hade beaktat att det fortfarande rådde krigstillstånd 
mellan arabländerna och Israel, även om den aktiva krigsföringen förbytts mot 
vapenstillestånd. Bagge framhöll att med vissa modifikationer för sjöfarten så 
upprätthölls fortfarande bojkotten av Israel. Post- och telegrafförbindelserna var 
alltjämt avbrutna och press- och brevcensur utövades. Det var därför viktigt att 
uppmärksamma:  

”(…) att en utlänning, som skulle ha skaffat ett visum för resa till Israel, 
därefter inte beviljats visering för arabländerna.” 341 

Bagge gav ett exempel på att en representant för ett av Sveriges största järnverk 
hade skaffat sig visering till Egypten och därefter även till Israel. I Kairo 

                                                      
339 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till Libanons diplomatiska 
representant i Sverige Khalil Takieddine, Stockholm den 3 oktober 1949. 
340 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från UD till SAE, Stockholm den 10 oktober 1949. 
341 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från den svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo 
den 7 december 1949. 
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begärde han sedan ett visum till Libanon, vilket han förvägrades trots den 
svenska beskickningens upprepade inblandning för att hjälpa honom.342  

Levantbyråns samordningsroll med företag och myndigheter och Enegrens 
tillfälliga besök i levantländerna var därför med all sannolikhet till nytta för 
svensk handel. Den information som byggdes upp genom Levantbyrån och av 
Enegren själv efterfrågades av både svenska och libanesiska intressenter. Sedan 
slutet på andra världskriget hade den svenska handeln med Levanten också 
expanderat. Den totala exporten till Levanten uppgick till 210 miljoner kronor 
år 1950 jämfört med 64 miljoner kronor år 1938, uttryckt i 1950 års 
penningvärde. Exporten hade alltså vid början av 1950-talet således tredubblats 
i jämförelse med förkrigsåren. Trävaror och papper, oädla metaller, järn och rör, 
och livsmedel dominerade svensk export till Egypten, Irak, Iran och Grekland 
medan det främst gällde en ökning av export av papper till de syriska, 
libanesiska och turkiska marknaderna. Antalet inkommande brev från 
levantländerna till Levantbyrån med förfrågningar rörande inköpa av svenska 
varor ökade från 800 brev år 1949 till 1015 brev år 1950. Dessutom märktes ett 
ökat intresse för levantländerna från de svenska företagens sida. Dessa intryck 
delades även av Handels- och Industrikommissionen vars arbetsbörda med 
dokument gällande Levanten ökat efter kriget.343 

4.6 Pass- och viseringsfrågan 

Levantbyråns fortsatta arbete för att främja svensk handel skedde nu i början av 
1950-talet alltmer genom regelbundna kontakter. Ofta utnyttjades svenska 
representanter på besök i Levanten som ett sätt att informera om hur 
passviseringen utvecklats för att på så sätt underlätta för efterföljande svenska 
resenärers resor till Mellanöstern. Folke Winqwist, som representerade det 
svenska företaget Internationella Siporex AB, förklarade till exempel att dubbla 
pass kunde underlätta för visering till de olika länderna i regionen. Winqwist 
hade själv under sin resa i området sett hur brittiska och amerikanska 
företagsrepresentanter tillämpat denna strategi och skrev i sitt brev till 
Levantbyrån att:  

                                                      
342 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från den svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo 
den 7 december 1949. 
343 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett referat av ett sammanträde med ländersakkunniga. SAE, 
Stockholm den 1 juni 1951.  
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”Det hjälpte affärsmännen när de reste till och från Cypern eftersom 
myndigheterna där var medvetna om dubbla-pass-historien, och där man 
gjorde allt för att hjälpa resenärerna till rätta”. 344 

Därför ville Winqwist att Levantbyrån skulle medverka till att svenska 
myndigheter fick del av detta så att affärsmän, som skulle resa för välkända 
företags räkning, kunde få dubbla pass utfärdade.  

I Sverige hade SAE också försökt att få information om viseringsfrågorna. I 
april 1950 hade de till exempel besök av Mrs Kalina Jaouni, inköpsagent för 
den syriska firman Jaouni’s Agency som bland annat upplyste om läget mellan 
Syrien och Libanon efter den ekonomiska separationen i mars 1950. Jaouni 
talade om ett spänt förhållande med stängda gränser, kraven på visum för resor 
mellan Syrien och Libanon och hur den syriska regeringen satte stopp för 
transithandeln. Ett alternativ var därför att transportera varor direkt till den 
syriska hamnstaden Lattakia.345 Enligt Jaouni var Libanons roll som transitland 
för Syrien därmed överspelad. En följd av detta var därför enligt henne att 
svenska exportörer inte längre skulle agera via libanesiska firmor utan istället 
skaffa sig inhemska agenter i Syrien. Jaouni påpekade också att inregistrering 
av nya företag i Syrien tillfälligt hade stoppats, vilket var en åtgärd för att 
hindra libanesiska affärsmän att starta dotterföretag i Syrien och på så sätt 
kringgå regeringens bestämmelser. Jaouni betonade därför med emfas, vikten av 
att svenska exportörer hade syriska agenter då det fortsättningsvis skulle vara 
fullkomligt omöjligt att importera varor genom agenter i Libanon.346 

För att hålla ytterligare information om läget efter upplösningen av den 
ekonomiska unionen tog SAE därför kontakt med Sveriges konsul i Syrien: 
Alfred Laham, vilken bekräftade att det var svårt för en syrier att resa till 
Libanon, men också att det inte existerade något visumtvång för svenskar. Det 

                                                      
344 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Internationella Siporex AB till Levantbyrån, 
Stockholm den 7 januari 1950. Ett PM från Folke Winqwist till SAE, Stockholm den 9 
januari 1950. 
345 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av Åke Lagerkvist angående besök av en syrisk 
företagsagent. SAEs informationsavdelning, Stockholm den 22 maj 1950 
346 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), en rapport av Åke Lagerkvist angående besök av en syrisk 
företagsagent. SAEs informationsavdelning, Stockholm den 22 maj 1950.   
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rådde alltså full frihet för svenska företagare och representanter att resa såväl i 
Syrien som i Libanon.347 

Genom kontakten med Levantbyrån så vidgades SAEs informationskanaler. För 
att få flera etablera kontakt med importörer i Beirut använde SAE till exempel 
en förteckning över pappersimportörer i Beirut som Enegren ordnat, vilken 
skickade till SAEs medlemsföretag. På detta sätt spreds kännedom om 
pappersimportörer i Libanon som kunde vara till hjälp för att öka den svenska 
pappersexporten. 348  Från Lars Rudberg vid Scan-East Company i Beirut, 
önskade SAE även en komplett förteckning över de firmor som han 
representerade. Detta underlättade för SAE så att de direkt kunde hänvisa 
köpare till Rudberg och de företag som han representerade, och inte minst de 
varuslag som dessa företag var intresserade av.349  

På sommaren 1951 tog Levantbyrån kontakt med legationssekreteraren greve 
Bonde vid den svenska beskickningen i Kairo för att få information och råd om 
vilka svårigheter som svenska affärsmän kunde möta när de hade för avsikt att 
besöka både Israel och arabländerna. Ett vanligt tillvägagångssätt var att man 
först skaffade visum för arabländerna och sedan fortsatte till Cypern för att få 
visum till Israel. Enligt den information som Levantbyrån fick så verkade dock 
egyptierna ha ett mycket effektivt fungerande spionnät på Cypern som till Kairo 
rapporterade vilka svenskar som fått visum för Israel från Cypern. Detta innebar 
att de svenska firmornas förbindelser i Kairo riskerade att utsättas för 
trakasserier av egyptiska myndigheter.350 Bonde bekräftade att egyptierna hade 
lyckats bygga ett effektivt rapporteringssystem på Cypern. Han hävdade dock 
att inga repressalier hade utövats mot svenska affärsmän som besökt både Israel 
och Egypten. Däremot påpekade han, med hänvisning till ett brev från det 
svenska Inrikesdepartementet daterat den 17 mars 1950, att svenskar vid resor 

                                                      
347 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett referat av SAE gällande ett samtal med Konsul Alfred 
Laham. Stockholm i augusti‐september 1950. 
348 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till sina medlemsföretag. Stockholm den 31 
januari 1950. 
349 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Lars Rudberg vid Scan‐East Company i 
Beirut, Stockholm den 27 oktober 1950. 
350 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Levantbyrån till den svenska beskickningen i 
Kairo, Stockholm den 2 augusti 1951.  



 

117 

till såväl Israel som arabländerna hade möjlighet att inneha dubbla pass där det 
stod:  

”(…) svenskt pass för utrikesresa må, när särskilda skäl därtill 
föranleda, utfärdas i två exemplar”.351  

Därför tog Levantbyrån kontakt med Sveriges Inrikesdepartement för att få 
detta bekräftat. 

En notarie från Inrikesdepartementet framhöll att utfärdande av dubbelt pass 
kunde ske i sällsynta undantagsfall. I ett fall, där en representant från företaget 
Fagersta Bruks AB hade haft stora besvärligheter vid sina resor mellan 
arabländerna och Israel, förmedlade Levantbyrån hans ärende till 
Inrikesdepartementet för att han möjligtvis skulle skaffa dubbelt pass.352 Två 
veckor senare meddelade Fagersta Bruks i ett telefonsamtal till SAEs 
informationsavdelning att företagsrepresentanten hade fått två pass utfärdade.353 
Det står därför utan tvivel att den information som nådde Levantbyrån och de 
kontakter som byrån förmedlade var värdefulla instrument för de olika 
aktörerna, inte minst vad som förmedlades till andra myndigheter. Detta gjorde 
det även möjligt för vissa företagsrepresentanter att lösa viseringsfrågan genom 
utfärdandet av dubbla pass, vilket visar på Levantbyråns framgångar i att främja 
svensk handel med Levanten.  

  

                                                      
351 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från den svenska beskickningen i Kairo till 
Levantbyrån, Kairo den 24 augusti 1951. 
352 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Sveriges Inrikesdepartement, 
Stockholm den 3 mars 1951. 
353 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en notering av Åke Lagerkvist på SAEs 
informationsavdelning, Stockholm den 18 mars 1951. 
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4.7 Uppbyggnaden av länderspecifik kunskap 

I nästa steg mot att bygga upp mer kunskap och kännedom om 
levantmarknaderna hade SAE planer på att kontakta personer vid 
medlemsföretagen. Som ländersakkunniga354 skulle dessa personer stå till tjänst 
med råd och upplysningar från deras arbetsområden och kontakter i Levanten. 
Marknadsspecifika kunskaper, baserade på olika enskilda aktörernas egna 
erfarenheter, kunde Levantbyrån senare sammanställa och vidareförmedla till 
andra intressenter, då som en objektiv kunskap i Uppsalamodellens terminologi. 

Vid ett SAEs styrelsesammanträde i mars 1951 beslöts man att såsom stöd för 
arbetet vid Levantbyrån, bjuda in ländersakkunniga tjänstemän och 
företagsrepresentanter till SAEs sammanträden. De skulle därigenom ge stöd till 
organisationen i dess löpande verksamhet och komma med råd och 
upplysningar. I detta sammanhang skulle de sakkunniga närvara vid varje 
sammanträde, där de dels kunde lämna praktiska synpunkter på utvecklingen 
inom affärslivet och dels ge överblickande analyser och råd i frågor om det 
handelspolitiska eller kommersiella läget. Därför var frågor om 
produktionsförhållanden, investeringsmöjligheter, bolagsbildning, beskattning 
och mässfrågor viktiga eftersom detta hade direkt samband med den 
information som efterfrågades av SAEs medlemmar.355  

SAEs styrelse beslutade även att Levantbyråns tjänstemän skulle besöka de 
svenska företagen för att på ort och ställe införskaffa kunskaper om deras 
erfarenheter i Levanten. Inom kort, i april 1951, fick därför ett antal olika 
medlemsföretag i Göteborgstrakten, Halland och Skåne besök av Levantbyrån. 
Ett företag som i detta sammanhang ansåg sig ha goda konkurrensmöjligheter 
på levantmarknaderna var Volvo. Men även flera mindre företag kunde 
rapportera om lyckade affärer i området. AB Axel Berggren Mekaniska 
Verkstad, som tillverkade utrustning för brunnsborrning, hade exempelvis 
exporterat ett antal maskiner till Libanon. Man hade även sänt en svensk 
instruktör för att anordna försäljningen på plats. Ingenjörsfirman AB J. 
Wahlbeck, som tillverkade träbearbetningsmaskiner av olika slag, hade genom 

                                                      
354 Ländersakkunninga personer var ofta direktörer från olika svenska företag, till 
exempel Svenska Petrolum AB, Kjellbergs Successors AB, Associated Swedish Steels AB, 
AB Volvo, AB LM Ericsson, Assab, Skandinaviska banken AB, Sentab, ASEA, AB 
Separator, AB Stalco, Irano‐Swedish Co. AB, AB Temar, Svenska Orient‐Linien, AB 
Scania‐Vabis, Theodoridis & Co. AB, och AB Transfer.  
355 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), Ett PM av SAEs informationsavdelning, Stockholm den 10 
april 1951. 
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försäljningsresor och genom svenska beskickningarna i Levanten skaffat 
adressmaterial för utvecklandet av ett försäljningsnätverk. Firman hade 
dessutom agenter på plats och man utarbetade exportkataloger bland annat på 
engelska.356  

Ett annat företag, Nordiska maskinfilt AB, hade dragit nytta av andra företags 
närvaro i Levanten för sin försäljning. Firman hade upprättat avtal med 
exportörer av cellulosa eftersom dessa även hade förbindelser med pappersbruk 
som använde maskinfilt. Maskinfabriks AB, som tillverkade hyvel-, slip- och 
sågmaskiner, gav till exempel information om hur man fann agenter i Turkiet, 
Egypten, Grekland och Israel.357 Men det fanns även företag med mindre goda 
erfarenheter. AB K. J. Levin, tillverkare av kommersiella kylmaskiner, menade 
att de kommersiella kylskåpsutrustningarna blev bortglömda när 
hushållskylskåp marknadsfördes. 358  I andra fall fanns det också bevis för 
Levantbyråns direkta betydelse för enskilda företag. AB Broby Armaturfabrik 
kunde exempelvis upplysa om att firman fått en bra förbindelse i Egypten 
genom Levantbyrån. En följd blev att firman efterfrågade ytterligare hjälp från 
Levantbyrån för att skaffa nya företagsadresser i olika länder i Levanten.359 

Vid det första sammanträdet med ländersakkunniga, i juni 1951, diskuterades 
handelspolitik och kommersiell aktivitet i levantländerna. För Egypten 
noterades bland annat att det inte fanns något handelsavtal med Sverige. De 
avtalsmässiga regleringar som fanns utgjordes av ministeriella noter, vilka 
utväxlats i Kairo i juni 1930 och som innebar att de båda regeringarna 
tillämpade mest-gynnad-nations-principen. Frånvaron av ett kontingent- eller 
ramavtal hade också möjliggjort för uppkomsten av ett svenskt exportöverskott 
med Egypten. Svensk handel med Grekland reglerades dock genom ett 
handelsavtal från juni 1948, vilket med vissa tilläggsprotokoll även reglerade 
betalningsförbindelserna. Slutsatsen från mötets deltagare var dock att Sverige, 

                                                      
356 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en reserapport av Åke Lagerkvist angående besök hos 
medlemmar i Göteborgs‐trakten, Halland och Skåne. Stockholm den 27 april 1951. 
357 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en reserapport av Åke Lagerkvist angående besök hos 
medlemmar i Göteborgs‐trakten, Halland och Skåne. Stockholm den 27 april 1951. 
358 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en reserapport av Åke Lagerkvist angående besök hos 
medlemmar i Göteborgs‐trakten, Halland och Skåne. Stockholm den 27 april 1951. 
359 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en reserapport av Åke Lagerkvist angående besök hos 
medlemmar i Göteborgs‐trakten, Halland och Skåne. Stockholm den 27 april 1951. 
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trots hård utländsk konkurrens, höll på att få fotfäste på levantmarknaderna.360 
Mötet menade vidare att de ansträngningar som Levantbyrån gjort på 
handelsområdet hade varit betydande, inte minst på grund av det växande 
antalet förfrågningar om import av svenskt papper till Libanon.  

Mötet behandlade även en syrisk framställning från november 1950 gällande 
handelsförhandlingar med Sverige, vilket den syriska legationen i Egypten 
skickat till den svenska beskickningen i Kairo. Men eftersom Sveriges 
exportöverskott med Syrien var betydande så ansåg deltagarna att handelsavtal 
skulle medföra risk för minskning av exportens andel, vilket ledde fram till ett 
förslag om att avvakta fram till dess att det handelspolitiska läget mellan Syrien 
och Libanon klarnat. 361  Samtidigt fortsatte libaneserna att bearbeta svenska 
myndigheter. I slutet av augusti 1951, efter ett besök i Bonn där man avslutade 
ett handels- och betalningsavtal med Västtyskland, besökte en libanesisk 
handelsdelegation SAE och UD i Stockholm.362 Ett förslag om ingående av 
libanesisk-svenska avtalsförhandlingar lades fram till SAE. Valutakursen var 
dock vid denna tidpunkt tämligen fluktuerande vilket givetvis medförde ett visst 
mått av osäkerhet. Libanesernas uppfattning var dock att ett betalningsavtal 
skulle undanröja detta hinder. Delegationen uttryckte också sin önskan om ökad 
svensk fruktimport, särskild apelsiner, för att minimera skillnaden i 
handelsutbytet. Med byråchefen på UD Erland Kleen, diskuterade delegationen 
tullfrågor. Kleen framhöll för delegationen att från svensk sida inte var 
nödvändigt att påbörja diskussioner om handels- eller betalningsavtal då 
förbindelserna löpte friktionsfritt.363   

SAE och Levantbyråns aktivitet var dock fortsatt hög och man tog varje tillfälle 
att skaffa information som skulle kunna gynna svensk handel. Efter att ha läst i 
pressen om installationen av telefonanläggningar i Beirut kontaktade Åke 
Lagerkvist, sekreterare på SAEs informationsavdelning, LM Ericsson i syfte att 
få veta om storleken på projektet och hanteringen av betalningarna. Detta skulle 
ge SAE en möjlighet att bedöma en eventuell inverkan på övrig svensk export 

                                                      
360 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en handelspolitisk och kommersiell översikt utarbetat av 
SAEs informationsavdelning, Stockholm den 1 juni 1951. 
361 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), en handelspolitisk och kommersiell översikt utarbetat av 
SAEs informationsavdelning, Stockholm den 1 juni 1951.  
362 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av UD, Stockholm i augusti 1951. 
363 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM av UD, Stockholm i augusti 1951. 
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till landet.364 LM Ericsson meddelade att de fått kontrakt med det libanesiska 
Ministeriet för Post, Telegraf och Telefon för automattelefonanläggningarna i 
Beirut omfattande 15 000 linjer. Betalningarna skulle ske i pund sterling för 
framtida leveranser av 14 500 telefonapparater.365  Detta skulle bli en av de 
största enskilda svenska affärerna i Libanon under perioden. Ur allmänna 
handelssynpunkter intresserade sig SAE alltså för att få veta i vilken valuta 
betalningarna effektuerats. Detta utgjorde ett exempel på specifika kunskaper 
som SAE och Levantbyrån byggde upp kring den libanesiska marknaden.  

4.8 De första stegen mot upphöjandet av Levantbyrån till 
myndighet 

Utvecklingen av handelsförbindelserna och kontakterna mellan svenska 
företagare och libanesiska affärsmän gav SAE anledning att med sina 
medlemmar och med UD diskutera en eventuell svensk handelssekreterarpost 
för Libanon och andra levantländer. Enegrens optimism hade stärkts av statistik 
som visade att den svenska levanthandeln hade ökat under de första fem 
efterkrisåren. Även antalet förfrågningar till SAE hade ökat. Av totalt 5 700 
stycken inkomna förfrågningar rörande varuhandel, hamnade 700 hos 
Levantbyrån.366 Tendensen var därför att öka informationen och uppmuntra till 
ytterligare exportansträngningar i Levanten. Därför föreslog Enegren att en 
svensk handelsrepresentant skulle finnas på plats, vars auktoritet skulle vila på 
någon slags officiell status. Enegren framhöll också att det var lämpligt att 
handelsrepresentanten kunde underställas någon legation. 
Handelsrepresentanten borde, enligt Enegren, ha till uppgift att samverka med 
både myndigheterna och företagen i området för att stärka förbindelserna och 
kontakterna, något som hindrades så länge som en officiellt avlönad 
representation saknades i levantländerna. Enegren föreslog därför Beirut som 
den mest lämpade platsen för denna handelsrepresentation:  

”Beirut var ur många synpunkter en inkörsport till Mellanöstern. Dit kom 
prominenta personer från grannländerna för att knyta affärsförbindelser. 

                                                      
364 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till LM Ericsson, Stockholm den 17 oktober 
1951.  
365 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från LM Ericsson till SAE, Stockholm den 17 oktober 
1951.  
366 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Stockholm den 6 mars 
1951.   
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Beirut var vidare en mycket god observationspost, från vilken det fanns 
stora möjligheter att bland annat genom pressen följa utvecklingen i 
grannländerna”. 367 

Diskussionerna mellan SAE och medlemsföretagen å ena sidan, och statliga 
handelsrelaterade myndigheter å andra sidan, banade vägen för ett nytt skede i 
handelsrelationerna med Libanon. Ett uttryck för detta var att UD, i linje med 
Enegrens förslag, insåg betydelsen av en handelssekreterarpost. Detta innebar 
att UD beslutade att utse Uno Enegren, som var förste sekreterare i SAE och 
samtidigt chef för Levantbyrån, till handelssekreterare i Libanon och Syrien 
med regelbunden närvaro i Beirut från och med september 1951. Ett 
arbetskontor 368  inrättades i Beirut för detta ändamål. Vidare utsågs 
handelssekreteraren av SAE men avlönades av UD.369 Levantbyråns verksamhet 
hade därmed upphöjts till en statlig angelägenhet och utnämningen av Enegren 
stärkte också Levantbyråns verksamhet i Stockholm. 

Handelssekreterarens utökade närvaro i Libanon kom att förstärka de 
ansträngningar som tidigare gjorts genom sporadiska besök i Levanten och blev 
en framgångsrik väg för att öka informationsflöden. Som handelssekreterare i 
Beirut författade Uno Enegren i slutet av 1951 sin första rapport om de 
ekonomiska förhållandena levantländerna vilka följdes av fortsatt rapportering 
till olika handelsrelaterade myndigheter och intresseorganisationer i Sverige.370 

                                                      
367 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Stockholm den 6 mars 
1951.   
368 Enegren delade kontorsbyggnad med SAS i Beirut med adress: S.A.S. c/o Karnak, 
P.O.B, 1460, Beyrouth ‐ Liban. Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 
730323, F1k:2 (Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från sekreterare Åke Lagerqvist vid 
SAE till Libanons diplomatiska representant i Sverige Khalil Takieddine. Stockholm den 
1 februari 1952.   
369 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 (Levantbyrån: 
1945‐1974), ett brev från UD till SAE, Stockholm den 29 juni 1951.   
370 Sådana myndigheter var till exempel: UD, Handelssekreterarna, Sveriges Allmänna 
Exportförening, Kommerskollegium, Exportkreditnämnden, Riksbanken, Småindustrins 
exportbyrå, Jernkontoret, Valutakontoret, Grossistförbundet, Industriförbundet, 
Mekanförbundet, Kooperativa förbundet, Lantbruksförbundet, Sveriges 
Möbelindustriförbund. Elektroindustriföreningen, Glasexportföreningen, Järn‐ och 
Metallmanufakturföreningen, Pappersbruksföreningen, Wallboardföreningen, Svenska 
Trävaruagentföreningen, Svenska Bankföreningen, Svenska Snickerifabrikers 
exportförening, Trävaruexportföreningen, Sveriges redareförening, textilrådet, 
Svenska Handelskamrarna i utlandet, Handelskamrarna i riket, Stockholms 
handelskammare, Handelskammaren i Göteborg, International Medical and Health 
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Det framgick av Enegrens rapport från 1951 att Beirut importerade omfattande 
mängder livsmedel och att flera multinationella företag, som till exempel 
oljeföretaget ARAMCO som utvunnit olja i Saudiarabien hade öppnat 
huvudkontor i Beirut. Efter intensiva marknadsföringskampanjer i tävlan med 
Pepsi-Cola hade Coca-Cola vunnit stora delar av Mellanösterns marknader. Mot 
bakgrund av detta hävdade Enegren därför att de svenska exportörerna borde 
kunna öka sina resultat genom att öka sina kunskaper om marknaderna i 
området och genom att satsa på annonsering i såväl fransk- som arabiskspråkiga 
tidningar. Enegren menade att det skulle vara nödvändigt att få en bättre 
uppfattning om marknadens struktur och förutsättningar för intensifiering av 
svensk export till Libanon.371  

I början av 1952 rapporterade Enegren att Libanon slutit ett handelsavtal med 
Västtyskland som innebar import från Västtyskland obunden av varje slag av 
kontingenter. Västtyskland skulle samtidigt importera libanesiska varor till ett 
värde av 3.5 miljoner USA-dollar, varav citrusfrukt motsvarande ett värde av en 
miljon USA-dollar. 372  Rapporten betonade även möjligheten för export av 
libanesisk tobak. Libanons handelsbalans visade dock ett starkt underskott från 
år till år, men Enegren framhöll att betalningsunderskottet utjämnades genom 
diverse tjänster och osynlig export, till exempel transithandel, turism, intäkter 
från guld- och valutahandel, avgifter och skatter från oljebolagen samt 
transfereringar från libanesiska emigranter. De hypermoderna hotell och 
kontorsbyggnader som byggdes i centrala Beirut gav också, enligt Enegren, ett 
synbart intryck av stadens stegrande betydelse som kommersiellt centrum och 
internationell mötesplats.373  

Efter den ekonomiska separationen från Syrien kunde Libanon 1951 visa ett 
värde på transithandeln som uppgick till 153 miljoner USA-dollar. Därtill var 
Beirut också högkvarter för FN-organisationer som UNICEF och UNRWA. 
Enegren påpekade även att Centralen för delegationer, det vill säga ett 
huvudkontor för amerikanska experter och delegater för tekniskt bistånd i 
levantländerna under president Trumans punkt fyra, skulle förflyttas från Kairo 

                                                                                                                                  
Service (Stockholm), SAS och TIBO samt HIK. Sveriges Allmänna Exportförening, RA 
Stockholm, ref. 730323, F1k:9 (Levantbyrån:1945‐1974). 
371 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut den 19 november 
1951. 
372 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut den 29 januari 1952. 
373 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut den 29 januari 1952. 



 

124 

till Beirut. Ett av de mest betydande projekten under Trumans punkt fyra gällde 
reglering av landets största flod Litani, vilken flyter genom södra delarna av 
Libanon och mynnar ut i Medelhavet nära gränsen till Israel. De amerikanska 
experterna ville lägga tonvikten på utvinnandet av elkraft nära den israeliska 
gränsen och detta skulle, enligt Enegrens informanter, locka Israel till 
gränsjusteringar med Libanon för att få fördelar av floden på grund av elbrist. 
Därmed kunde den politiska stabiliteten äventyras. Enegren tydliggjorde därför 
för SAE och sina medlemmar att, om svenska entreprenörer och företag tänkte 
delta i libanesiska kraftverksbygganden så hade Litaniprojektet betydelse för 
relationerna mellan Israel och Arabvärlden: 

”Ett rykte cirkulerade runt i Libanon om ett israeliskt förslag, som gick ut 
på att låta 450 000 arabflyktingar etablera sig i Galiléen under 
förutsättning att även Israel skulle få tillgång till elektrisk energi från 
Litani”.374  

Uppgiften är synnerligen intressant i relation till den arabisk-israeliska 
konflikten, eftersom Israels premiärminister Moshe Sharett375 i maj 1955 uttalar 
en kategorisk vägran att återta arabiska flyktingar.376 Enegrens uppgifter visar 
att Israel möjligen hade en annan hållning i flyktingfrågan bara tre år tidigare. 
Från källkritisk synvinkel skall det dock framhållas att Enegren refererar till ett 
rykte. 

För att återgå till historien beträffande Libanons intresse för svenska varor så 
ansåg Enegren att skogsprodukter hade fortsatt goda avsättningsmöjligheter. För 
verkstadsprodukter fanns det redan en god marknad i Levanten, men att det 
förmodligen – på samma sätt som för svenska textilier – fanns ett ökat utrymme. 
Andra potentiella varor omfattade fiskkonserver och mejeriprodukter. I det 
senare fallet var både Nederländerna och Danmark aktiva och beträffande 
fiskkonserver så var dessa aktuella i och med den dåliga tillgången på färsk fisk 
i Libanon.377  

                                                      
374 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut den 29 januari 1952. 
375 Moshe Sharett var 1933 ordförande för den kända Jewish Agency. Han behöll denna 
post ända fram till 1948. Efter Palestinakriget 1948 anslöt han sig till Arbetarpartiet. 
Han tillträdde därefter först som Israels utrikesminister och sedan som Israels 
premiärminister. Hussein (2003), s. 287. 
376 Persson (1998), s. 308.  
377 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut den 29 januari 1952. 
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I ett brev till Enegren i maj 1952 ville Åke Lagerkvist vid SAE veta mer om 
orsakerna till den låga exporten av libanesiska apelsiner till väst. 378  Här 
framhöll Enegren i sitt svar att detta berodde på att det fanns god avsättning för 
dem i grannländerna. Den besvärliga emballagefrågan var alltså inte en 
huvudorsak till den låga exporten av apelsiner till Europa.379  

Under senvåren 1952 sickade SAE en förfrågan till Enegren om huruvida 
libanesiska exportpremier betalades av staten eller av särskilda 
exportföreningar. 380  Enegren kunde i sammanhanget upplysa om att några 
särskilda exportföreningar för utbetalande av exportpremier inte existerade. 
Däremot förekom det en del fall av missbruk av exportpremier som staten 
tilldelat under 1950. Libanons diplomatiska representant i Stockholm, Khalil 
Takieddines bror som då var jordbruksminister, nämndes som en av de personer 
som felaktigt utnyttjat exportpremierna.381 

I maj 1952 rapporterade Enegren om att ett handelsavtal undertecknats mellan 
Libanon och Syrien som trädde i kraft i mars samma år. Avtalet hade i 
libanesisk press beskrivits som ett vapenstillestånd samtidigt som det innebar en 
hårdare inställning från Syriens sida gentemot Libanon. Avtalets innebörd 
avspeglades i ett regeringsbeslut som reglerade utländska 
företagsrepresentanters villkor för verksamhet i Syrien. Här noterade Enegren 
att ett utländskt företags representant antigen skulle vara fysisk person bosatt i 
Syrien eller knuten till ett syriskt företag. Han menade att detta var riktat mot 
libanesiska företagare och affärsmän i syfte att flytta transitverksamheten till 
Lattakia istället för Beirut.382 Enegren ville därför undersöka hur de libanesiska 
företagarna och affärsmännen agerade fortsättningsvis. Han var bland annat i 
kontakt med en libanesisk affärsman som i 17 år varit verksam som agent i 
Damaskus och denne informerade om att syriska affärsmän delade på de 
agenturer som tidigare varit samlade hos libanesiska affärsmän. För libanesiska 

                                                      
378 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Åke Lagerkvist SAE till Uno Enegren, Stockholm 
den 14 maj 1952. 
379 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till SAE, Beirut den 16 juni 1952. 
380 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till Uno Enegren, Stockholm den 14 maj 
1952. 
381 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från Uno Enegren till SAE, Beirut den 16 juni 1952. 
382 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), En rapport från Uno Enegren till SAE, Beirut den 4 maj 1952. 
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affärsmän som tidigare bedrev affärsverksamhet i Syrien – och kunnat arbeta 
med ett kapital upp till 10 000 syriska pund – hade nu att nivån höjts till 60 000 
pund i stället. Avsikten från de syriska myndigheternas sida var dels att finna 
mera fördelaktigt beskattningsobjekt på bekostnad av libanesiska affärsmäns 
verksamhet i Syrien och dels att tvinga verksamma libanesiska affärsmän och 
företagare i Syrien att endast associera med syrier för att inneha agenturer.383 

Enegrens korrespondens och rapporter belyser flera exempel på de politiska 
frågornas betydelse under perioden samt vikten av regelbundna analyser 
rörande konsekvenserna för affärsverksamhet i området. Händelserna rörande 
det libanesisk-syriska avtalet var visserligen inte direkt kopplade till svenska 
företag och affärsmän, men det är troligt att det med i denna bild fanns en 
underliggande oro för att den betydelsefulla transithandeln skulle komma att 
störas. 

I två olika rapporter under 1953 förklarade Enegren vilka restriktioner som 
fanns vid import till Libanon för livsmedel, drycker och textilier. Han betonade 
att det var nödvändigt att ha importlicens innan varan skeppades från 
ursprungslandet. Gällande Sverige så poängterade han att restriktionerna endast 
berörde importen av papp, men enligt de importörer som han talade med så 
kunde importlicens skaffas utan svårighet. Beträffande utrikeshandeln så hade 
Libanons avtal med Västtyskland främst gynnat importen av järn- och 
metallprodukter, radioapparater, skrivmaskiner, tryckerimaskiner, kameror och 
motorcyklar.384 Dessutom hade en västtysk handelsattaché sedan ett år tillbaka 
arbetat på beskickningen i Beirut för att kontrollera handelsverksamheten. 
Samtidigt besökte tyska företagsrepresentanter Beirut för att studera marknaden 
och besöka kunder.  

Libanon tecknade också avtal med andra länder. I handelsavtalet med 
Jugoslavien försäkrade man sig om import av levande djur, spannmål, kemiska 
och farmaceutiska produkter, textiler, virke, trähus, glas, maskiner och 
verkstadsutrustning. Enligt avtalet skulle importen från Libanon motsvara 60 
procent av Jugoslaviens export till detta land. Upp till 200 000 lådor 
citrusprodukter skulle utgöra motsvarande export från Libanon och ett 
jugoslaviskt handelsråd var på plats för att tillvarata sina handelsintressen med 
                                                      
383 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), En rapport från Uno Enegren till SAE, Beirut den 18 
november 1952. 
384 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), två PM från Uno Enegren till SAE, Beirut i februari och i 
oktober 1953. 
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Libanon. I både fallet med Västtyskland och Jugoslavien menade Enegren dock 
att dessa varor ofta återfanns i de svenska exportföretagens sortiment och i viss 
utsträckning även exporterades till Libanon. Men i detta sammanhang kvarstod 
faktum, att även om Libanon slöt avtal med olika europeiska länder så 
underströks i Enegrens rapport att de mest betydande leverantörerna, vilka stod 
för huvuddelen av exporten av jordbruksmaskiner, antibiotika, bildäck och 
socker till Libanon var Storbritannien, Frankrike och USA.385 

4.9 Kommentarer  

I detta kapitel har det framgått att Levantbyråns strategier och agerande under 
perioden låg i linje med Uppsalamodellens andra fas i etableringskedjan. Under 
denna andra fas efterfrågades främst kunskap om marknadsförhållanden och 
marknadsspecifik information. Dessutom efterfrågades åtgärder som möjligen 
kunde utveckla den svenska importen från Libanon. I denna kontext upprättade 
SAE en Levantbyrån, där man hade kontakter med svenska industriföretag för 
att få höra om deras erfarenheter och kontakter av tidigare exportaffärer på den 
libanesiska marknaden. Verksamheten sköttes dock från Levantbyråns lokaler i 
Stockholm. Så småningom lyckades Levantbyrån förmedla objektiv kunskap 
byggd på erfarenhetsbaserad information till andra svenska företag och till 
svenska handelsrelaterade myndigheter. 

Levantbyråns kontakter i Sverige och tillfälliga besök av byråns ansvariga till 
Libanon hjälpte till att svara på inkomna förfrågningar om varor, göra 
marknadsundersökningar och skaffa ytterligare erfarenheter och kunskaper om 
den libanesiska marknaden. Levantbyråns chef – som senare bar 
handelssekreterarbenämning och hade ett arbetskontor i Beirut – utvecklade 
kontakter med svenska konsulatet i Beirut och med libanesiska 
myndighetspersoner, affärsmän och handelsagenter samt svenska intressenter i 
området. Levantbyrån etablerade kontakter i Sverige med ländersakkunniga 
tjänstemän och företagsrepresentanter för att stödja byrån i dess löpande 
verksamhet med råd och upplysningar. Det handlade om att lämna praktiska 
synpunkter på utvecklingen av affärslivet och överblick av handelspolitiska och 
kommersiella lägen avseende Mellanöstern. Handeln med Libanon ökade och 
ett ökat intresse både från Sverige och från libanesiska importörer och agenter 
noteras. 

                                                      
385 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), två PM från Uno Enegren till SAE, Beirut i februari och i 
oktober 1953. 
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Efterhand kom Levantbyrån att fungera som informations- och 
samordningscentral både för företag och för andra handelsrelaterade 
myndigheter. Generell och marknadsspecifik kunskap byggdes upp genom 
handelssekreterarens regelbundna närvaro i Libanon och byråns kontakter i 
Sverige. Genom sin fokus på ökad kunskap om de politiska och samhälleliga 
förhållanden, bidrog handelssekreteraren till ökad marknadsspecifik kunskap. 
Handelssekreteraren lyckades bygga upp personliga kontakter mellan 
myndigheter och företag i Sverige och libanesiska affärsmän och 
handelsagenter. Den typen av kontakter blev med tiden starkt efterfrågade av 
svenska företag med aktiviteter i Libanon. Levantbyråns verksamhet 
konsoliderades ytterligare när handelssekreteraren kom att avlönas från UD, 
samtidigt som arbetet skedde i SAEs regi. Handelssekreteraren var nu relativt 
ofta närvarande i Beirut. Med detta visar undersökningen att insikten att 
erfarenhetsbaserad kunskap var nödvändig blev allt starkare. 
Handelssekreteraren kunde på plats öka sin personliga erfarenhet av de lokala 
kontexterna. Tack vare sin regelbundna närvaro i Beirut lyckades 
handelssekreteraren bygga upp marknadsspecifika kunskaper samtidigt som nya 
nätverkspositioner etablerades. 
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5 Handelsrelationer	i	skuggan	av	stormaktspolitiken	
(1954‐1965)	

Den bipolära världsordningens realiteter hade blivit tydliga i mitten av 1950-
talet. Politiska och ekonomiska allianser knutna till stormakterna kom att 
begränsa utbytet mellan handelsblocken i Öst och Väst. 386  I Mellanöstern 
innebar maktkampen bland annat begränsade ekonomiska förbindelser mellan 
västvänliga och pro-sovjetiska länder i regionen. 387  Dessutom präglades 
perioden av politisk och ekonomisk instabilitet till följd av ett flertal 
militärkupper och konflikter i regionen. I Syrien var läget påtagligt instabilt med 
militärkupper 1954 och 1958, krisen i augusti-oktober 1957, den syrisk-
egyptiska unionen 1958-1961 och ytterligare två militärkupper 1961 och 1963. 
Denna instabila politisk atmosfär störde de ekonomiska förbindelserna med 
grannländerna.388  

Dessutom ledde Suezkonflikten till öppet krig och en allvarlig internationell kris 
i kombination med ekonomiska problem. Till detta kan läggas julikuppen i Irak 
1958, vilken inledde en period av ekonomisk och politisk oreda med bland 
annat fyra militärregimer i följd och flera på varandra följande kuppförsök.389 
Sammanlagt inträffade fyra mer eller mindre framgångsrika militärkupper i 
regionen mellan 1953 och 1956. Detta eskalerade under perioden 1957 till 1964 
då inte mindre än 19 militärkupper inträffade i regionen.390 

Libanons ekonomiska ställning gynnades av händelserna i grannländerna. I 
Beirut utvecklades ett regionalt finansiellt centrum med ett banksystem byggd 
på en sträng banksekretess med Schweiz som förebild. I praktiken förekom inga 
restriktioner för valuta och kapitalrörelser.391 År 1965 var 86 utländska och 
inhemska banker verksamma i Libanon, jämfört med 21 banker år 1954 och sju 
banker år 1945.392 

                                                      
386 Crouzet (2001), s. 200. 
387 Tuma (2000), s. 220. 
388 Kerr (1965), s. 5‐6, 10‐11 och 59 mf. 
389 Long, Reich & Gasiorowski (2007), s. 121‐125, 135 och 417. 
390 Be’eri, Eliezer (1982), s. 71 
391 De libanesiska bankerna var juridiskt skyddade att inte lämna ut uppgifter om sina 
kunders konton och kapital. Detta tillämpades genom en banksekretess lag från 1956. 
Abou‐Zeinab (2006), s. 85.  
392 Gaspard (2004), s. 192. 
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Två ytterligare faktorer bidrog till det libanesiska banksystemets snabba tillväxt. 
Enligt Raphaeli ledde ökad politisk instabilitet och minskad ekonomisk 
liberalism i flera angränsande arabländer till att de libanesiska bankernas 
finansiella positioner stärktes. Shejker i angränsande oljeländer samt andra 
politiska ledare som riskerade politisk exil lockades till att placera sina 
förmögenheter i Libanon. 393  Inflödet av arabiskt kapital och kapital från 
libanesiska migranter stimulerade banksektorn. Därmed främjades också 
transithandeln genom en god tillgång på hårdvaluta som behövdes vid 
transaktionerna. Enligt Makdisi gynnades den finansiella sektorn dessutom av 
den låga inflationen i Libanon och av en relativt stabil växelkurs. 394  Det 
inlånade kapitalet investerades i sin tur i infrastruktur, byggnader och 
turistanläggningar, vilket bland annat avspeglade Libanons ökade betydelse som 
turistmål.395  

I tabell 5:1 visas värdena för Libanons transithandel, exklusive olja, för 
perioden 1954-1965. Det som mest utmärkte Libanons betalningsbalans över 
hela perioden var att intäkterna från transithandeln och återexporten var större 
än handelsunderskottet. Tillsammans med inflödet av kapital från utlandet gav 
detta Libanon goda betalningsmöjligheter för import av varor från väst.  
 

  

                                                      
393 Raphaeli (1967), s. 717. 
394 Makdisi (2004), s. 15‐17. Gates (1998), s. 112. 
395 Gates (1998), s. 117. Abou‐Zeinab (2006), s. 57. Yamot (2005), s. 126‐127. 



 

131 

Tabell 5:1. Utvecklingen av Libanons transithandel och återexport, 1954-
1965 (i miljoner USA-dollar) 

År Export Import Handelsbalans Transithandel Återexport 

1954 33 227 -194 322 4.3 

1955 37 235 -198 345 4.7 

1956 45 251 -206 360 4.5 

1957 48 284 -236 393 8.05 

1958 35 234 -199 308 5.1 

1959 44 219 -175 254 7.6 

1960 45 351 -306 262 8.04 

1961 51 413 -362 292 8.0 

1962 64 545 -494 265 33 

1963 63 425 -362 293 32.2 

1964 70 512 -442 305 31 

1965 105 548 -443 325 35 

Källa: Egna beräkningar baserade på statistic från Yamot (2005), al-iqtisad al-lubnani 
wa afaaq al-sharq awsatiyya wa al-awlama, “Libanons ekonomi – Globalisering och 
Mellanösterns horisont”, s. 124; Ministère Statistiques du Commerce Extérieur du Liban 
1951-1964, Vol. 2, 15 december 1966 s. 11.  

Libanons utveckling till ett regionalt centrum inom finansiella tjänster och 
handel motiverade inrättandet av en centralbank år 1964. 396  Som tidigare 
nämnts hade Banque de Syrie et du Liban – en fransk privatbank – tidigare 
utfärdat den lokala valutan. Centralbanken skulle fungera som statens bank och 
för att underlätta internationella finansiella transaktioner.  

  

                                                      
396 Gaspard (2004), s. 193. 
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5.1 De goda konjunkturerna 1954 och 1955 

I mitten av 1950-talet pågick en alltmer intensiv byggnadsverksamhet i 
Libanon. Det fanns cirka 60 utländska entreprenörer i Beirut. Bland intressenter 
som var igång med större hotellbyggen märktes företaget International Traders 
Bank (INTRA), som dessutom bedrev bank- och importverksamhet. Företaget 
hade också svenska förbindelser.397 Den libanesiska marknaden gick in i en 
högkonjunktur samtidigt som närvaron av internationella företag tilltog. Detta 
rörde inte bara den finansiella sektorn. En läkemedelutställning ägde 
exempelvis rum i Beirut i november 1954. Ett 40-tal företag deltog i 
utställningen, varav ungefär hälften var franska. Det amerikanska inslaget var 
också påtagligt. Också tillverkare av medicinsk utrustning och förlag för 
vetenskaplig litteratur hade deltagit i utställningen.398 Även den internationella 
mässan i Damaskus 1954 kan nämnas som ett exempel på det ökade intresset 
för regionen. Här deltog Sverige och 24 andra länder med egna paviljonger.399  

Under hösten 1955 skickade SAE en förnyad översikt av handelspolitiska och 
ekonomiska lägen i Mellanöstern till sina medlemmar. Rörande Libanon 
informerade man att de goda konjunkturerna som rådde under 1954 fortsatte 
även under 1955. Betydande investeringar skedde i väg- och flygfältsarbeten 
samt i hamnanläggningar. SAE rapporterade vidare om projekt som rörde 
tunnelarbeten, ett viktigt dammbygge, samt konstruktionen av 
bevattningskanaler och elkraftstationer. Samtidigt rapporterade dock SAE om 
en tillbakagång i Libanons transithandel till följd av den ökade politiska 
instabiliteten i grannländerna. 400  SAEs medlemmar påmindes även om 
avsaknaden av handelsavtal mellan Sverige och Libanon och att acceptabla 
valutor vid handelsutbyten var svenska kronor, USA-dollar, pund sterling eller 
libanesiska pund. Införseln av varor till Libanon var i princip fri, men för ett 

                                                      
397 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut i januari 1954. 
398 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut i januari 1954. 
399 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Stockholm den 26 
november 1954. 
400 SAEs bild av transithandelns utveckling var alltså en annan än den som senare skulle 
lyftas fram av till exempel Raphaeli (1967). 
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fåtal varor krävdes importlicens.401 Det är i detta sammanhang klart att svenska 
företag via SAE erhåll marknadsspecifik kunskap om Libanon. 

Samtidigt var den libanesiska produktionen, vilket tidigare påpekats, starkt 
orienterad mot fruktodling. Det gällde inte bara citrusfrukter. Den libanesiska 
äppelproduktionen var också relativt hög, motsvarade 850 000 lådor år 1953. I 
libanesiska officiella kretsar intresserade man sig för att bereda avsättning för 
det tilltagande överskottet. Det fanns även planer på att sända en delegation till 
Europa med uppgift att undersöka avsättningsmöjligheterna. 
Handelssekreteraren Uno Enegren beskrev den libanesiska äppelskörden som 
god: 

”Det kunde konstateras att de libanesiska äpplena, i likhet med 
apelsinerna, var mycket goda i smaken samt ur denna synpunkt väl kunna 
ta upp konkurrensen med andra utländska sorter”.402  

Trots att Uno Enegren, till skillnad från flera andra svenska bedömare, hade en 
fäbless för libanesiska frukter, kan man konstatera betydande underskott i 
Libanons handelsbalans. Industrivaror efterfrågades uppenbarligen på den 
libanesiska marknaden, vilket dock inte uppvägdes av exporten av 
jordbruksprodukter. Betalningsbalansen var dock positiv, vilket förklarar 
Libanons generellt höga ekonomiska stabilitet under perioden. 

I början av 1954 informerades SAE av handelssekreteraren Enegren kring 
frågor som rörde Libanons valutasystem. Det rådde då, enligt honom, en fri och 
från myndigheternas sida helt okontrollerad valutahandel. De officiella 
växelkurserna var visserligen fastställda av myndigheterna, men de kom endast 
till användning vid beräkningen av tullavgifter och vid upprättande av 
handelsstatistiken. De officiella kurserna uppgick till endast 60-70 procent av de 
fria marknadskurserna. Detta var viktigt att ha i åtanke för svenska företag, 
bland annat vid beräkning av tullar med utgångspunkt i den libanesiska 
tulltariffen. 403  Återigen handlade det om specifik marknadskunskap som 
handelssekreteraren förmedlade till svenska företag.   

                                                      
401 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, 
F1k:2(Levantbyrån:1945‐1974), en översikt över Levantländerna, SAE, Stockholm i 
september 1955. 
402 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut i januari 1954. 
403 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från Uno Enegren till SAE, Beirut i januari 1954. 
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5.2 Tankerskandalen 

År 1954 gjorde Libanon nya försök att få till stånd handelsavtal med Sverige.404 
En handelsskandal relaterad till det kalla kriget väckte dock stor 
uppmärksamhet och kom att inverka negativt på handelsförbindelserna mellan 
Sverige och Libanon. Skandalen berodde på att två nybyggda svenska 
tankfartyg som sålts till Libanon återexporterades till Polen. Detta skedde trots 
att importlicensen angav att dessa tankfartyg skulle användas av libanesiska 
redare.405 Den svenska försäljningen hade skett i god tro och ett exporttillstånd 
hade beviljats till AB Karl Thorburn & Co. När upplysningar inkom från UD till 
Handels- och Industrikommission om den libanesiska affären med Polen beslöt 
kommissionen att tillståndsbevisen skulle återkallas.406 

Med hänvisning till det amerikansk-libanesiska handelssamarbetet protesterade 
den amerikanske ambassadören i Beirut mot den libanesiska återförsäljningen 
av svenskt strategiskt materiel till ett Warszawapaktsland. 407 Ambassadören 
hotade att stoppa allt amerikanskt bistånd till Libanon. Den amerikanska 
regeringen underrättade vidare medlemsstaterna i samordningskommittén för 
multilaterala kontroller (CoCom) att iaktta största försiktighet vid försäljning av 
tankfartyg till Libanon mot bakgrund av risken för återexport till Östblocket.408 

De internationella reaktionerna ledde till att Sverige reagerade för att lösa 
problemet. Brynolf Eng utsågs av svenska regeringen till svenskt sändebud till 
Beirut för att överbrygga den uppkomna klyftan i relationen med Libanon. Den 
20 maj 1954 tillkännagav UD att den libanesiska handelsministern – utan att ha 
samrått med Libanons premiärminister och utrikesminister – den 29 april 1954 
hade beslutat om att köpa tankfartygen. En importlicens hade därefter beviljats 
för en kusin till talmannen för libanesiska parlamentet. Skandalen resulterade i 

                                                      
404 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Tre olika brev från 
firma Michel Iskandar MENASSA i Beirut till UD, den 17 mars, 7 augusti, och 20 oktober 
1954.  
405 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från den 
svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo den 21 maj 1954.       
406 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. En skrivelse från 
Statens Handels‐ och Industrikommission till UD och Rederiaktiebolaget Kungsoil, 
Stockholm den 11 Maj 1954. 
407 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol.114, RA Stockholm. En rapport från den 
svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo den 24 maj 1954.       
408 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. En rapport från den 
svenska beskickningen i Paris till UD, Paris den 27 juli 1954.   
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hetsiga diskussioner i det libanesiska parlamentet och både premiär- och 
utrikesministern tog avstånd från handelsministerns agerande.409 

Den libanesiska pressen gav händelsen stor uppmärksamhet och beskrev affären 
som en korruptions- och smugglingsskandal. Tidningarna avslöjade att 
handelsministern hade beviljat importlicensen, som var värd 4 miljoner USA-
dollar, till en journalist som fungerade som bulvan för talmannens kusin. 
Samtidigt fick de båda en exportlicens värd 4 156 250 USA-dollar för att 
exportera samma tankfartyg vidare till Polen och därmed en provision på 
156 250 US-dollar.410 Krisen ledde till den libanesiska regeringens avgång i 
september 1954.411 

Inte heller den nya regeringen som tillträdde 1955 lyckades lösa problemet och 
en ny regeringskris uppstod till följd av diskussioner inom förvaltningen 
rörande skandalens framtida verkningar.412 Detta kommenterades av Eng: 

”En regeringskris utbröt och vissa medlemmar av regeringen hade efter 
en hetsig debatt i parlamentet avgått som protest mot 
regeringsmajoritetens beslut att uppskjuta debatt om vissa skandaler 
inom administrationen. Det var inte uteslutet att den särskilt tillsatta 
parlamentskommissionen, som anförtrotts utredningen i fråga, även 
behandlat den på sin tid aktuella återförsäljningen av de svenska 
tankbåtarna”.413 

Libanon led uppenbart av den administrativa korruptionen. Trots att den 
administrativa omorganisation som pågått sedan 1952 bedömdes ha inneburit 
förbättringar hade reformerna uppenbarligen inte lyckats utrota den politiska 

                                                      
409 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol.114, RA Stockholm. En rapport från den 
svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo den 22 maj 1954. 
410 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. En rapport från den 
svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo den 22 maj 1954.  
411 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Vol. 1136, RA Stockholm. En rapport från 
greve Bonde vid den svenska beskickningen i Kairo till UD, Kairo den 22 september 
1954. 
412 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
envoyé Brynolf Eng, svensk envoyé i Beirut till UD, Beirut den 16 maj 1955.   
413 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
envoyé Brynolf Eng, svensk envoyé i Beirut till UD, Beirut den 16 september 1955.   
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korruptionen. I ett tal som president Chamoun höll i augusti 1955 underströk 
han vikten av fortsatta reformer.414 

Uppenbarligen var tankerskandalen ett bakslag för ansträngningarna som 
gjordes av både svenska och libanesiska myndigheter för att främja 
handelsutbytet. Samtidigt pekade skandalen på att relationen till det kalla 
krigets huvudparter var central och att den libanesiska administrationen 
plågades av korruption. 

5.3 Förnyade Libanesiska försök att upprätta ett handelsavtal  

Efter att tankerskandalen hade lagt sig återupptogs försöken att få tillstånd ett 
handelsavtal med Sverige. Vid ett möte i december 1955 mellan den svenska 
envoyén Eng och Libanons president Chamoun talade presidenten om det 
libanesiska folkets beundran av den svenska neutraliteten och Sveriges sociala 
och industriella utveckling.415 Vid mötet betonade dock Eng att Sverige – i 
motsats till den ensidiga libanesiska jordbruksproduktionen – hade en 
diversifierad industri. Sverige exporterade kapitalvaror till Libanon medan 
Libanons export till Sverige endast bestod av konsumtionsvaror. Han betonade 
även att importen från Libanon användes för svenska inhemska behov, medan 
den svenska exporten till Libanon återexporterats till andra länder i regionen. 
Vidare ansåg han att den svenska staten inte kunde göra något för att öka den 
libanesiska exporten till Sverige.416 Lösningen låg i stället hos de libanesiska 
exportörerna som framförallt borde etablera personliga kontakter med svenska 
importörer och tillhandahålla kvalitetsprover av sina produkter. Att SAS 
upprätthöll regelbunden trafik mellan Stockholm och Beirut såg han som en 
gynnsam faktor i sammanhanget. 417 

Engs ståndpunkt kan tolkas som att den libanesiska representationens 
motsvariga kapacitet att bygga svenska kontaktnät var sämre än den svenska 
representationens kapacitet att bygga i Libanon. Vidare framgår att Engs 
bedömning av den libanesiska ekonomin inte var smickrande:  

                                                      
414 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1951‐1955), Vol. 1, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 11 oktober 1955. 
415 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
Brynolf Eng, svensk envoyé i Beirut till UD, Beirut den 15 december 1955. 
416 Att svenska staten inte kunde göra något är inte nödvändigtvis korrekt. Detta är 
därför Engs uppfattning. 
417 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
Brynolf Eng, svensk envoyé i Beirut till UD, Beirut den 15 december 1955.  
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"Libanon var ett utomordentligt fattigt land, vars politik och finanser 
vansköttes på ett upprörande sätt. Normalt borde landet för länge sedan 
vara bankrutt och befinna sig i kaos”.418 

En möjlig tolkning är att Eng hade uppfattningen att svenska ekonomiska 
intressen kunde bli lidande i fall ett bilateralt handelsavtal slöts med Libanon. 
Förutsättningarna för ett avtal var därför inte goda, vilket givetvis också ska ses 
mot bakgrund av att Sverige inte generellt slöt bilaterala handelsavtal under 
efterkrigstiden. 

Inför sådana omständigheter gick Sverige vidare med sina etableringsstrategier 
på den libanesiska marknaden. För att inskaffa mer information om marknaden 
och bättre förstå de libanesiska affärsmäns mentalitet beslöt UD att inrätta ett 
permanent handelskontor inom den svenska beskickningen i Beirut. Genom en 
permanent närvaro i Libanon inleds i linje med Uppsalamodellen en tredje fas i 
etableringskedjan i december 1954.  

Rolf Palmér utsågs till handelssekreterare för att från Beirut täcka 
handelsverksamheten i Libanon, Syrien, Israel och Jordanien. Han hade mellan 
1942 och 1951 arbetat som avdelningschef åt företaget AB Transfer Stockholm. 
Därefter utsågs han till handelssekreterare i San Francisco. I december 1954 
påbörjade Palmér sitt uppdrag som handelssekreterare i Beirut. Arbetsbördan 
var betydande och redan i januari 1955 hade han mer än hundra ärenden på sitt 
bord. 419  Palmér förklarade i en rapport att marknaderna i Mellanöstern var 
priskänsliga (price-minded) och att länder som Östtyskland, Tjeckoslovakien, 
Rumänien Jugoslavien och Österrike kunde erbjuda industrivaror till lägre 
priser än vad den svenska industrin förmådde. Huvudsakligen handlade det om 
papper och trävaror, maskiner, verktyg och konsumtionsvaror. 420 

Palmér noterade också att Japan hade ökat sin export till marknader i 
Mellanöstern under 1955 jämfört med tidigare år. Han nämnde också att den 
libanesiska regeringen hade tillsatt en kommitté för att studera möjligheterna att 
organisera en internationell utställning i syfte att visa Libanons viktiga roll som 
en transitmarknad för hela regionen. Palmér informerade även om att Libanon 
var på väg att sluta handelsavtal med Italien, Polen och Kina. Till detta tillade 

                                                      
418 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Vol. 1136, RA Stockholm. En rapport från 
greve Bonde vid svenska ambassaden i Kairo till UD, Kairo den 22 september 1954. 
419 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till UD, Stockholm den 27 augusti 1954.  
420 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1956‐1958), Vol. 14, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 10 december 1955. 
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han att Tyskland öppnade en forskningsbyrå inom den tyska legationen i Beirut 
för att bedriva ekonomiska och industriella studier om den libanesiska 
marknaden.421 

Palmér noterade även att libanesiska myndigheters visade ett stort intresse för 
att utveckla Libanons export av i första hand frukt och grönsaker. 
Representanter från Libanon hade exempelvis besökt flera länder i Västeuropa 
för att studera avsättningsmöjligheterna för äpplen. Palmér var dock av åsikten 
att utsikterna för framgångar var begränsade:   

”Överhuvudtaget torde libanesisk export av jordbruksprodukter inte vara 
mogen för världsmarknaden med hänsyn till de bristande kontroll- och 
standardiseringsmöjligheter som skulle föreligga. Exportörernas 
moraliska bakgrund var heller inte till fullo klarlagd”.422  

Uttalandet är intressant eftersom det antyder att korruption och att exportörernas 
handel och vandel kunde vara reella problem. Exakt vad han menade med 
”exportörernas moraliska bakgrund” kan dock inte fastslås. Uttalandet väcker 
dock misstanken om att Palmér uppfattade ett ”psykiskt avstånd”, det begrepp 
som Uppsalamodellen använder för att bland annat sammanfatta kulturella 
skillnaders betydelse för att hindra effektiva informationsflöden. Palmérs syn på 
kulturella skillnader visas också i hans karaktäristik av en ’orientalisk 
mentalitet’, vilket framgår i följande kommentar: 

”Orientalisk förkärlek för billiga priser var förhärskande i ett flertal 
branscher. De allmänna klagomålen på svenskarnas höga priser 
mynnade ofta ut i påpekandet att i Mellanöstern såg kunden mera till 
priset än till kvalitén”.423  

Palmér tolkar alltså priskänsligheten i termer av ett orientaliskt kulturellt drag, 
men reflekterar inte över att en hög priskänslighet kan förväntas i fattiga länder. 
Oavsett hur det faktiskt låg till med priskänsligheten så avspeglar uttalandet att 
det fanns uppfattningar om ett psykiskt avstånd mellan Libanon och Sverige. 
Signalen till svenska företag var dock att beakta på efterfrågans priskänslighet 
och att inte ha en övertro på kvalitet som försäljningsargument. 

                                                      
421 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1956‐1958), Vol. 14, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 10 december 1955. 
422 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1951‐1955), Vol. 1, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 18 juli 1955. 
423 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1951‐1955), Vol. 1, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 18 juli 1955. 
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Sommaren 1956 noterade Palmér i en ny rapport från Beirut att intresset från 
svenska exportörers sida, för marknaderna i Mellanöstern, hade ökat 
kontinuerligt. Förfrågningar från Svenska firmor hade kommit in i stigande 
antal. Fler firmor begärde också handelssekreterarens medverkan i olika 
förhandlingar för sina firmornas räkning. Vidare observerade han att strömmen 
av svenska affärsmän till Beirut hade varit betydande och att flertal besök 
avlagts på legationen av resande svenska affärsmän.424 

Det är alltså tydligt att UDs politik att få närmare kännedom om den libanesiska 
marknaden via ett permanent handelskontor i Beirut var en faktor som kunde 
påverka svenska företags etableringsstrategier i landet.  

5.4 De geopolitiska krisåren i slutet av 1950-talet 

För att få mer kännedom om Libanons nya diplomatiska och kommersiella 
förbindelser, särskilt med öststaterna, begärde UD en rapport om frågan från 
envoyén Brynolf Eng. Detta motiverades med vikten av att skaffa kunskap om 
Libanons nya handelsförhandlingar med öststaterna och hur detta kunde 
påverka den svensk-libanesiska handelsutvecklingen. I januari 1956 
rapporterade Eng att Libanon upprätthöll diplomatiska förbindelser med 
Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och Jugoslavien, men däremot inte med 
Bulgarien och Ungern. Libanon slöt dock ett handels- och betalningsavtal med 
Rumänien i januari 1956, enligt vilket parterna beviljade varandra rätt att 
upprätta kommersiella representationer. Dessutom skulle en diplomatisk 
representant placeras i Beirut.425 Sverige hade alltså att bevaka sina intressen 
både gentemot priskonkurrens från andra västländer och från öststater som 
regelmässigt slöt bilaterala handelsavtal med omvärlden. 

Suezkrisen 1956 var den händelse i regionen som i praktiken överskuggade alla 
andra skeenden i regionen. Krisen hade sin bakgrund i de kraftigt skilda 
åsikterna mellan Egypten å ena sidan och Storbritannien, Frankrike och Israel å 
den andra sidan om kontrollen och nationaliseringen av Suezkanalen. 
Storbritannien och Frankrike hade stora ekonomiska intressen i Suezkanalen, 
genom vilken en stor del av oljetransporterna skedde. Kanalen ägdes av the 

                                                      
424 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1956‐1958), Vol. 14, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 31 juli 1956. 
425 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
envoyé Brynolf Eng i Beirut till UD, Beirut den 15 december 1956. 
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Suez Canal Company, där Storbritannien och Frankrike innehade majoriteten av 
aktierna.426 

Den egyptiska nationaliseringen av Suezkanalen i juli 1956 ledde till ett 
gemensamt brittiskt, franskt och israeliskt militärt angrepp på Egypten den 29 
oktober 1956. 427  Israelerna ockuperade Suezregionen inklusive kanalen. 
Egypten svarade med att blockera kanalen genom att sänka 40 fartyg i den. 
Detta medförde att olja från de största exportörerna i Mellanöstern hindrades att 
nå Europa. Påtryckningar från FN, USA och Sovjetunionen ledde dock till att 
Storbritannien, Frankrike och Israel lämnade kanalen till Egyptisk kontroll i 
mars 1957.428 

Palmér menade att det libanesiska affärslivet utsattes för betydande 
påfrestningar till följd av krisen. I Beirut utlöste Suezkrisen ett våldsamt 
förlopp. Bankerna tömdes på kontanta medel och antalet turister minskade med 
svåra följder för hotellbranschen. Trafiken i Beiruts hamn utsattes för ett kortare 
avbrott i transittrafiken via Syrien till andra länder i området.429  

I Syrien utlöste Suezkrisen en öppen konflikt mellan olika maktkonstellationer 
som sedan länge försökt att skaffa sig herravälde i landet. Detta resulterade 
bland annat i att landets ekonomi hamnade i ett svårt läge.430 

I Suezkriget gav Syrien stöd till Egypten genom att på syriskt territorium 
spränga oljeledningarna mellan Irak och Medelhavet. Det syriska målet var att 
stoppa leveranserna av olja via raffinaderiet i Tripoli till väst. Resultatet blev 
dels att Syrien blev utan olja och dels att utvinningen vid det stora irakiska 
oljefältet i Kirkuk stoppades. 431  Även den syriska presidentens besök till 

                                                      
426 Matthews (1967), s. 84. 
427 Frågan om Israels deltagande motiverades av många händelser som har inträffat 
mellan Israel och Egypten sedan 1948. Detta hänger samman med det faktum att 
många fartyg till och från Israel genom Suezkanalen stoppades, fördes bort eller 
förstördes av egyptierna, särskilt efter militärkuppen 1952. De egyptiska 
myndigheterna hårdnade de restriktioner för passagen av fartyg till och från Israel 
genom Suezkanalen, och en israelisk tillgång till Röda havet var helt upphört efter 
1953. Abu‐Mosleh (2007), s. 16‐17. 
428 Johansson (2006), s. 12‐14. 
429 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1956‐1958), Vol. 14, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 31 januari 1957. 
430 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1956‐1958), Vol. 14, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 31 januari 1957. 
431 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1956‐1958), Vol. 14, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 31 januari 1957. 
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Sovjetunionen i november 1956 och hans vädjan om sovjetiskt stöd till Egypten 
ledde till att västmakterna kom att betrakta Syrien som en integrerad del av det 
pro-sovjetiska blocket i regionen. Ett sovjetisk-syriskt militärt biståndsavtal i 
augusti 1957 följt av utvisningen av amerikanska diplomater från Syrien ledde 
till en intern kris i Syrien i augusti-oktober 1957.432 

Libanons ekonomi kom dock att gynnas av händelserna i de omgivande 
områdena. Suezkrisen ledde att den kommersiella verksamheten i egyptiska Port 
Said flyttades till Libanon. 433  Transiteringen av importvaror via Beirut till 
Jordanien och Irak ökade.434 Samtidigt ledde den instabila miljön i regionen till 
att Sverige föredrog ett status quo i handelspolitiken gentemot Libanon. 
Libanons president insisterade dock på nytt att de libanesisk-svenska 
handelsförbindelserna skulle utvecklas. Vid sin avskedsvisit i maj 1957, hörde 
envoyé Eng att president Chamoun upprepade sin önskan om att öka den 
libanesisk-svenska handeln: 

"Chamoun uttryckte sin tillfredsställelse över att ett nytt svenskt 
sändebud kom att placeras i Beirut efter Eng. Detta skulle rusta upp 
Sveriges konsulära representation i Libanon, enligt presidenten. Han 
hoppades att detta gynnsamt skulle påverka de svensk-libanesiska 
handelsförbindelserna, vilka han ansåg kunna ytterligare betydligt 
utvecklas”.435  

Eng komplimenterade vidare Chamoun för att Libanon i stort hade lyckats 
undvika de skadliga återverkningarna av Suezkrisen, liksom de panarabiska 
idéerna rörande handel och produktion som vunnit fotfäste i Libanons 
grannländer.436 

Mellan maj och oktober 1958 drabbades Libanon av en politisk kris till följd av 
motsättningar mellan olika politiska och religiösa grupper i landet. 
Utvecklingen föregicks av bildandet av en union mellan Syrien och Egypten 
[Förenade Arabrepubliken/UAR] i februari 1958.437 I Libanon såg Chamoun, – 

                                                      
432 Anderson (1995), s. 22‐23. 
433 Salibi (1966), s. 214‐215. 
434 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL, (1956‐1958), Vol. 14, RA Stockholm. En rapport 
från handelssekreteraren i Beirut, Rolf Palmér till UD, Beirut den 26 april 1957. 
435 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Vol. 1136, RA Stockholm. En rapport från 
Brynolf Eng, svensk envoyé i Beirut till UD, Beirut den 22 maj 1957.   
436 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Vol. 1136, RA Stockholm. En rapport från 
Brynolf Eng, svensk envoyé i Beirut till UD, Beirut den 22 maj 1957.   
437 Parker (1962), s. 18. 
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som var en motståndare till Nasser – UAR som en satellit till 
kommunistblocket.438 Den politiska spänningen intensifierades eftersom USA 
var i färd med att bygga en allians, den så kallade Bagdadpakten, som en sköld 
mot den kommunistiska expansionen. När president Eisenhower erbjöd 
amerikansk hjälp till regeringar som hotats av kommunistisk intervention var 
Libanon det enda arabiska landet som accepterade erbjudandet. I belöning fick 
Libanon ett amerikanskt stödpaket på 20 miljoner USA-dollar. 439  Resultatet 
blev att libanesiska pro-Nasserfraktioner – främst muslimer och druser – kom i 
öppen konflikt med de kristna maroniterna som i allmänhet stödde president 
Chamoun. Händelserna kulminerade i det libanesiska inbördeskriget i maj 
1958.440 

Handeln mellan Libanon och omvärlden påverkades negativt av inbördeskriget. 
I grannområdet innebar militärkuppen i Irak i juli 1958 också en negativ 
inverkan på den libanesiska transithandeln där Irak var en viktig mottagare av 
varor. Resultatet blev att Libanons transithandel, guldexport, valutamarknad och 
turism drabbades av en betydande nedgång fram till slutet av 1958. Även 
Libanons banksektor påverkades negativt. Cirka 25 procent av 
bankinsättningarna före 8 maj, då inbördeskriget bröt ut, hade på kort tid tagits 
ut från bankerna. Det berodde förmodligen på önskan hos allmänheten att ha 
kontanter tillgängliga under de svåra omständigheter som förväntades. 
Förtroendet bland importörer minskade också på grund av ett krav på 
rembourser, där kassa mot dokument tidigare var vanligt betalningsvillkor. 
Utländskt kapital (cirka 250 miljoner USA-dollar) främst från de arabiska 
oljeländernas shejker drogs tillbaka från bankerna i Beirut.441 Den libanesiska 
exporten minskade med 21 procent år 1958 jämfört med året innan samtidigt 
som importen minskade med 12 procent.442 

  

                                                      
438 Gamal Abdul Nasser kom till makten efter en statskupp 1952. Den 23 september 
1970 dog han i en hjärtattack. Hussein (2003), s. 287. 
439 Gordon (1983), s. 26‐27. 
440 Ibid, s. 27. 
441 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. Ett brev från 
Envoyé Åke Sjölin i Beirut till UD, Beirut den 30 september 1958.    
442 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport om 
ekonomiska och finansiella förhållanden i Israel, Syrien, Jordanien, Irak, Iran, och Saudi 
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Tabell 5:2. Värdet av den libanesiska handeln 1955-1958 (i miljoner USA-
dollar) 

Libanon 1955 1956 1957 1958 

Export 33 40 42 33 

Import 218 237 251 220 

Handelsbalans -185 -197 -209 -187 

Guld- och valutareserv 87 88 99 107 

Källa: UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport av 
Svenska Handelsbanken om ekonomiska och finansiella frågor i Israel, Libanon, Syrien, 
Jordanien, Irak, Iran, och Saudi Arabien. Stockholm den 5 oktober 1959.  

Tabell 5:2 visar handelsutvecklingen i Libanon 1955-1958 enligt beräkningar i 
en rapport från Svenska Handelsbanken. Av tabellen framgår att den libanesiska 
interna konflikten sommaren 1958 påverkade Libanons handel med omvärlden 
negativt. Underskottet i handelsbalansen motsvarades dock inte av en minskad 
guld- och valutareserv, vilket indikerade ett kraftigt överskott i 
betalningsbalansen. Detta visar att Libanon hade ett betalningsöverskott med 
198 miljoner USA-dollar. Enligt rapporten kunde detta förklaras med intäkterna 
från transithandeln, återexporten av främst guld och penningöverföringar från 
libaneser bosatta i utlandet. Det är därför Handelsbanken rapporterade att 
situationen för Libanons betalningar trots allt kunde beskrivas som 
tillfredsställande.443 

Inbördeskriget slutade med valet av Fuad Chehab som en ny libanesisk 
president. När den nya presidenten kom till makten i september 1958 var 
förvaltningen i ett kaotiskt tillstånd. Den viktigaste frågan på presidentens 
agenda var nationell politisk enighet och ekonomisk stabilitet. 444  Detta var 
eftersom uppläggningen av presidentvalet gick ut på att finna en för såväl 
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regering som opposition acceptabel kandidat för att kunna nå en allmän 
uppgörelse om lösningen av krisen.445  

Åke Sjölin utsågs till den nye svenske envoyén till Beirut, Damaskus och 
Amman. Innan sitt tillträde till den nya posten tjänstgjorde han som chargé för 
UD i Chicago, Washington och Buenos Aires. Han var tidigare förste 
sekreterare vid UD, byråchef och beskickningsråd i Oslo.446 Sjölin ansåg i en 
rapport till UD att ett snabbt återuppblomstrande av handeln och övriga 
näringsgrenar i Libanon förutsatte att det liberala ekonomiska systemet bestod 
och att förbindelserna med övriga arabstater normaliserades. En viktig 
förutsättning för en ekonomisk återhämtning var också, enligt Sjölin, att 
libaneserna behöll sin tro på landets framtid.447 

Tom Selander, en välkänd svensk seglare, journalist och författare belyste efter 
en rundresa till Libanon, Jordanien, Irak och Syrien förhållanden av intresse för 
exportörer på Mellanöstern. Detta skedde intressant nog i en privat rapport till 
UD och andra svenska intresseorganisationer. Selander menade att Libanon var 
på väg att resa sig snabbt efter inbördeskriget. Efter att transithandeln och 
turismen legat nere under stridsperioden, var nu åsikterna goda att den 
ekonomiska utvecklingen skulle fortsätta parallellt samtidigt som den politiska 
stabiliteten ökade. Han beskrev handeln i landet som nästan helt fri. Vidare 
ansåg han att konkurrensen på den fria libanesiska marknaden var mycket hård. 
Priserna var starkt pressade. Bland svenska varor som skulle kunna finna 
avsättning nämnde Selander lyxvaror som konstglas, keramik, slalomskidor och 
fiskeutrustning. Också verktyg kunde komma att efterfrågas om marknaden 
kunde göras mer kvalitetsmedveten. Beträffande kontakterna påpekade han att 
det utöver legationer och konsulat fanns andra svenska kontaktmän som kunde 
vara till värdefull hjälp. Dessa kunde utnyttjas i högre utsträckning. LM 
Ericssons representant, direktör Sven-Olof Tonnaeus hade exempelvis goda 
förbindelser i Libanon. Dessutom talade han om inhemska inflytelserika 
personer som visat sig intresserade och hjälpsamma. 448 

                                                      
445 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Vol. 11, RA Stockholm. En rapport från 
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I början av 1959 greps libaneserna återigen av panik när näringslivet i Beirut 
genomgick en förtroendekris till följd av en libanesisk bankkris.449 I en rapport 
till UD den 24 februari 1959 förklarade Sjölin den libanesiska panikreaktionen: 

"För några dagar sedan nämndes i en artikel som publicerades i 
Damaskustidningen -Le Soir- att två stora libanesiska banker gick i 
konkurs i Beirut. Det handlade om det stora Eastern Commercial Bank 
och en annan mindre bank som skulle ha inställt betalningar till sina 
kunder. Artikeln nämnde även att ytterligare fyra libanesiska banker och 
många stora affärshus var på väg att gå i konkurs. Konkursrykten 
orsakade en ren panikreaktion inom affärsvärlden".450 

Det var denna nyhet som enligt Sjölin hade orsakat paniken i Beiruts 
affärsverksamhet. Han informerade om att konkurserna gällde två små företag, 
varav ett var en möbeltillverkare och ett annat företag som var den lilla Eastern 
Commercial Bank. Banken hade medgivit ett lån på en miljon libanesiska pund 
till en irakisk färgfabrik. Vid denna tidpunkt var det svårt för banken att få in 
betalningar från Irak. Enligt Sjölin låg dock syriska intressen bakom 
publiceringen av artikeln. Det fanns därför ingen egentlig anledning till oro från 
svensk sida. Banken och företaget hade stora affärer i Saudiarabien, och 
publiceringen av denna artikel var ett sätt för Syrien att skada den libanesiska 
affärsverksamheten.451 Det ät viktigt att notera att Syriens union med Egypten 
1958 innebar införandet av syriska restriktioner på utländska valutaflöden. Det 
orsakade bland annat en kraftig nedgång av det stora antalet syriska turister som 
besökte Libanon.452 Den syriska regeringen förhindrade syriska turister från att 
besöka Libanon utan tillstånd utfärda av den syriska myndigheten för pass- och 
viseringsfrågor. Syriska turister kunde inte ta med sig mer än 75 syriska pund 
när de besökte Libanon.453 

För att bestrida ryktena om konkurserna och motverka paniken som drabbade 
allmänheten kallade den libanesiska regeringen representanter för olika banker, 
handelskammare och företagare till ett krismöte. I mötet kom man överens om 
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att vidta åtgärder för att lugna ned stämningen bland allmänheten genom att 
skicka ut varningar om att hårda straff väntade affärsmän som i onödan 
deklarerade konkurser eller stoppade betalningarna.454 

I ett försök att omorganisera och reformera den libanesiska statsförvaltningen 
hade en kommitté för att utreda de libanesiska handelsförbindelserna med 
omvärlden tillsatts. Kommittén angav i en preliminär rapport vissa 
protektionistiska åtgärder riktade mot länder med stora exportöverskott på 
Libanon. Det framgick av ett utdrag ur libanesisk statistik att Sverige och andra 
skandinaviska länder tillhörde denna kategori av länder.455  

Åke Sjölin menade att den förväntade utvecklingen av den libanesiska 
handelspolitiken mot protektionism var oroande. I kontakterna med de 
libanesiska myndigheterna betonade dock Sjölin att den svenska marknaden var 
fri för de libanesiska importörerna. Han betonade också att det var de 
libanesiska importörerna som misskötte sina Sverige-affärer. Han hade också 
klargjort för libanesiska tjänstemän att Sverige inte kunde tvinga importörerna 
att köpa ett visst lands produkter. Libanesiska åtgärder mot svenska produkter 
skulle enligt Sjölin bara resultera i dyrare produkter.456 

De svenska myndigheterna menade, vilket också tidigare hade framkommit, att 
Libanon inte kunde nå en balanserad utrikeshandel med Sverige på grund av en 
för stor skillnad mellan ländernas varor. Mot bakgrund av tendenserna mot 
protektionism informerade Sjölin i juli 1959 att Libanon planerade att etablera 
en libanesisk ambassad för hela Skandinavien med hemvist i Stockholm eller 
Köpenhamn. Sjölin förklarade att ambassaden troligen skulle komma att 
bemannas av en handelsattaché och en diplomat som beskickningschef. Motivet 
var att främja den libanesiska exporten till bland annat Sverige. Han varnade 
dock för diskriminerande åtgärder mot länder som inte ville köpa libanesiska 
varor. De två funktionärerna vid ambassaden skulle, enligt vad Sjölin fruktade, 
börja ett energiskt arbete för att finna avsättning för libanesiska produkter i 
Skandinavien, samtidigt som man från libanesisk sida inte skulle dra sig för att 

                                                      
454 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
envoyé Åke Sjölin i Beirut till UD, Beirut den 24 februari 1959.   
455 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
envoyé Åke Sjölin i Beirut till UD, Beirut den 23 juli 1959. 
456 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
envoyé Åke Sjölin i Beirut till UD, Beirut den 23 juli 1959.  



 

147 

bereda svårigheter för de skandinaviska ländernas export, om detta förmodades 
kunna tjäna det avsedda syftet.457  

Sjölin förklarade vidare att libanesiska äpplen var den viktigaste produkten som 
libanesiska myndigheterna försökte sälja till utlandet. Libanon försökte hitta 
avsättning för 85 000 ton äpplen på marknaden i Skandinavien. Äpplena var 
dock, trots Enegrens tidigare lovord, inte av högsta kvalitet och illa förpackade. 
I detta sammanhang märkte han att Danmark introducerade importrestriktioner 
för libanesiska äpplen. Sjölin rekommenderade svenska myndigheter att 
undersöka handelsvillkoren mellan Libanon och Sveriges grannländer innan en 
eventuell import av libanesiska äpplen skulle ske.458 Därmed märkte Sjölin att 
Sverige kunde få svårt att öka exporten till Libanon på grund av Libanons 
restriktiva tendenser i handeln med omvärlden. Men redan i december 1959 
kunde Sjölin rapportera att den libanesiska regeringen hade beslutat att skjuta 
upp upprättandet av en ambassad i Stockholm. Av praktiska skäl föredrog man 
att etablera en libanesisk ambassad i ett land med tidigare stor libanesisk 
immigration. Sjölin kommenterade ambassadfrågan enligt följande: 

"Oss emellan sagt tror jag nog, att det var bäst som skett. En libanesisk 
beskickning i Sverige som skulle vara nödsakad att försöka visa några 
resultat av sin verksamhet, skulle med hänsyn till handelsutbytets struktur 
kunna vålla oss en hel del besvär".459 

Sjölin bedömde dock att chanserna för att libaneserna verkligen skulle lyckas att 
öka exporten till Sverige var små. 

Det scenario som hade börjat med den libanesiska förslaget att öppna en 
ambassad i Sverige avslutades med att libaneserna valde att skjuta på frågan, ett 
beslut som föreföll att ha uppskattats från svensk sida. Emellertid ledde den 
instabila situationen i grannländerna, den inhemska krisen 1958 och paniken 
inom Beiruts affärsliv år 1959 till en minskning av den svensk-libanesiska 
handeln.  

                                                      
457 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
envoyé Åke Sjölin i Beirut till UD, Beirut den 24 juli 1959.  
458 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H6/XL, Vol. F1c:2, RA Stockholm. En rapport från 
envoyé Åke Sjölin i Beirut till UD, Beirut den 23 juli 1959.    
459 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. En rapport från 
envoyé Åke Sjölin i Beirut till UD, Beirut den 30 december 1959. 
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5.5 De svensk-libanesiska handelsförbindelserna vid början av 
1960-talet 

I Libanon hade trenden gått mot ekonomiska framsteg under 1960-talet. Den 
ekonomiska stabiliteten hade präglats av låg inflation, hög tillväxt och en fritt 
konvertibel valuta. 460  Den årliga exportunderskotten mot importöverskott 
uppvägdes av osynliga intäkter från turism, överföringar från libanesiska 
migranter, intäkter från oljeterminaler, transithandel, finanser och 
handelsrelaterade tjänster. 461  Den libanesiska valutareserven var därför inte 
hotad. 

President Chehab fick betydande stöd från de olika politisk-religiösa grupperna 
i landet. Han lyckades skapa en politisk balans som byggde på att ledarna för de 
olika fraktionerna i inbördeskriget deltog i en nationell koalitionsregering.462  

I en tid då svenska produkter mötte en hård konkurrens på de europeiska 
marknaderna var det naturligt för svenska företag att söka sig mot alternativa 
exportmarknader utanför Europa. Den instabila situationen i vissa länder i 
Latinamerika gjorde att intresset för Mellanöstern ökade.  

Mot denna bakgrund försökte SAE ytterligare undersöka möjligheterna till att 
öka den svenska handeln med bland annat Libanon. UD försökte också – i linje 
med SAEs förslag – att stärka den diplomatiska representationen i regionen. 
Våren 1960 öppnades den svenska ambassaden i Beirut. Gösta Brunnström 
utsågs till ambassadör i Libanon, Jordanien och Saudiarabien med säte i 
Beirut. 463  Han efterträdde Sjölin och hade tidigare jobbat som byråchef, 
utrikesråd vid UD, attaché i Paris, konsul i Calcutta, chargé d’affaires i Mexiko, 
sändebud i Karachi samt beskickningssekreterare i Washington och i Buenos 
Aires.464 Han var alltså mycket välmeriterad. Brunnström började regelbundet 
informera om den libanesiska marknaden, om handeln i regionen, om utländska 
representanter och om exportörer som hade lyckats bättre än flertalet svenskar.  

                                                      
460 Gaspard (2004), s. 69 och 196. 
461 Gordon (1983), s. 57. 
462 Salibi (1966), s. 223‐224. 
463 Svensk Export, Nr. 7, 20 maj 1960, s. 10‐11. Mellan 1960 och 1964 var Gösta 
Brunnström ambassadör i Cypern, Jordanien och samtidigt legationschef i Libanon. 
Källa: UD:s kalender 1961, s. 243‐275. 
www.riksarkivet.se/Sve/Documentarkiv/Filer/UD%20kal%201961%20person.xls  
Nedladdat 21 maj 2009. 
464 Svensk biografisk handbok (1963), s. 170. http://runeberg.org/vemardet/   
Nedladdat 15 september 2012.   
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I samråd med SAE skickade UD via utrikesrådet Erik von Sydow ett brev till 
den nytillträdande svenska ambassadören i april 1960. I brevet föreslog Sydow 
att en delegation av svenska affärsmän borde besöka Libanon. Syftet skulle vara 
att undersöka handelssituationen på den växande libanesiska marknaden. Sydow 
avslöjade att man inom SAEs ledning ställde sig en aning tveksam till värdet av 
att göra större insats just på Libanon. Mot bakgrund av de politiska 
oroligheterna i vissa sydamerikanska länder betonade han dock att en ökning av 
exporten till Libanon var önskvärd.465 

Med tanke på den obalanserade handeln varnade dock Brunnström för idén om 
en handelsdelegation till Beirut. Ett delegationsbesök skulle kunna ”väcka den 
sovande björnen” och framkalla libanesiska krav på en mer balanserad handel 
med Sverige.466 

När det gällde den libanesiska marknaden betonade Brunnström att Sverige 
borde undvika åtgärder som kunde leda till vad han kallade provokativa 
restriktioner. Med andra ord fruktade Brunnström en ökad protektionism. Som 
kontrast borde svenska företag visa större intresse för att skapa nätverk på den 
libanesiska marknaden: 

"Då marknaden var fri, borde man ju undvika att framprovocera 
restriktioner. Därmed borde enskilda firmor visa större intresse för 
härvarande marknad. Vad som saknades var en personlig kontakt med 
kunderna, ty svenska firmor sända sällan eller aldrig hit någon 
representant".467 

Brunnström avslöjade att företag från Danmark, Schweiz och Holland erbjöd en 
bred produktportfölj. Dessutom hade de bättre kunskap om den libanesiska 
marknaden än de svenska företagen som borde uppmuntras att öka sin 
marknadskännedom genom att satsa mer och mer på personliga kontakter. Detta 
skulle vara bättre än att en handelsdelegation endast gjorde ett besök i 
Libanon.468   

                                                      
465 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från Erik 
Von Sydow vid UD till Gösta Brunnström i Beirut, Stockholm den 27 april 1960. 
466 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 16 maj 1960.   
467 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 16 maj 1960. 
468 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till Utrikesrådet Erik von Sydow, Beirut den 14 
maj 1960.     
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Inom ambassaden inrättades vidare ett handelskontor som fungerade på samma 
sätt som under den tidigare svenska beskickningen. Handelskontoret stod i sin 
tur i kontakt med olika svenska handelsrelaterade myndigheter och 
organisationer, och vidarebefordrade bland annat nyheter som rörde den svensk-
libanesiska handeln. 

För att rekapitulera huvuddragen i den svenska hållningen var ett av de 
viktigaste målen att undvika ett bilateralt handelsavtal med Libanon. Därmed 
samlade svenska myndigheter också in information om de bilaterala 
handelsavtal som Libanon hade slutit eller var på väg att sluta med andra länder. 
Vidare analyserades innehållet i avtalen liksom de produkter som 
konkurrentländerna exporterade till den libanesiska marknaden. Detta innebar 
ett försök att skaffa mer information om konkurrenssituationen och ett försök att 
identifiera de mest attraktiva produkterna i handeln mellan Libanon och 
världens olika länder. Dessutom försökte UD i samarbete med andra 
handelsrelaterade myndigheter att skapa en intressegemenskap med svenska 
affärsintressen för att locka företag och affärsmän till mer handel med Libanon.  

I linje med dessa ambitioner skickade Brunnström information om det 
libanesisk-sovjetiska protokollet av den 22 januari 1961. Avtalet syftade till att 
utveckla handeln mellan båda länderna. 469  Vidare rapporterade man om att 
handelsavtalet med Östtyskland från 1955 hade förnyats med en ny treårsperiod 
i maj 1961. Det årliga handelsutbytet fastställdes till 3.2 miljoner USA-dollar i 
vardera riktningen. Detta var en kraftig ökning från den tidigare marginella 
handeln mellan länderna. Enligt överenskommelsen skulle Östtyskland köpa 
libanesiska jordbruksprodukter till minst 61 procent av värdet av den egna 
exporten till Libanon. Östtyskland skulle främst exportera maskiner och 
verktyg, bilar, lastbilar samt trä- och pappersprodukter. Också i det här fallet 
rörde det sig om produkter som också erbjöds av svenska företag. Som förväntat 
skulle Libanon exportera frukt och grönsaker, livsmedel, tobak, tarmar, hudar 
och skinn och olika slag av textilvaror.470 

Även Danmark hade vidtagit åtgärder för utveckla exporten till Libanon. 
Åtgärderna var egentligen reaktiva och ett svar på minskad försäljning i 
samband med inbördeskriget 1958. Öppnandet av ett danskt försäljningskontor i 
Beirut var den mest uppenbara åtgärden. Syftet var att underlätta kontakterna 

                                                      
469 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 15 februari 1961.   
470 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 9 juni 1961. 
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mellan libanesiska och danska företag. Det handlade dels om att öka de danska 
företagarnas kunskap om efterfrågesituationen på livsmedel och dels om att 
kunna bistå agenter med hjälp rörande de praktiska problem som lätt uppstod. I 
en rapport till UD, förklarade Brunnström att exporten av dansk nötkreatur hade 
blivit en stor framgång. Danmark hade byggt modellgårdar i Libanon för 
nötkreatur. Kreaturen kunde senare exporteras till Irak, Kuwait och andra länder 
i regioner. Kött, mjölk och andra mejeriprodukter från dessa gårdar 
marknadsfördes främst i Libanon.471 

De danska insatserna väckte snabbt uppmärksamhet. Enskilda Bankens VD 
Jakob Wallenberg som var i Libanon i juni 1961 besökte bland annat den 
svenska ambassaden i Beirut och efterfrågade detaljerad information om den 
danska exporten främst gällande levande nötkreatur.472  

Av korrespondensen mellan svenska företag och UD framgår att näringslivet 
främst kontaktade UD för att få information om de libanesiska 
handelsförhållandena. Ballografverken i Göteborg begärde exempelvis den 
svenska ambassadens hjälp för att få information om den libanesiska marknaden 
och adresser till potentiella importörer av företagets produkter.473  

AB Åtvidabergs Industrier i Sverige, i samarbete med den libanesiska Traders 
International SAL, etablerade företaget Middle East Marketing Center i Beirut 
för att mer effektivt främja försäljningen av Facits produkter i regionen. Middle 
East Marketing Center övervakade verksamheten hos Facits agenter i olika 
länder, utsåg nya agenter, ersatte ineffektiva agenter och anordnade kurser för 
tekniker och försäljare. Liknande metoder användes av AB Original-Odhner och 
Hugin Kassaregister AB.474 

I en senare rapport utvärderade SAE de svenska libanesiska 
handelsförbindelserna. Enligt rapporten var det viktigt att skandinaviska 
exportchefer förstod köparnas mentalitet. De svenska företagens representation 

                                                      
471 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 15 juli 1961. 
472 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 30 juni 1961. 
473 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. En rapport 
från Olof Kaijser vid UD till svenska ambassaden i Beirut, Stockholm den 16 november 
1962. 
474 LM Ericsson arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr.3, 
F6/Dokument gällande installationsprojekt utomlands, Vol. 171, Libanon (1960‐1969), 
en rapport av SAE, Stockholm i februari 1963. 
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var dock alltför sporadisk för att tillräckligt djupa förbindelser skulle kunna 
skapas: 

"It is very difficult for a Scandinavian export manager to understand the 
mentality of the Middle East buyer. When a firm goes to the expense of 
sending a representative on a trip to the Middle East, he only has time for 
a few days in each country and as he cannot speak the language or have 
any idea of the background of the people he is dealing with, such visits 
are not usually successful”.475 

Detta är ytterligare ett exempel på Uppsalamodellens begrepp ”psykiskt 
avstånd”. Tolkningen är att SAEs uppfattning var att kontinuerlig närvaro och 
erfarenhetsbaserade kunskaper av kulturen, där språkliga färdigheter är en 
grundförutsättning, var nödvändiga för att överbrygga de hinder som det 
psykiska avståndet utgjorde. Enligt SAE var Middle East Marketing Center 
därför ett framgångsrikt sätt att främja förbindelserna med Mellanösterns 
marknader.  

Även den svenska representationen i andra länder hade i uppdrag att samla in 
information om ländernas handel med Libanon. Den svenska beskickningen i 
Polen informerade UD om ett polsk-libanesiskt handelsavtal som 
undertecknades i Beirut den 5 oktober 1961. Bland annat noterades en mest-
gynnad-nations klausul kring handel och varutransporter. Den polska exporten 
skulle främst bestå av livsmedel, kemikalier, läkemedel, maskiner och verktyg, 
hushållsapparater, textilier, glas, porslin, radio- och TV-apparater, elektriska 
installationer, mätinstrument, cyklar och fordon. Exporten från Libanon till 
Polen bestod av citrusfrukter, tobak, grönsaker, hudar och tarm, järnmalm och 
viner.476 Dessutom erhöll UD information från den svenska representationen i 
Prag om ett liknande libanesisk-tjeckoslovakisk handelsöverenskommelse som 
slutits den 7 november 1961.477  

Den svenska ambassaden i Beirut fortsatte från tid till tid informera UD om nya 
händelser rörande den libanesiska utrikeshandeln. I en rapport, daterad den 24 
oktober 1962 informerade ambassadör Brunnström om ett handelsavtal mellan 

                                                      
475 LM Ericsson arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr.3, 
F6/Dokument gällande installationsprojekt utomlands, Vol. 171, Libanon (1960‐1969), 
en rapport av SAE, Stockholm i februari 1963. 
476 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
den svenska beskickningen i Warszawa till UD, Warszawa den 11 oktober 1961.  
477 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
den svenska beskickningen i Prag till UD, Prag den 23 november 1961. 
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Libanon och Sudan. Enligt avtalet skulle Libanon importera boskap, kött och 
hudar från Sudan i utbyte mot frukter från Libanon.478 Dessutom erhöll UD 
information om ett bilateralt handelsavtal mellan Libanon och Cypern som hade 
ingåtts den 21 maj 1962. Två viktiga punkter i detta avtal gällde en ökning av 
handeln mellan länderna samt turistutbytet. 479  Libanons diplomatiska 
representant i Stockholm, Khalil Takieddine, uttryckte vid ett besök på UD sin 
förhoppning om ökad svensk turism till Libanon. Han förklarade att det fanns 
planer för att inrätta ett libanesiskt konsulat i Göteborg som ett led i detta 
arbete.480 

De danska aktiviteterna i Libanon fortsatte att uppmärksammas i Sverige. 
Danmark hade bland annat planerat att genomföra en exportfrämjande 
utställning som man kallade för den "Dansk vecken" i Beirut i april 1964. Åke 
A. Jonsson, vid tidpunkten chargé d’affaires i Köpenhamn, informerade UD om 
att de danska exportvolymerna till Libanon låg på runt 25 miljoner danska 
kronor per år, men skulle öka till 35 miljoner danska kronor enligt en 
överenskommelse med Libanon. Den danska veckan var tänkt att spela en viktig 
roll i detta sammanhang.481  

Information av olika slag fortsatte att strömma in till UD. I juni 1964 
rapporterade ambassadör Brunnström om en unik situation i Libanons politiska 
liv. Striden stod het om presidentposten, men inte som normalt mellan olika 
kandidater till posten, utan mellan parlamentet och presidenten. Presidenten 
ville till varje pris avgå när hans mandattid var slut i september samma år. 
Samtidigt var den parlamentariska majoriteten fast besluten att han skulle 
fortsätta ytterligare en mandatperiod. Brunnström framhöll att situationen var 
paradoxal och att den gav upphov till en utbredd malaise i landet, vilken spridit 
sig till det ekonomiska och finansiella livet. Han ansåg att den rådande 
förvirringen redan medförde en olycksbådande stagnation inom affärslivet: 
”Ingen skulle våga göra större affärer när man inte visste vad framtiden hade i 

                                                      
478 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
Ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 24 oktober 1962. 
479 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
Ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 17 december 1962. 
480 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. Ett PM av 
UD, Stockholm den 10 mars 1964. 
481 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
svenska konsulatet i Köpenhamn till UD, Köpenhamn den 25 juli 1963. 
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sitt sköte”.482 Samtidigt underströk man från libanesisk sida att utmärkt goda 
förbindelser rådde mellan Sverige och Libanon.483 

Den 18 augusti 1964 valdes Charles Hélou till ny libanesisk president. Han var 
en kompremisskandidat, eftersom Chehab vägrade att fortsätta som president 
under ytterligare en sexårsperiod. Hélou betraktades som moderat och var 
allmän omtyckt av både kristna och muslimer. 484  I tidigare uttalanden 
förespråkade han maximalt samarbete med övriga arabländer inom 
Arabförbundets ram, men utan libanesiskt deltagande i arabiska federations- 
eller unionssträvanden.485 Han försökte alltså balansera Libanons intresse i goda 
förbindelser med Väst och den framväxande panarabismen. 

5.6 Farhågor om ökad libanesisk protektionism  

Den förhållandevis stabila politisk situationen i Libanon under Chehabs 
administration hade gynnat den ekonomiska utvecklingen i landet. Regeringens 
arbete koncentrerades på att förbättra infrastrukturen genom att bygga ut vägnät, 
vatten- och avloppssystem liksom elektricitetssystem också till avlägsna byar. 
Sjukhus byggdes i många landsbygdsområden. I utrikespolitiken drevs en 
neutral linje eftersom man ville säkra goda relationer med både arabländerna 
och västmakterna.486  

I grannländerna noteras att förbundet mellan Syrien och Egypten bröt samman i 
september 1961 efter en militärkupp i Syrien. Separationen var djupt ifrågasatt i 
Syrien, och en bitter politisk kamp följde mellan olika politiska fraktioner. I 
mars 1963 kom en grupp officerare från det socialistiska Baathpartiet till 
makten i Syrien efter en lyckad militärkupp. 487  I ett brev till ambassadör 
Brunnström hävdade den svenska generalkonsuln i Beirut, Jean Fattal, att det 
vore till fördel för Libanon om Baathpartiet i Syrien kunde hålla sig kvar vid 
makten. Deras närvaro skulle hindra en framtida federation styrd från Kairo där 

                                                      
482 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. Ett brev 
från ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 1 juni 1964. 
483 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. Ett PM av 
UD, Stockholm den 6 juli 1964. 
484 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. En 
rapport från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 23 maj 1966. 
485 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. Ett brev 
från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 18 augusti 1964. 
486 Salibi (1966), s. 216‐226.  
487 Lesch (2007), s. 272. 
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Libanon skulle spela en svag roll.488 I ett libanesiskt försök att sätta stopp för de 
restriktioner som Syriens regering hade riktat mot syrisk turism till Libanon och 
för att normalisera och befästa existerande ekonomiska och kommersiella 
förbindelser ägde förhandlingar rum mellan libanesiska och syriska tjänstemän 
den 9 juli 1963.489 Efter ett flertal möten under åren 1963 och 1964 kunde 
ekonomiska förbindelserna mellan de länderna stabiliseras.490 

Den svenska representationen i Beirut fortsatte att undersöka utvecklingen av 
Libanons handel. Den svenska synen betonade som alltid det libanesiska 
handelsunderskottet och att justeringen utgjordes av osynliga inkomster och 
betalningar. Den stora frågan var hur länge dessa osynliga inkomster kunde 
motverka handelsunderskottet. Det fanns enligt den svenska ambassadören i 
Beirut inga grundförutsättningar för att öka landets export. Som tidigare 
betonades att berodde detta på den svagt utvecklade industrisektorn vilket ledde 
till att exporten dominerades av jordbruksprodukter. Om jordbruksprodukter 
som äpplen och tobak fann utländska köpare skulle detta, enligt rapporten, dock 
uppmärksammas i den inhemska politiska debatten. Därför kunde också inköp 
av små kvantiteter av sådana produkter skapa good-will och harmoni.491  

Denna aspekt borde enligt rapporten beaktas av länder som önskade att främja 
handeln med Libanon. Den libanesiska regeringen hade också planer på att 
införa en regel som innebar att varje land skulle importera minst 25 procent av 
motsvarande export till Libanon. En viss strävan mot protektionism kunde alltså 
skönjas. Som ett svar på de upprepade libanesiska försöken till att öka exporten 
till Sverige hävdade rapporten att det bästa sättet var att öka svenska inköp av 
libanesisk frukt och tobak. Det skulle till exempel öka de svenska möjligheterna 
att komma in på libanesiska utvecklingsprojekt.492  

  

                                                      
488 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. Ett brev 
från ambassadör Gösta Brunnström i Beirut till UD, Beirut den 8 maj 1963. 
489 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 11 juli 1963. 
490 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115: 219, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Claes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 23 september 1963.    
491 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Claes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 7 februari 1966.   
492 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Claes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 7 februari 1966.   
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5.7 Kommentarer 

Det kanske viktigaste draget i Libanons ekonomiska utveckling under perioden 
1954-1965 var uppkomsten av Beirut som ett regionalt centrum för finansiella 
tjänster. Vidare kom västerländska multinationella företag att etablera regionala 
huvudkontor i Beirut samtidigt som Beirut Port säkerställde Libanons fortsatta 
roll i den regionala transithandeln. 

De svensk-libanesiska handelsrelationerna under perioden 1954 till 1965 
kännetecknades av flera libanesiska försök att ingå bilaterala handelsavtal med 
Sverige. Libanesernas motiv var att minska underskottet i handelsbalansen. 
Sverige motsatte sig dock alla försök att få till stånd ett avtal, eftersom man 
fruktade att det skulle begränsa exporten till Libanon. Vidare så var det få 
svenska importörer som var intresserade av libanesiska jordbruksprodukter. Den 
svenska marknaden var dock fri för de libanesiska exportörerna.  

Tankersskandalen 1954, CoCom-kontrollpolicyn, och supermakternas politiska 
och ekonomiska inblandning i många instabila Mellanöstern-länder påverkade 
de svenska strategierna för handel i området.  

På uppdrag av UD studerade svenska representanter de olika bilaterala 
handelsavtal som Libanon hade ingått med andra länder. Målet var att få mer 
information om Libanons handelspolitik och vilka produkter som fanns i 
handeln med andra länder. Detta gav mer information om de mest attraktiva 
produkterna som exporterades till Libanon. Samtidigt fanns det en svensk avsikt 
att hitta handelsmöjligheter för fler svenska företagare i Libanon. 

Behovet av marknadsspecifika kunskaper och en mer permanent 
myndighetsnärvaro på den libanesiska marknaden ökade därmed. Detta skapade 
i sin tur ett behov av organisatorisk förändring. I detta sammanhang upprättade 
UD först ett handelskontor inom den svenska beskickningen i Beirut. När risker 
och skandaler uppstod och möjlighetsidentifieringen behövdes så sände UD 
först en envoyé till Beirut och sedan upphöjdes den diplomatiska 
representationen till en formell svensk ambassad i Libanon. Ambassadören, en 
chargé d’affaires och handelssekreterare fick permanent närvaro i Beirut och 
rapporterade regelbundet om den libanesiska marknaden och regionen. UD i 
samverkan med andra svenska intresseorganisationer och den permanenta 
närvaron av svensk ambassadör och handelssekreterare i Beirut byggde därmed 
upp erfarenhetsbaserad kunskap. Denna kunskap vidareförmedlas till företagen 
som objektiv och marknadsspecifik kunskap som förvärvats genom personliga 
upplevelser och erfarenheter.  
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För att få en fortsatt tillgång till den viktiga libanesiska marknaden för svenska 
industriprodukter var Sverige tvunget att importera olika libanesiska 
jordbruksprodukter, även om det var i små mängder. Detta ansågs öka de 
svenska möjligheterna att komma in på den libanesiska marknaden, särskilt i 
olika utvecklingsprojekt som var viktiga för svenska verkstads- och 
byggföretag. 

  



 

158 

6 Uppbyggnad	 av	marknadsspecifik	kunskap	 (1954‐
1969)	

Vid sidan av myndigheternas arbete kom också SAE att från mitten av 
femtiotalet spela en viktig roll för att utveckla den svenska handeln i Libanon. 
Behovet av ny kunskap och orientering i de libanesiska marknadsförhållandena 
var uppenbart viktiga.  

Eftersom att Levantbyråns handelssekreterarbefattning upphörde vid slutet av 
1954 ansåg SAE att det var nödvändigt att inte lämna Libanon och dess 
grannländer utan kontinuerlig rapportering. Handelsrådet Torsten Vinell vid 
SAE förklarade i ett brev till medlemmarna att levantmarknaderna med åren 
blivit allt mer värdefulla och tilldragit sig ökat svenskt intresse. Detta hade 
enligt honom manifesterats genom ökad handelspolitisk aktivitet samt en 
oavlåtlig ström av affärsmän från större och mindre industrier till dessa trakter. 
SAE borde därför ta fasta på det växande intresset hos de svenska exportörerna 
och vid behov vara dessa behjälpliga med att skapa nya affärsförbindelser på 
olika marknader i regionen. Som så var Vinells hållning närmast identisk med 
Enegrens. Även fortsättningsvis kom SAE att via Levantbyrån och 
handelssekreteraren införskaffa och distribuera informationer om bland annat 
regleringsbestämmelser och marknadsläget. Han betonade att ett betydande 
arbete hade ägnats åt vad han såg som ”besvärliga marknader” som Turkiet, 
Egypten och Grekland, men att man också hade riktat intresset mot andra länder 
i regionen.493 

6.1 Varning för oseriösa agenter 

Som nämndes i föregående kapitel bidrog SAE till att UD bestämde sig för att 
inrätta ett permanent svenskt handelskontor i Beirut. Med detta kom man att på 
plats ta del av informationsflöden och erfarenhetskunskaper från marknaderna i 
området. Samtidigt hade intresset från svenska exportörer för marknaderna i 
Mellanöstern ökat. Det märktes bland annat av att antalet förfrågningar från 
svenska firmor fortsatte att öka och att allt fler svenska företag begärde att den 

                                                      
493 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:3 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från SAE till AB Bofors, Stockholm den 10 juni 1955.   
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nye svenske handelssekreteraren aktivt skulle medverka i frågor som rörde 
företagens handelsangelägenheter.494  

SAE och Levantbyrån blev alltså gradvis allt mer inriktade på att hjälpa till med 
att skapa nya affärsförbindelser på olika marknader i Mellanöstern. SAE kom 
dock i allt högre utsträckning hänvisa till den svenska ambassadens 
handelskontor i Beirut för att besvara förfrågningarna. Den vanligaste typen av 
frågor handlade om svenska företag som ville komma i kontakt med libanesiska 
importörer. Det kan också konstateras att det vid denna tidpunkt fanns ett ökat 
intresse från svenska konsulterande ingenjörsfirmor och entreprenadföretag 
gällande marknaderna för allmänna arbeten.495  

Handelssekreteraren Palmér höll kontakten med olika svenska myndigheter, 
näringsorganisationer, import- och exportfirmor. Samtidigt började han etablera 
kontakter med organisationer och personer som tidigare ingått i de nätverk som 
byggts upp av Levantbyrån. Huvudsakligen rörde ärendena export av papper, 
wallboard, trävaror, maskiner, byggnadsjärn, stål och kemikalier.496 En annan 
tendens var att det även inkom fler förfrågningar från libanesiska företag och 
affärsmän rörande möjligheterna att importera svenska produkter.497 I sin första 
rapport från sommaren 1955 varnade Palmér svenska företag för ett stort antal 
libanesiska agenturfirmor, som saknade kontor, kapital och organisatoriska 
resurser. Han påpekade att svenska firmor vid upprepade tillfällen hade startat 
affärsförbindelser med den typen av små agenter, vilket inte alltid slutat bra. Det 
var därför viktigt att svenska företag införskaffade noggranna upplysningar om 
tilltänkta libanesiska agenter. Vidare informerade Palmér om de libanesiska 

                                                      
494 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:10 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från handelssekreterare Rolf Palmér i Beirut till SAE, 
Beirut den 28 juli 1956. 
495 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:10 
(Levantbyrån:1945‐1974), ett PM från handelssekreterare Rolf Palmér i Beirut till SAE, 
28 juli 1956. E1a:1482, en rapport från SAE till den svenska beskickningen i Beirut, 
Stockholm den 3 januari 1957. 
496 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:10 
(Levantbyrån:1945‐1974), två olika PM från handelssekreterare Rolf Palmér i Beirut till 
SAE, Beirut den 18 juli och den 11 oktober 1955. 
497  Exempel på svenska efterfrågade varor var trävaror, papper, plastartiklar, 
tvättklämmor, barnkläder, handverktyg, reservdelar till bilar, domkrafter, 
kompressorer, brunnsborrningsmaskiner, symaskiner, ljudisoleringsplattor, färger, 
pumpar, maskiner för tillverkning av svetselektroder, plastartiklar och aluminium. 
Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:10 
(Levantbyrån:1945‐1974), två olika PM från handelssekreterare Rolf Palmér i Beirut till 
SAE, Beirut den 18 juli och den 11 oktober 1955. 
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myndigheternas stora intresse att öka Libanons export av frukt och grönsaker 
och påpekade i sammanhanget bristande kontroll- och standardisering gällande 
libanesiska jordbruksprodukter.498  

6.2 Hemmaorganisation, marknadsundersökningar och 
försäljningsresor 

I Sverige fortsatte Levantbyrån att hålla sammanträden med ländersakkunniga 
från svenska företag. Vid ett antal möten mellan 1955 och 1959 diskuterades 
företagens representationsproblem och de svåra affärsförhållandena i Egypten, 
Libanon, Syrien, Irak, och Turkiet. För att möta den hårdnande konkurrensen 
pekade man på betydelsen av lägre priser, bättre anpassning till klimatologiska 
förhållanden, ökad hänsyn till marknadens krav på kvalitet, märkesköp samt 
behovet av preferensbehandling i tull- och licensärenden.499  

Det fanns även viktiga lärdomar att dra från hur utländska konkurrenter 
organiserade sin försäljning. Ländersakkunninga pekade i sammanhanget på 
betydelsen av hemmaorganisation, marknadsundersökningar och 
försäljningsresor. Utnyttjandet av provisionsagenter, lokala importföretag och 
handelshus ansågs också vara viktigt för att nå ut på marknaderna. Även 
samverkan med banker och egna etableringar i Libanon ansågs främja exporten. 
I diskussionen enades man om att kataloger, reklamtryck, annonsering och 
utställningar i högre utsträckning borde utnyttjas i marknadsföringen. Krediter, 
bidrag till annonskampanjer, rabatter, teknisk personal, service och regelbundna 
besök skulle vidare locka agenter och köpare till svenska varor.500 Slutligen 
betonade SAE att subsidier, exportkreditgarantier, statlig handelsrepresentation, 
exportfrämjande organ, utställningar och mässor hade varit till stor hjälp för 

                                                      
498 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:10 
(Levantbyrån:1945‐1974), två olika PM från handelssekreterare Rolf Palmér i Beirut till 
SAE, Beirut den 18 juli och den 11 oktober 1955. 
499 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), diverse brev från SAE, Stockholm den 20 januari och den 12 
november 1955, den 18 februari, den 15 mars, den 3 april och den 7 juni 1956, den 15 
februari och den 3 september 1957, den 4 augusti 1958, den 22 oktober och den 10 
november 1959. 
500 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), diverse brev från SAE, Stockholm den 20 januari och den 12 
november 1955, den 18 februari, den 15 mars, den 3 april och den 7 juni 1956, den 15 
februari och den 3 september 1957, den 4 augusti 1958, den 22 oktober och den 10 
november 1959. 
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konkurrenterna.501 I sammanhanget kan man spekulera om betonandet av olika 
marknadsföringsstrategier avspeglade att svenska företag framförallt var 
skickliga i att hitta tekniska systemlösningar, men att organiserandet så kallade 
affärssystem var eftersatt. Exempel på svårigheter framgick även vid SAEs 
möten med ländersakkunniga under åren 1955 till 1958. Problemen rörde inte 
bara den libanesiska marknaden, utan också länder som Egypten, Syrien, Irak 
och Turkiet.502   

Mötena visar att SAE och Levantbyrån systematiskt införskaffade kunskaper 
baserade på de personliga erfarenheter som olika medarbetare hade gjort i 
samband med affärsresor i Mellanöstern. Att detta ansågs viktigt visats genom 
att serien med sammanträden för ländersakkunniga pågick med jämna 
mellanrum under perioden 1959-1966.  

Kontakterna mellan SAE i Stockholm och handelskontoret i Libanon fortsatte. 
Sommaren 1959 tog SAE kontakt med handelskontoret i Beirut för att få svar på 
förfrågningar från medlemmar som ville komma åt adresser till libanesiska 
importörer. Det stora flertalet ärenden kom från medelstora och mindre företag. 
AB Gerber & Hesslow i Stockholm önskade exempelvis ett tips om importörer 
som kunde tänkas vara intresserade av kaffe- och diskmaskiner avsedda för 
hotell och restauranger. AB Einar Willumsen var intresserade av att komma i 
kontakt med importörer av fruktessensprodukter. AB Bygg- och 
Transportekonomi ville ha en lokal agent för sina gaffeltruckar och andra 
transportmaskiner och AB Legis sökte en agent för sina papperssäckar.503 I 
sammanhanget kan konstateras att handelskontoret och dess chef spelade en 
betydande roll i att förmedla affärskontakter till små och medelstora företag. 

 

                                                      
501 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), diverse brev från SAE, Stockholm den 20 januari och den 12 
november 1955, den 18 februari, den 15 mars, den 3 april och den 7 juni 1956, den 15 
februari och den 3 september 1957, den 4 augusti 1958, den 22 oktober och den 10 
november 1959. 
502 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:2 
(Levantbyrån:1945‐1974), diverse brev från SAE, Stockholm den 20 januari och den 12 
november 1955, den 18 februari, den 15 mars, den 3 april och den 7 juni 1956, den 15 
februari och den 3 september 1957, den 4 augusti 1958, den 22 oktober och den 10 
november 1959. 
503 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1a:1482, ett brev 
från SAE till svenska ambassaden i Beirut, Stockholm den 3 januari 1967. 
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6.3 ARAMCOs oljeborrningar i Saudiarabien och andra ärenden 

 Sommaren 1959 kontaktade SAE även handelskontoret i Beirut och önskade en 
översikt av det handelspolitiska och ekonomiska läget i Libanon efter de 
politiska oroligheterna året innan. I sin översikt förklarade envoyé Åke Sjölin 
att situationen hade inneburit ett mycket kännbart ekonomiskt avbräck för 
landet. Transithandeln hade drabbats mest. 504  

SAE fortsatte samtidigt sina kontakter med handelskontoret i Beirut för att 
bygga nätverk. Man försökte exempelvis skapa en kontakt med ministern för 
lantbruks- och kommunala angelägenheter i Libanon. Motivet var att skaffa 
bättre information om libanesiska firmor och dessas lämplighet att företräda 
svenska exportintressen.505 

Trots att ärendena dominerades av mindre företag förekom också att 
förfrågningar i samband med större affärer. I november 1961 skickade SAE en 
förfrågan till handelskontoret i Beirut rörande Sandvikens Jernverks AB som 
sökte en lämplig agent med stora kapitalresurser för att kunna lagerföra en del 
av järnverkets sortiment i Libanon. Senare fick företaget förslag på några 
välkända företag som skulle kunna ta rollen som agent åt bolaget. 
Handelskontoret rekommenderade dock att företaget själva borde kontakta de 
libanesiska företagen, helst genom personliga besök. Därför skickades ingenjör 
Lage Davidsson som representant för företaget för att sätta sig i förbindelse med 
de av handelskontoret i Beirut anvisade företagen. 506  Detta visar hur 
handelskontoret direkt tillhandahöll lämpliga kontakter. 

Vid sidan av de mer rutinmässiga ärendena förekom även frågor som hade 
direkt beröring med storpolitiska skeenden i regionen. I slutet av 1961 
undersökte SAE intresset bland sina medlemmar för att delta i ett svenskt 
informationskontor på den internationella Tel Avivmässan i Israel sommaren 
1962. I samband med detta meddelade dock det Irakiska Utrikesdepartementet 
till den svenska beskickningen i Bagdad att svenska företag som kom att delta 

                                                      
504 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1a:1482, en rapport 
från envoyé Åke Sjölin vid svenska beskickningen i Beirut till SAE, Beirut den 20 augusti 
1959. E1c:29, diverse brev från SAE till svenska ambassaden i Beirut, år 1961. 
505 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:29, ett brev från 
SAE till svenska ambassaden i Beirut, Stockholm den 12 januari 1961. 
506 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:29, ett brev från 
SAE till svenska ambassaden i Beirut, Stockholm den 20 november 1961. Två brev från 
Svenska ambassaden i Beirut till SAE, Beirut den 30 november och den 19 december 
1961. F1k:9 (Levantbyrån:1945‐1974), ett brev från svenska ambassaden i Beirut till 
SAE, Beirut den 19 december 1961.  
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på mässan skulle bojkottas. Genom handelskontoret i Beirut ville SAE veta om 
Libanon också skulle bojkotta mässan. SAE informerades om att den 
libanesiska ståndpunkten var den samma som den irakiska. Mässan skulle alltså 
bojkottas.507 Händelsen visar på de svårigheter svenska företag kunde möta om 
de samtidigt var engagerade på de israeliska och arabiska marknaderna. 

Ett annat fall med kopplingar till geopolitiska skeenden rörde det stora 
amerikansk-arabiska bolaget ARAMCO med huvudkontor i Beirut. 508  I 
kontakter med SAE och handelskontoret i Beirut ville Svenska Cellulosa AB 
(SCA) skaffa information om oljeborrningar i Saudiarabien. SCA ansåg att 
handelskontoret i Beirut lättare skulle kunna skaffa sådan information från 
ARAMCOs huvudkontor i Beirut. Eftersom frågan var av känslig politisk art, 
genom den direkta kopplingen till supermakternas oljeintressen, kom 
ambassadören Gösta Brunnström att själv handlägga frågan. Han informerade 
SAE om att oljeborrningar sköttes av ARAMCO:s filialkontor i Haag som 
också skötte inköpen i Europa för moderbolagets räkning. Han förklarade att 
SCA först skulle ta kontakt med filialkontoret i Haag innan en representant 
eventuellt kunde sändas till Mellanöstern.509 Detta visar hur samarbetet mellan 
SAE och svenska ambassaden i Beirut också rörde känsliga politiska frågor där 
handläggning av ärendet på ambassadörsnivå var viktigt. 

SAEs förmedling av kontakter mellan svenska medlemsföretag och den svenska 
ambassaden och dess handelskontor i Beirut fortsatte med ökade takt under de 
kommande åren. Ett medlemsföretag frågade om det var riktigt att, vid 
skeppningar till Libanon, produkten skulle transporteras direkt från 
ursprungslandet och inte via tredje land. Fallet rörde sig om ett parti tyska 
kemikalier som av en svensk grossistfirma infördes till Sverige för att sedan 
exporteras till Libanon. En sådan transaktion skulle inte vara tillåten enligt de 
uppgifter som den svenska grossistfirman hade. Först vid förfrågningar hos 
Libanons konsul i Sverige och några affärsbanker i Stockholm kunde SAE få 
bekräftelse på att denna uppgift inte var riktig.510 SAE kunde alltså hjälpa till att 
reda ut frågor av juridisk karaktär där bestämmelserna uppenbarligen var 
svårtolkade.  

                                                      
507 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:29, ett brev från 
SAE till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 22 december 1961. 
508 Det fullständiga namnet på bolaget är Aramco Overseas Company 
509 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:73, brev från 
svenska ambassaden i Beirut till SAE, Beirut den 11 oktober 1963. 
510 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:73, brev från SAE 
till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 7 januari 1963. 
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Vid andra tillfällen önskade svenska företag att få kontakter med libanesiska 
affärsintressenter. Ett exempel är Nils Troëdsson Paper Co AB som efterfrågade 
kontakter med libanesiska importörer för avsättning förhandlingsspel för 
rensning av telefon- och telegrafstolpar.511 Ett annat exempel är företagen Osby-
Pannan AB och Möller & Rothe AB som önskade att komma i kontakt med 
libanesiska importörer och agenter för sina djupfrysanordningar respektive 
emballagepapper för frukt. Dessutom ville chefen för Osby-Pannan AB, få 
praktisk hjälp av handelskontoret inför sitt besök till Beirut och sina kontakter 
med libanesiska företag. Handelskontoret i Beirut informerade dessa företag om 
affärsmän och agenter och gav också instruktioner och praktisk hjälp med resan 
till Beirut. 512 Detta visar hur handelskontoret i Beirut stod i centrum vad gäller 
verifiering av handelsfrågor, förmedlingen av kontakter, bedömning av vissa 
känsliga situationer. Dessutom kunde man bistå med praktiska frågor som 
främjade de svensk-libanesiska handelsförbindelserna. 

Libanesiska företag hörde också av sig till handelskontoret i Beirut och till SAE 
i Stockholm för att skaffa adresser till svenska företag och för att få 
produktinformation. Det handlade om allt från bult och muttrar till bildäck, 
batterier, farmaceutiska produkter, artiklar för skönhetsvård och matfetter.513 

Ett par exempel på efterfrågan av ren marknadsinformation var AB Svenska 
Järnvägsverkstäderna i Linköping och Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad 
AB i Umeå som båda ville få fram närmare upplysningar om utvecklingen av 
statsjärnvägarna i Libanon. De sökte specifik information om möjligheterna för 
att leverera lok, personvagnar, rälsbussar och lättviktståg. Handelskontoret i 
Beirut informerade SAE om ett rykte inom libanesiska politiska kretsar som 
sade att regeringen hade en moderniseringsplan för inköp av diesellok som 
skulle ersätta ånglok. Det framhölls dock att detta enbart var ett rykte och att det 
fortfarande saknades ett definitivt besked. Man rekommenderade dock de två 
svenska företagen att kontakta den statliga järnvägsmyndigheten för närmare 
uppgifter.514 

                                                      
511 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:73, brev från SAE 
till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 12 mars 1963. 
512 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:73, diverse brev 
från SAE till handelskontoret i Beirut. Stockholm den 1, 12 och 26 augusti 1963.  
513 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:29, diverse 
dokument för år 1961.  
514 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:73, brev från SAE 
till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 17 juni och den 30 juli 1963. 
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6.4 Behov av kontakter och marknadsföring  

Fler och fler svenska företag ville komma i kontakt med libanesiska importörer. 
Ett exempel är Bolider-Munktell AB i Eskilstuna som ville marknadsföra en 
betupptagningsmaskin i Libanon. Företaget ville därför få uppgifter om 
Libanons totala sockerbetareal och produktion. Några dagar senare fick 
Handelskontoret i Beirut statistik från det libanesiska jordbruksministeriet om 
produktionen för perioden 1960-1963 som skickades vidare till det svenska 
företaget.515  

På initiativ av SAE och i samband med LM Ericssons fortsatta utbyggnad av 
telekommunikationsnätet i landet skickades i februari 1963 ett brev till 
telefonförvaltningen i Libanon. I brevet föreslog man besök av libanesiska 
importörer till Sverige både för att ventilera problem rörande redan köpt 
materiel och för att diskutera materiel som kunde bli aktuella för framtida 
export. 516  Utöver de förfrågningar som SAE skickade till handelskontoret i 
Beirut planerade SAE att skicka en av sina tjänstemän, sekreterare Jan 
Frykholm, till Libanon under september månad 1963. Inför resan önskade SAE 
i ett brev till handelskontoret i Beirut råd, upplysningar och hjälp för att 
Frykholm skulle kunna komma i kontakt med libanesiska företag. Kontakterna 
ledde till att Erik Sidenmark, tjänsteman vid Beiruts handelskontor, lovade 
träffa Frykholm och hjälpa till med kontakter med libanesiska företag, 
affärsmän och agenter.517 Dessa är ytterligare några exempel på hur kontakterna 
mellan handelskontoret och svenska företag och representanter banade väg för 
uppbyggnad av affärsnätverk. 

Ett annat exempel på behovet av kontakter är Fagersta Bruks AB som vände sig 
till SAE för att få förslag på en agent för deras bergborrningsutrustningar i 
Libanon. Företagets direktör tänkte besöka Beirut i mars 1965. Han uttryckte i 
sammanhanget sin förhoppning att handelskontoret skulle kunna ge honom 
förslag på lämpliga kontakter. Även tjänsteexporterande företag önskade hjälp 
rörande kontaktnät. Direktör Sven Hjerdin och lantmätare E. Rehnlund, från ett 

                                                      
515 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:73, brev växlades 
mellan SAE och handelskontoret i Beirut, Stockholm den 27 november och Beirut den 
11 december 1963. 
516 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 4 februari 1963.    
517 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:73, ett brev från 
SAE till svenska ambassaden i Beirut. Stockholm den 6 augusti 1963. Ett brev från 
handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 26 augusti 1963.  
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svenskt konsultföretag vid namn Ingenjörsbyrån Viak AB, planerade ett besök 
till Beirut i mars 1965. SAE var därför i kontakt med handelskontoret i Beirut 
för att få information om lämpliga kontakter hos libanesiska handelsrelaterade 
myndigheter.518 

Ett exempel på den ökade betydelsen av marknadsföring visas av Svenska 
Orient-Linien som 1965 informerade om att ett antal svenska företag inom 
sjukhusutrustningsbranschen hade planer på en mindre utställning. Denna 
utställning skulle ske ombord på fartyget m/s Timmerland för visningar i olika 
hamnar, bland andra Beirut Port. Svenska Orient-Linien önskade få förslag på 
lämpliga personer att inbjuda till utställningen.519 

Redan på 1950-talet hade behovet av ökad marknadsföring lyfts. Bland annat 
hade förslaget att SAE borde utge en publikation om svensk exportindustri på 
arabiska diskuterats. Av olika skäl kom emellertid detta projekt aldrig att 
genomföras. Först i mitten av 1960-talet hade frågan fått förnyad aktualitet i och 
med de goda avsättningsmöjligheter som tycktes föreligga för många svenska 
produkter i Mellanöstern. I sammanhanget väckte direktör Göran Engblom på 
SAE frågan om ett årligt utgivande av en svensk nyhetsbulletin i Beirut.520 Den 
då nytillträdande handelssekreteraren i Beirut, Olof Halvarsson, sammanställde 
en promemoria om möjligheten att utgiva en sådan nyhetsbulletin. Halvarsson 
berättade om att fler länder utnyttjade sina ambassader i Beirut för en dylik 
tidskriftsutgivning. Han påpekade att den amerikanska ambassaden i Beirut 
sedan en tid hade utgett en skrift kallad Newsletter en gång per kvartal. 
Halvarsson framhöll att han personligen trodde på projektet och menade att det 
var möjligt att samordna hela arabområdet i Mellanöstern och Nordafrika med 
upp till 8 000 exemplar av bulletinen till en kostnad av omkring 5 000 kronor.521 
För att få råd om utformningen av publikationen var SAE i kontakt med Gösta 
Brunnström. Ambassadören ansåg att publikationer på franska och engelska 
skulle kunna nå fram i Libanon, Syrien och Jordanien. Han menade dock att 

                                                      
518 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:118, diverse brev 
från SAE till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 15 januari, den 19 februari, och 
den 9, 10 och 25 mars 1965. 
519 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:118, diverse brev 
från SAE till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 15 januari, den 19 februari, och 
den 9, 10 och 25 mars 1965. 
520 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt utomlands, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
ett PM av sekreterare Jan Frykholm vid SAE i Stockholm, den 26 augusti 1965. 
521 UD:s 1920 års dossiersystem, H1/XL, Libanon (1967‐1969), vol.2. RA Stockholm. Ett 
PM från ambassadör Claës I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 27 november 1967. 
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broschyrer på arabiska var viktiga för marknadsföringen i andra arabiska länder, 
främst då i de socialistiskt styrda staterna.522 SAE diskuterade även projektet 
med flera svenska beskickningschefer i arabländerna. Dessa ställde sig positiva 
till projektet och påpekade att en publikation på arabiska torde ha ett stort good-
will-värde vid kontakter med statliga myndigheter och inköpsorganisationer.523 

Ett annat projekt som initierades av Halvarsson var att ett tillgängligt större 
rum, under samma tak där den svenska ambassaden och handelskontoret fanns, 
kunde vara lämpligt för sammankomster och filmvisning för inbjudna affärsmän 
från svenska branschföretag och representanter från statliga myndigheter. 
Filmvisningar och orienteringar skulle handla om vad Sverige hade att erbjuda i 
respektive bransch. SAE i Stockholm ansåg att detta var en utmärk idé. I ett svar 
till Halvarsson försäkrade SAE att tillskriva svenska företag som hade lämpliga 
filmer att visa och som man uttryckte det, ”efterhöra deras intresse för 
frågan”.524 

Den första provupplagan av Featuring Sweden på arabiska möttes av stort 
intresse från både arabiskt håll och från det svenska handelskontoret i Beirut. I 
ett brev till SAE önskade handelskontoret att SAE skulle undersöka intresset för 
att gå vidare med utgivandet av liknande publikationer. Det konstaterades att det 
fanns ett behov av en enklare publikation, huvudsakligen baserad på färskt 
nyhetsmaterial av kommersiell, industriell och teknisk natur. Senare föreslog 
handelskontoret att i samarbete med svenska ambassaden i Beirut och med SAE 
utge en kvartalsbulletin på cirka 16 sidor med text på engelska och arabiska. 
Distributionsområdet skulle komma täcka Mellanöstern och Nordafrika.525  

Handelssekreteraren i Beirut berättade senare i ett brev till SAE att han haft 
tillfälle att introducera den arabiska versionen av Featuring Sweden till två 
representanter för Skånska Cementgjuteriet och Atlas Copco i Libanon. Båda 
var mycket imponerade av resultatet. Atlas Copco önskade få en annons eller en 
artikel i nästa upplaga. Handelssekreteraren ansåg även att en samlad 

                                                      
522 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:118, två brev 
som växlades mellan svenska ambassaden i Beirut och SAE, Stockholm den 26 mars 
1965 och Beirut den 11 maj 1965. 
523 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt utomlands, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
PM av sekreterare Jan Frykholm vid SAE i Stockholm, den 26 augusti 1965. 
524 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:23, ett brev från 
SAE till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 15 december 1966. 
525 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 31 oktober 1967. 
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presentation av vad svensk industri kunde åstadkomma i fråga om 
entreprenadmaskiner, skulle kunna ge ett verkligt starkt intryck. Dessutom hade 
han en idé om att man skulle i senare nummer kunna ta upp olika branscher och 
specialområden, ett för varje nummer. Detta är ett sätt att främja svensk handel 
med Libanon, tyckte handelssekreteraren.526 

SAE fick i november 1968 ett anslag på 20 000 svenska kronor för 
bulletinprojektet från Kollegiet för Sverigeinformation i utlandet. Ansvarigt 
organ skulle vara SAE.527 Handelskontorets ansträngningar lönade sig. En andra 
upplaga av publikationsbladet utgavs i maj 1969 i Beirut under namnet 
Swedish-Arab Commercial Newsletter. De huvudrubriker som ingick i 
upplagan var en presentation av ambassadörerna i området, en tidtabell för 
kommande utställningar, andra evenemang av allmänt intresse samt nya 
publikationer inom den kommersiella sektorn. Vidare redogjorde bulletinen för 
nya produkter, där fabrikanterna med några rader beskrev sina produkter delgav 
information om namn och adresser till firmor som var intresserade att starta 
försäljningsaktivitet i området. 528  

6.5 Kommentarer 

Vid sidan av myndigheterna spelade SAE en viktig roll för uppbyggnaden av 
marknadsspecifik kunskap om de libanesiska marknadsförhållandena. I syfte att 
skapa nya affärsförbindelser i Libanon hjälpte SAE till genom kontakterna med 
handelskontoret i Beirut. Flera små och stora svenska företag kunde därmed få 
svar på sina förfrågningar om nätverk med libanesiska importörer och agenter. 
SAE förmedlade också inkomna förfrågningar från libanesiska företag och 
affärsmän till svenska företag. SAE inskaffade och distribuerade även 
information till sina medlemmar, baserade på regelbundna sammanträden med 
ländersakkunniga från svenska företag. Denna information var baserad på 
personliga erfarenheter och rörde bland annat hur provisionsagenter, lokala 
importföretag och samverkan med banker var viktiga för en etablering i 
Libanon. Det handlade alltså, i linje med Uppsalamodellen om 
marknadsspecifik kunskap. Vidare inskaffade SAE specifika kunskaper om 
libanesiska falska agenter som ofta presenterade sig som stora agentfirmor med 

                                                      
526 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 11 november 1967. 
527 UD:s 1920 års dossiersystem, H1/XL, Libanon (1967‐1969), Vol.2. RA Stockholm. Ett 
brev från SAE till ambassadör Claës I. Wollin i Beirut, Stockholm den 6 november 1968. 
528 UD:s 1920 års dossiersystem, H1/XL, Libanon (1967‐1969), Vol. 2, RA Stockholm. Ett 
brev från ambassadör Claës I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 6 maj 1969. 
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stort förtroende. Samtidigt utvidgades SAEs nätverk i Libanon till kontakter 
med ministrar för att få specifik information om vilka agentfirmor som var 
lämpliga att företräda svenska exportintressen. 

För att undvika att svenska företag inte hamnade i politiskt känsliga frågor, 
kopplade till supermakternas affärsintressen i regionen, hade SAE ett nära 
samarbete med UD och den svenska ambassaden i Beirut vilka hade kontakter 
på regerings- och ambassadörsnivå. Svenska företag drog fördel av detta 
samarbete. Under slutet av 1960-talet insåg SAE att behovet av marknadsföring 
tidigare hade underskattats. SAE kom i sammanhanget att ansvara för 
utgivandet av publikationer, filmvisningar och orientering, som rörde svenska 
produkter. Bland publikationerna märktes Featuring Sweden och Swedish-Arab 
Commercial Newsletter. 
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7 Sexdagarskrigets	följder	(1967‐1975)		

Mellanöstern präglades under perioden mellan 1966 och 1975 av krig, en rad 
politiska och ekonomiska kriser, och olika försök att ta itu med dem. I oktober 
1966 orsakade kollapsen av den största libanesiska banken, INTRA, en nationell 
bankkris. Banken hade kontor i de flesta länderna i Mellanöstern, Europa och 
Nord- och Sydamerika. Kollapsen av INTRA utlöste en kedjereaktion av 
konkurser och affärsstängningar i Beirut och förde med sig en negativ inverkan 
på den libanesiska ekonomin och genom Mellanöstern.529  

De allmänna effekterna av bankkrisen hamnade dock i skuggan av det arabisk-
israeliska sexdagarskriget som bröt ut 5 juni 1967. Kriget slutade med en 
fullständig seger för Israel, med en israelisk ockupation av de palestinska 
områdena Gazaremsan och Västbanken, den egyptiska Sinaihalvön inklusive 
Suezkanalens östra bank, de syriska Golanhöjderna, och de libanesiska Shebaa-
gårdarna.530 Suezkanalen stängdes och var inte i bruk på nytt förrän den 5 juni 
1975.531  

Resultatet av kriget blev att det libanesiska näringslivet utsattes för tre chocker. 
Den första hade en tillfälligt negativ inverkan på ekonomin då ett starkt utflöde 
av utländskt kapital påverkade landets ekonomiska läge.532 Arga libanesiska 
demonstranter attackerade bland annat de amerikanska, brittiska, mexikanska 
och danska ambassaderna. Den svenska ambassaden låg i samma område, men 
blev inte attackerad. Byggnader brändes ned, bilar av amerikanska märken 
förstördes på olika gator i Beirut. Den västtyska kulturinstitutionen och de 
danska och brasilianska vicekonsulaten i Tripoli i norra Libanon blev helt 
förstörda. Nära Beiruts hamn förstördes en oljedepå ägd av Shell Oil. Vissa 
företag som Coca-Cola, Austin och Kodak utsattes för plundring. Som följd 
evakuerades stora mängder amerikaner, britter och andra västerlänningar. Detta 
medförde ett stort bakslag för turismen när all inkommande turisttrafik 
stoppades till följd av händelserna.533 Effekterna på ekonomin var betydande 
eftersom Libanons inkomstkällor var tjänster av olika slag inklusive 

                                                      
529 Salibi (1976), s. 29.   
530 Hussein (2003), s. 91. 
531 Brenchley (1989), s. 150. 
532 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut, till UD, Beirut den 11 juli 1967. 
533 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 11 juli 1967. Gordon 
(1980), s. 65. 
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ränteinkomster av kapitalrörelserna, transittrafiken till sjöss, till lands och i 
luften samt export av främst frukt och grönsaker.  

Den andra chocken hade en positiv inverkan på den libanesiska handeln. 
Stängningen av Suezkanalen, som kom att vara i åtta år efter sexdagarskriget, 
gynnade Libanons transitverksamhet och större handelsvolymer än tidigare kom 
att levereras via hamnen i Beirut.534  

Den tredje chocken berodde på att kriget orsakade en ny våg av palestinska 
flyktingar till Libanon, vilket i förlängningen ledde till att Libanon blev i allt 
större utsträckning ett mål för israeliska militära aktioner mot palestinierna i 
Libanon.535  

Efter arabstaternas nederlag i sexdagarskriget stärktes den Palestinska 
befrielseorganisationen (PLO) och andra palestinska gerillastyrkors kampvilja. 
Fram till 1970 hade PLO sitt starkaste fäste i Jordanien. Det dröjde inte innan 
Israel anklagade Libanon för att låta PLO träna och bo på libanesiskt 
territorium. Redan den 12 maj 1968 utsattes byn Houla nära den libanesisk-
israeliska gränsen för en israelisk attack. Ytterligare en attack inträffade i slutet 
av december 1968 då israeliska kommandostyrkor sprängde 13 trafikflygplan på 
Beiruts internationella flygplats. 536  Israeliska attacker inne i Libanon och 
stridigheter vid gränsen skedde vid olika tillfällen under de kommande åren. 
Den libanesiska handeln och bankverksamhet, landets livsnerv, kom att lida 
under trycket av en allt osäkrare framtid. 

1970 ledde palestinska kapningar av passagerarplan som tvingades landa i 
Jordanien till att den jordanska armén beslöt sig att ta itu med PLO. I juli 1971 
drevs slutligen PLO ut ur landet. Flera tusen PLO-soldater flydde från Jordanien 
och bosatte sig i främst Libanons palestinska flyktingläger. Deras närvaro i 
Libanon bidrog till att befolkningen i de stora palestinska flyktinglägren i landet 
organiserades och beväpnades. Den libanesiska säkerhetspolisens kontroll över 
lägren minskade gradvis. Inne i södra Libanon vid gränsen med Israel byggde 
PLO upp flera baser avsedda för angrepp mot Israel.537  

                                                      
534 Gaspard (2004), s. 144. 
535 Feyrer (2009), s. 4‐5.  
536 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1968‐1969), Vol. 18, RA Stockholm. två 
rapporter från ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 20 maj 1968 och 
den 21 januari 1969. 
537 Hussein (2003), s. 109.  



 

172 

Väpnade sammandrabbningar mellan den libanesiska armén och palestinska 
gerillan bröt ut vid ett flertal tillfällen under perioden 1968 till 1975. Missnöjet 
växte och Libanon blev alltmer splittrat. Olika libanesiska muslimska och 
kristna religiösa grupper kom i konflikt med varandra och splittringen drabbade 
också den politiska administrationen i landet. Situationen förvärrades när en 
växande sympati för palestinierna från vissa libanesiska fraktioner ledde till att 
PLOs inblandning i libanesiska angelägenheter ökade.538 Naturligtvis orsakade 
händelserna frustration i många av de länder som hade handelsförbindelser med 
Libanon.  

Nästa arabisk-israeliska krig bröt ut i oktober 1973 när Egypten och Syrien i en 
gemensam aktion startade ett blixtkrig för att återta Sinaihalvön och 
Golanhöjderna, vilka hade förlorats i Sexdagarskriget. Oktoberkriget följdes av 
en internationell oljekris, då oljepriset steg från 3.01 till 5.12 USA-dollar per fat 
mellan 1 och 16 oktober. 539 Priset på oljan nådde 11.65 USA-dollar per fat i 
januari 1974. Utvecklingen kom att ses som en gigantisk internationell 
överföring av köpkraft från oljeimportörer till oljeexportörer. Libanon drog 
nytta av det när de oljeexporterande länderna i regionen ökade sin efterfrågan 
både för importerade varor och arbetskraftsinvandring.540   

Trots perioder av krig och kriser under åren mellan 1966 och 1975 fortsatte de 
libanesiska myndigheterna att stödja det laissez-faire-system som man hade 
utvecklat efter andra världskriget. Detta lockade utländskt kapital till Libanon 
och uppmuntrade till inhemska investeringar. Beiruts roll som internationellt 
bank- och kommersiellt centrum stärktes. Den libanesiska valutan fortsatte att 
vara förhållandevis stark. För den libanesiska transithandeln registrerades höga 
nivåer, och handelsunderskotten var relativt små.541   

Ekonomin stimulerades av en ökning av oljeinkomsterna i de arabiska 
oljeproducerande länderna. De libanesiska bankerna upplevde ökade vinster 
från den enorma ökningen av kapital som passerade genom Beirut. Under 
fredliga perioder under dessa år nådde antalet turister också en anmärkningsvärd 
hög nivå. Dessutom tillkom en ny inkomstkälla: de pengar som skickades 
tillbaka till Libanon av hundratusentals libanesiska migranter, bland dem lärare, 

                                                      
538 Ibid, s. 110‐115.  
539 Oktoberkriget är också känt som det fjärde arabisk‐israeliska kriget eller Jom 
Kippurkriget.  
540 Barlow (2009), s. 129.  
541 El‐Khazen (2000), s. 252‐255. Gaspard (2004), s. 145. 
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administratörer, arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesverksamma 
i främst Gulfstaterna och Libyen.542 

PLOs närvaro i Libanon förändrade indirekt den politiska situationen och PLO 
blev alltmer engagerad i landets inre angelägenheter. Sedan länge hade det 
libanesiska politiska systemet kraftigt bidragit till en ökad motsättning mellan 
de religiösa grupperna i Libanon. Fram till början på 1970-talet hade makten 
alltid legat hos de kristna maroniterna i landet, troligtvis på muslimernas 
bekostnad. Som det beskrivits i ett tidigare kapitel, detta maktsystem infördes 
under den franska mandatmakten i Libanon. Det gav de kristna libaneserna 
större inflytande i landet än muslimerna. Röster började höras för att förändra 
’det sektbyggda maronitsystemet’ och skapa ett modernare och mer 
demokratiskt samhällsskick. PLOs fortsatta attacker mot Israel och Israels 
hämndaktioner mot PLO-baser i södra Libanon ledde till att de kristnas 
missnöje växte. Samtidigt fick PLO ökat stöd från de libanesiska muslimerna. 
Den 13 april 1975 inleddes vad som skulle bli ett långt inbördeskrig.543 

7.1 Industridelegationen 1966 

Libanon fortsatte att ingå bilaterala handelsavtal med olika länder även under 
perioden mellan 1966 och 1975. Ett bilateralt handelsavtal mellan Libanon och 
Irak slöts i april 1967. Detta avtal organiserade transitverksamheten och 
transitavgifter mellan båda länderna. Ett bilateralt handelsavtal mellan Libanon 
och Nigeria undertecknades i mars 1968 för att underlätta handeln mellan de två 
länderna. Ytterligare ett handelsavtal slöts mellan Libanon och Saudiarabien år 
1967 och förlängdes i november 1971 för att reglera transithandeln och 
transitavgifter mellan de två länderna.544  

Konventionen om ekonomiskt samarbete och investeringar mellan Libanon och 
Kuwait undertecknades i februari 1972. Syftet med avtalet var att locka fler 
turister, skydda kapital och investeringar, och reglera transithandeln och 
transitavgifter mellan de två länderna. Ett samarbets- och tekniskt avtal mellan 
Libanon och Marocko undertecknades i mars 1972. Detta avtal syftade till att 
stimulera handeln och investeringarna mellan de båda länderna. Slutligen, ett 

                                                      
542 De flesta av dem planerade att tillfälligt jobba i utlandet. De skickade regelbundet 
pengar till sina familjer som stannade kvar i Libanon.  
543 Hussein (2003), s. 125.  
544 National Commercial Law Assessment Report of Lebanon, s. 36‐38. 
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bilateralt handelsavtal mellan Libanon och Kina undertecknades i november 
1972.545  

Vid mitten av 1960-talet präglades fortfarande den libanesiska 
produktionsstrukturen av en liten tillverkningsindustri. De lokala producenterna 
tillverkade varor för konsumtion på den inhemska marknaden och för de 
omgivande områdena i regionen. Jordbrukssektorn dominerade fortfarande den 
libanesiska exporten till länderna i Mellanöstern samt till de europeiska 
länderna och USA.546  

Som tidigare påpekats var ett utmärkande drag för Libanons ekonomi landets 
negativa handelsbalans, vilket dock kompenserats av diverse osynliga intäkter, 
varigenom betalningsbalansen trots allt förblev positiv. Några 
parlamentsledamöter krävde mer omfattande åtgärder för att öka den libanesiska 
exporten, och undrade hur länge de osynliga inkomsterna skulle kunna 
motverka underskotten i handeln. I parlamentet och inom regeringen började 
man granska handelsutbytet med andra länder och väckte tankar om att införa 
nya regler för att främja libanesisk export.547  

Från Sveriges sida hade Claës I. Wollin utsetts till ny ambassadör i Libanon 
hösten 1965. Han hade tidigare jobbat som attaché, byråchef, utrikesråd, och 
tjänstgjorde bland annat inom Sveriges ständiga FN-delegation i New York. 
Samtidigt tillträdde Olof Halvarsson som ny handelssekreterare vid 
handelskontoret i Beirut. Ansträngningarna skulle riktas mot att hitta nya 
jordbruksprodukter och att bedöma den libanesiska marknaden och dess 
köpkraft som en följd av de ökade oljeintäkterna.548  

Samtidigt pågick ett libanesiskt reformprogram vilket gick under namnet 
allmänna administrativa reformer Det syftade till att bringa ordning och reda 
inom den libanesiska statsapparaten, öka förtroendet för den libanesiska 
marknaden och minska handelsunderskottet samt befria ekonomin från olika 
hinder och illegala metoder. Mellan december 1965 och maj 1966 slog den 
libanesiska regeringen till mot korruptionen inom den offentliga förvaltningen 
genom att tvinga fler än 150 tjänstemän att lämna sina arbeten. 549  

                                                      
545 Ibid, s. 36‐38. 
546 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Claës I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 7 februari 1966.    
547 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Claës I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 7 februari 1966.    
548 Svensk Export, nr. 2 (3 februari 1966), s. 10.    
549 Fisher (2004), s. 712. 
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Utresningarna skedde inom domarkåren, såväl som på högre och lägre nivå 
inom administrationen samt inom utrikestjänsten. Sjutton högre domare, fjorton 
diplomater, varav åtta ambassadörer samt över hundra ämbets- och tjänstemän, 
av vilka flera generaldirektörer, avdelningschefer och byråchefer avskedades 
eller förtidspensionerades på grund av allmän olämplighet eller oskickligt 
beteende. 550  Inom den libanesiska utrikestjänsten omplacerades ett 30-tal 
ambassadörer. Bland dem fanns Nadim Dimechkié som från och med september 
1966 tillträdde som Libanons ambassadör i London, Stockholm och Oslo med 
säte i London.551  

Den svenska handeln med Libanon präglades av ett fortsatt libanesiskt 
handelsunderskott. Den libanesiske ekonomiministern, Rafic Naja diskuterade 
detta med ambassadören Wollin i februari 1966. Han efterfrågade större 
svenska köp av libanesiska produkter. Wollin förklarade dock att skillnaderna i 
handeln mellan de två länderna berodde på återexporten av stora delar av den 
svenska exporten via Libanons transitlänk till andra länder i Mellanöstern. I 
utbyte mot att importera stora volymer av svenska varor exporterade Libanon 
små mängder av jordbruksprodukter till Sverige. För att motverka de 
libanesiska kraven efterlyste Wollin svenska köpare som var villiga att 
importera små mängder av jordbruksprodukter som äpplen och tobak. Det 
skulle skapa en good-will bland de libanesiska aktörerna. Enligt honom var 
detta ett sätt som tillämpats av vissa länder som haft handelsavtal med Libanon. 
Wollin trodde att detta skulle vara bra för det svensk-libanesiska handelsutbytet, 
mot bakgrund av den tidigare nämnda 25-procentsregeln som hade diskuterats i 
Libanon.552 Han noterade också att i de fall Libanon hade handelsavtal hade 
handelsutbytet ändå hade utvecklats till libanesisk nackdel, men vidhöll att det 
bästa sättet att svara på de libanesiska ambitionerna var att öka svenska inköp 
av libanesiska frukter och tobak, men i små mängder. Enligt honom skulle det 
öka den svenska exporten av industriprodukter och öka Sveriges konsultföretags 
deltagande i utförandet av olika framtida utvecklingsprojekt i Libanon.553  

Ett betydande intresse för framtida verksamheter i Libanon konstaterades av en 
svensk delegation bestående av sexton företrädare för industri, handel, konsult- 
                                                      
550 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut, till UD, Beirut den 23 maj 1966. 
551 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1963‐1967), Vol. 17, RA Stockholm. Ett brev 
från ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 11 juli 1966. 
552 Förslaget innebar att varje land skulle åläggas att importera åtminstone 25 procent 
av sin motsvarande export till Libanon.  
553 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 7 februari 1966. 
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och entreprenadsverksamhet. Som tidigare nämnts hade kritiska röster höjts mot 
resan. Delegationsresan blev dock av i början av 1966 och kom att anordnas av 
SAE och ledas av utrikesrådet Carl Henric Nauckhoff. Förutom Libanon 
besöktes även Saudiarabien och Kuwait. I Beirut inriktade sig delegationen 
huvudsakligen på att presentera Sverige som konsult-, entreprenad- och 
leveransland av tyngre kapital varor. Delegationen träffade libanesiska 
handelsrepresentanter och diskuterade planer för framtida svenska 
investeringar.554 I samtal med direktör Nadim Dimechkié, då vid libanesiska 
utrikesministeriets handelsavdelning, framhöll Dimechkié att Libanon hade en 
helt fri ekonomi men att varuimporten var nästan 10 gånger större än 
varuexporten. En balanserad utrikeshandel uppnåddes dock genom inkomster 
från servicetjänster, handel, turism och remissor från utomlandsboende 
libaneser. Den libanesiske ekonomiministern Rafic Naja framhöll dock i sitt 
möte med delegationen att någonting måste göras för att minimera underskottet 
i handeln mellan Sverige och Libanon.555  

Wollin och Halvarsson klargjorde också sin syn på vad de svenska företagen 
borde göra för att stärka de svenska exportansträngningarna i Mellanöstern. 
Bland annat menade de att man borde arrangera en svensk vecka med en 
utställning av svenska produkter i Beirut.556 Det är tydligt att förslag på svenska 
framtida aktiviteter i Libanon byggdes på ambassadörens och 
handelssekreterarens personliga upplevelser och erfarenheter av andra länders 
utställningar i Libanon. 

Delegationen 1966 representerar ett nytt inslag i de svensk-libanesiska 
förbindelserna. För det första handlar det om ett välorganiserat besök, med 
tunga representanter från svenskt näringsliv. För det andra skedde kontakten på 
en mycket hög politisk nivå.  

  

                                                      
554 Svensk Export, nr. 5 (7 april 1966), s. 12. 
555 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9, en rapport 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 4 maj 1966. 
556 UD:s 1920 års dossiersystem, H1/XL, Libanon (1967‐1969),RA Stockholm. En rapport 
från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 27 november 1967.  
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7.2 Försök att öka handelsutbytet (1967-1971) 

Trots den allvarliga utvecklingen under slutet av 1960- och början av 1970-talen 
fanns det fortfarande förtroende för Libanons ekonomiska framtid bland 
utländska aktörer som noterade en snabb ekonomisk återhämtning. Affärslivet 
kom igång igen och Libanons valutareserver var fortsatt stora.557 I ett brev från 
december 1967 förklarade Nadim Dimechkié, numera libanesisk ambassadör i 
London, för utrikesrådet Carl Henric Nauckhoff att det fanns goda möjligheter 
för att förbättra och öka det libanesisk-svenska handelsutbytet mellan Libanon 
och Sverige.558 

Innan Nauckhoff skickade ett svar till Dimechkié, var han i kontakt med 
Grossistförbundet för att undersöka möjligheterna att öka svenska importen från 
Libanon. Efter en rundfrågning bland svenska importörer informerade 
Grossistförbundet att Libanon främst ansågs ha möjligheter till att öka exporten 
av läderprodukter till Sverige. Framgången med de så kallade Beirutväskorna 
skulle ha väckt intresse för Libanon som leverantör. På sikt skulle Libanon 
också kunna leverera grönsaker, gurkor, bär och bearbetade bärprodukter. 
Grossistförbundet ansåg att Libanons äpplen och citrusfrukter var av 
tillfredsställande kvalitet och förpackning, men att priser, leverans- och 
betalningsvillkor skulle behöva anpassas efter svenska marknadsförhållanden.559   

I sitt svar till Dimechkié konstaterade Nauckhoff att det fanns goda möjligheter 
att importera lädervaror från Libanon. Han förklarade vidare att det under en tid 
sålts läderväskor av märket "Beirut bag" i Sverige. Nauckhoff hoppades på att 
denna ökning av Libanons export till Sverige skulle kunna leda till en allmän 
expansion av ländernas ömsesidiga handel.560  

Dessutom klargjorde Nauckhoff att Sverige var berett att importera libanesiska 
gurkor, bär och produkter som juice, marmelad och sylt. Han betonade dock att 
trots de förbättringar i kvalitet och förpackning av libanesiska äpplen, apelsiner 
och citroner som gjort, var dessa produkter fortfarande orimligt högt prissatta. 

                                                      
557 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1968‐1969), Vol. 18, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut, till UD, Beirut den 16 september 1969. 
558 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från 
Libanons ambassadör i London Nadim Dimechkié till utrikesrådet Carl Henric 
Nauckhoff, London den 17 december 1967.  
559 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från 
Grossistförbundet till UD, Göteborg den 13 februari 1968.  
560 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från 
utrikesrådet Carl Henric Nauckhoff till den libanesiska ambassadören i London, Nadim 
Dimechkié, Stockholm den 6 mars 1968. 
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Nauckhoff vidarebefordrade således i stort sett Grossistförbundets 
uppfattningar.561  

Libanesiska aktörer såg också möjligheter att öka den libanesiska exporten till 
Sverige. Chefen för det libanesiska ekonomiministeriets utställningsavdelning, 
Antoine Hélou – en bror till den sittande libanesiska presidenten Charles Hélou 
– företrädde Libanon på Göteborgs internationella mässa i maj 1968. Libanon 
hade här en egen paviljong som visade libanesisk frukt och hantverk och 
skildrade de libanesiska turistattraktionerna. Ambassadör Wollin följde 
rapporteringen i den libanesiska pressen. Wollin noterade att Hélou sade att det 
fanns goda möjligheter för marknadsföring av libanesiska frukter på den 
skandinaviska marknaden. Enligt Wollin var Hélou nöjd över ett stort antal 
kontakter han hade med skandinaviska affärsmän som visade intresse av att 
importera libanesiska frukter.562 

Sverige och Libanon fortsatte sina ansträngningar för att främja handelsutbytet 
mellan båda länderna. UD beslöt att utvidga verksamhetsområdet för 
handelssekreteraren i Beirut genom att omfatta Libanon, Jordanien, 
Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen och även Cypern.563  

En för de svenska exportansträngningar glädjande händelse ägde rum i Beirut i 
maj 1969. Direktören för det svenska bolaget Atlas Copco, Kurt-Allan Belfrage 
och ett antal prominenta libanesiska affärsmän invigde då bolagets nya centrum 
med både utställningslokaler och verkstäder. Wollin konstaterade att man hade 
ordnat en intressant utställning av Atlas Copcos produkter, vilket väckte 
uppmärksamhet och drog ett stort antal besökare. Han noterade att Atlas Copcos 
nyinrättade centrum i Beirut var det första av sitt slag i Mellanöstern. Ingenjörer 
vid det nya centret lärde kunder hur produkter från Atlas Copco kunde användas 
för olika ändamål. Detta initiativ möttes med stort intresse i Mellanöstern och 
betraktades av den svenske ambassadören i Beirut som en stor framgång.564 

                                                      
561 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från 
utrikesrådet Carl Henric Nauckhoff till den libanesiska ambassadören i London, Nadim 
Dimechkié, Stockholm den 6 mars 1968. 
562 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Claes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 11 juni 1968.   
563 UD:s 1920 års dossiersystem, H3/XL (1956‐1969), Vol. 2, RA Stockholm. Ett beslut 
utfärdat av UD, Stockholm den 28 februari 1969. 
564 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från 
ambassadör Claes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 27 maj 1969.   
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I juni 1969 hölls fortsatta diskussioner om den libanesisk-svenska handeln i 
Stockholm mellan representanter från UD och Nadim Dimechkié, som vid 
denna tid var Libanons ambassadör i London. Han påpekade att den libanesiska 
exporten till Sverige endast hade ökat med en halv miljon kronor till 3.2 
miljoner under det första kvartalet 1969, medan den svenska exporten till 
Libanon hade fördubblats från 5 till 10 miljoner kronor under samma period. 
Han betonade att importsystemet i Libanon var liberalt och avsikten var även att 
det skulle förbli i framtiden. Dimechkié klargjorde – tvärt emot den linje som 
Takieddine drivit sedan 1950 – att det inte var de libanesiska myndigheternas 
tanke att söka uppnå balans i handelsutbytet mellan Sverige och Libanon. Han 
var även medveten om att den svenska importen av libanesiska produkter var i 
princip helt fri. Han visste att de svenska myndigheterna inte kunde trycka på 
svenska statliga företag för att öka sin import från Libanon. Dimechkié ansåg 
dock att man från svensk sida skulle förmå de svenska statliga handelsrelaterade 
myndigheterna att uppmuntra AB Vin & Spritcentralen och även Svenska 
Tobaks AB att köpa vin respektive tobak från Libanon. UD förklarade för 
Dimechkié att de svenska statliga företagen var helt självständiga i sin 
verksamhet och skulle agera uteslutande utifrån rent kommersiella 
överväganden. Dimechkié sade sig vara medveten om detta men ville ändå att 
svenska företag skulle köpa ”på prov” av vin och tobak från Libanon för att 
undersöka kvaliteten och smaken. UD lovade diskutera frågan med berörda 
svenska företag.565 

Senare konstaterade Svenska Tobaks AB att företaget fått prover på libanesisk 
tobak. Företaget var dock av uppfattningen att den libanesiska tobaken inte var 
användbar i den svenska tobakstillverkningen. 566  Vin & Spritcentralen 
informerade UD att vid flera tillfällen erhållit offerter med prov på viner från 
Libanon. Det konstaterades att det höga priset och den låga kvaliteten på det 
libanesiska vinutbudet gjorde att det inte var lätt att sälja libanesiskt vin på den 
svenska marknaden. Därefter avvisade UD i samarbete med 
Handelsdepartementet begäran om att stödja import av vin och tobak från 
Libanon.567 

                                                      
565 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. En rapport av 
UD, Stockholm den 18 juni 1969.   
566 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från Fred 
Fant vid Svenska Tobaks Aktiebolaget till Handelsdepartementet, Stockholm den 25 
juni 1969. 
567 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från 
Bengt Risberg vid AB Vin & Spritcentralen till Handelsdepartementet, Stockholm den 7 
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Samtidigt förvärrades den politiska situationen i Libanon, vilket även fick 
konsekvenser för transithandeln i och med att de syriska myndigheterna stängde 
gränsen mot Libanon i november 1969. Syrien drog fördel av denna händelse 
för att ta över den internationella transithandeln från Beirut till de syriska 
hamnarna i Lattakia och Tartus.568 Men när Syriens president Hafez Al-Asad 
kom till makten år 1970 förbättrades handelsrelationerna genom ett avtal i 
december samma år om fri rörlighet för varor och människor mellan Libanon 
och Syrien. Dessutom bildades en libanesisk-syrisk kommitté och ett antal 
underkommissioner för att lösa ekonomiska och politiska bilaterala problem 
mellan de båda länderna. Det gällde främst handelsutbyte, transittrafik och 
gränsfrågor.569  

Från Sveriges sida undersökte de svenska myndigheterna den libanesiska 
marknaden för att öka varuexporten till Libanon. I en rapport till UD den 27 
april 1970, informerade den svenska charge d'affaires i Beirut, Olle Tunberg, 
om att de libanesiska myndigheterna planerade att importera stora mängder 
läkemedel. Enligt Tunberg fanns för många företag som konkurrerat om 
läkemedelsofferter. Ryssarna var mycket intresserade av att marknadsföra 
sådana produkter i Libanon. Svenska Astra AB, Pharmacia AB, och AB Kabi 
fanns bland de företag som godkänts av de libanesiska myndigheterna för 
samarbete. Det fanns en indikation på att Libanon ville köpa svenska 
apoteksprodukter för ett värde upp till 16 miljoner kronor varje år: 

"Den libanesiske hälsovårdsministern informerade att han hoppades på 
svenska leverantörer av läkemedel till Libanon. Det visade sig vara 
Baroudi Firm som var offentlig agent för Libanon. Det var en bra idé 
eftersom Baroudi representerade den svenska Handelsbanken och 
samarbetade med LM Ericsson".570 

                                                                                                                                  
juli 1969. Ett brev från Sven Eric Beckius vid Handelsdepartementet till UD, Stockholm 
den 8 juli 1969. 
568 Yamot (2005), s. 146‐147.  
569 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1970‐1971), Vol. 20, RA Stockholm. Ett brev 
från ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 30 mars 1971. Hafez Al‐Asad 
tjänstgjorde år 1958 som pilot inom det syriska flygvapnet. År 1960 blev han medlem i 
Baathpartiet högsta styrelse. År 1965 blev Al‐Asad överbefälhavare för flygvapnet i 
Syrien. 1966 utsågs han till försvarsminister. År 1970 ledde han en statskupp och 
styrde landet fram till sin död i 10 juni 2000. Hussein (2003), s. 297. 
570 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. En rapport från 
Olle Tunberg, chargé d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 27 
april 1970. Ett brev from Olle Tunberg, chargé d’affaires vid svenska ambassaden i 
Beirut till UD, Beirut den 29 april 1970.      
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Eftersom LM Ericsson var det svenska företag som hade de största kontrakten i 
Libanon var Baroudi exempel på en högt uppsatt kontakt på den libanesiska 
marknaden. 

7.3 Störningar i Libanons relation med Saudiarabien 

Det har tidigare konstateras att försäljningen för vissa produkter via transit över 
Beirut till andra länder i regionen var viktig för att täcka det libanesiska 
underskottet i handelsbalansen. Vinsterna i denna handel uppmuntrade de 
libanesiska myndigheterna och affärsmännen att öka importen av varorna från 
väst. För Sverige var det bättre att handeln skedde utan handelsavtal eftersom 
bedömningen av den libanesiska marknadens framtid var osäker. Transithandeln 
var bredare och viktigare än den begränsade inhemska libanesiska marknaden å 
andra sidan stod det klart att transithandeln lätt stördes av omvärldsfaktorer. 

Vid sidan av de problem som orsakades av den palestinska 
kommandoaktiviteten kom flera händelser att ytterligare öka Libanons bördor. 
Saudiarabien som alltid hade betraktats som en vänskapligt inställd stat, vidtog 
1969 åtgärder som innebar svårigheter för den libanesiska exporten till landet. 
Bakgrunden var att Saudiarabien menade att den libanesiska regeringen hade 
svikit ett löfte till Saudiarabien om att tillsammans bygga ett tredje 
oljeraffinaderi i Libanon. Löftet uppstod i samband med att det statliga 
saudiarabiska företaget Petromin ett år tidigare hade erbjudit sig att samarbeta 
med Libanon kring raffinaderianläggningen. Den libanesiska regeringen kunde 
inte besluta sig för att acceptera Saudiarabiens erbjudande trots de studier och 
undersökningar som gjordes av den libanesiska regeringen och bekostades av 
det saudiska Petromin. Saudiarabien uttryckte sitt missnöje med den libanesiska 
attityden genom att vägra förlänga gällande handelsavtal.571 

Den saudiarabiska åtgärden slog hårt mot Libanon eftersom Saudiarabien 
utgjorde den främsta importören av libanesiska produkter. Även Syrien och Irak 
vidtog åtgärder som var riktade sig mot Libanons ekonomiska intressen. I 
Syriens fall gällde det ständiga nålstick i form av restriktioner mot libanesisk 
transittrafik, vilket ska ses mot bakgrund av syriernas försök att lyfta upp 
hamnen i Lattakia på bekostnad av Beirut Port. Vidare gav Irak sina 
medborgare i Libanon (cirka 12 000 personer) hösten 1969 order att inom 24 
timmar lämna landet på grund av att den libanesiska pressen skrivit vanvördiga 
artiklar om den irakiska regimen. Med detta gick Libanon miste om flera 

                                                      
571 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1971), Vol. 21, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 6 april 1971. 
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miljoner dollar i utländsk valuta.572 Det kan konstateras att Libanon plötsligt var 
indraget i dispyter med flera arabländer vilket bidrog till den allmänna 
osäkerheten kring landets politiska och ekonomiska situation.  

I augusti 1970 samlades det libanesiska parlamentet och utsåg Sleiman Franjieh 
till ny libanesisk president. Franjieh var känd för moderation och saktmod. Han 
var emot de palestinska gerillagruppernas närvaro i Libanon. Han lanserade 
även en slogan ”mitt land har alltid rätt”. Olle Tunberg, chargé d’affaires vid 
svenska ambassaden i Beirut kommenterade valet av Franjieh i ett brev till UD 
med att det förstärkte tendensen mot libanism i motsats till arabism. Därigenom 
skulle även politiken mot PLOs närvaro i Libanon komma att hårdna. Vidare 
betonade Tunberg att Franjieh var stor vän av Sverige. Han påminde om att 
Franjieh, då ekonomiminister, hade bjudit hela då i Beirut församlade 
handelssekreterarkonferensen till lunch i sitt hem i norra Libanon sommaren 
1968.573  

7.4 Planerna på ett tredje raffinaderi i Libanon  

Hösten 1969 utsågs Åke A. Jonsson till ny svensk ambassadör i Libanon och 
Curt Ståhl till ny handelssekreterare. Jonsson hade en politisk magisterexamen 
och hade tidigare bland annat tjänstgjort som attaché, charge d’affaires, och 
ambassadråd innan han tillträdde tjänsten som ambassadör. 574  Ståhl var 
civilingenjör och hade haft anställningar inom näringslivet innan han tog över 
handelssekreterartjänsten i Beirut.575 Han var känd för sitt stora intresse för 
kultur och historia.576 I ett brev till UD förklarade ambassadören Jonsson att den 
inre utvecklingen i Libanon efter valet av ny president var påtagligt lugn. 
Förhoppningar hystes, enligt honom, om att bekämpa korruptionen, förbättra 
socialvården och åstadkomma ekonomiskt välstånd. Jonsson berättade vidare att 
handeln åter hade ökat och att bankernas inlåning åter hade vuxit. Med 

                                                      
572 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1968‐1969), Vol. 18, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Cläes I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 16 september 1969. 
573 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1970‐1971), Vol. 20, RA Stockholm. En 
rapport från Olle Tunberg, chargé d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut till UD, 
Beirut den 18 augusti 1970. 
574 Sveriges statskalender 1970, s.235 
575 Sveriges Statskalender 1969, s 235. 
576 Nya Lidköpings‐Tidningen 23 december 2009. Nekrolog över Curt Ståhl. 
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begynnande optimism såg Jonsson fram mot bättre framtid för Libanons 
ekonomi.577  

Den libanesiska regeringen försökte på nytt komma överens med Saudiarabien 
om uppförandet av ett tredje oljeraffinaderi i Libanon. Enligt en principiell 
överenskommelse i mars 1971 om etablerandet av ett tredje raffinaderi skulle ett 
libanesiskt aktiebolag, ägt till hälften av den libanesiska och till hälften av den 
Saudiarabiska regeringen, bildas. Olja från Saudiarabien skulle användas för 
produktionen och den saudiarabiska regeringen skulle stå för finansieringen av 
projektet. Den libanesiska andelen skulle betalas genom avdrag av dess räntefria 
vinst. En teknisk och ekonomisk utredning om starten av projektet skulle vara 
klar under hösten 1971.578 

Jonsson informerade UD att tanken på ett tredje raffinaderi i Libanon hade 
funnits på regeringens agenda redan 1966 och man hade också beslutat om att 
etablera anläggningen. Detta raffinaderi skulle arbeta sida vid sida med de två 
redan existerande anläggningarna, ägda av IPC och Medreco. Tanken var, enligt 
Jonsson, att anläggningen skulle raffinera 500 000 ton årligen till en början för 
att efter fem till sex år komma upp till 830 000 ton och slutligen till 1 250 000 
ton årligen. Jonsson framhöll dock att planerna förföll efter att IPC och 
Medreco hade lovat utvidga kapaciteten. En komplicerande faktor hade varit 
kontinuerliga meningsskiljaktigheter mellan regeringen och raffinaderierna om 
de fiskala villkoren för deras verksamhet. Den libanesiska regeringen 
argumenterade att dessa skulle regleras innan man kunde tillåta en utvidgning 
av landets raffineringskapacitet.579  

Den libanesiska regeringen lyckades återuppta förbindelserna med 
Saudiarabien. I slutet av september 1971 beslöt Libanon och Saudiarabien om 
att åter tillämpa det handels- och samarbetsavtal som slöts 1967. Enligt Jonsson 
var handelsavtalet främst till fördel för Libanon som hade positiv handelsbalans 
i förhållande till Saudiarabien. Utöver det så fanns nu hopp från båda sidor om 
uppförandet av ett tredje raffinaderi under de kommande åren. Efter 
konsultationer med experter och ekonomer övertygades den libanesiska 
regeringen om att ett tredje raffinaderi skulle kunna vara stöd för Libanons 

                                                      
577 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1970‐1971), Vol. 20, RA Stockholm. En 
rapport från Olle Tunberg, chargé d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut till UD, 
Beirut den 7 januari 1971. 
578 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1971), Vol. 21, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 6 april 1971. 
579 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1971), Vol. 21, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 6 april 1971. 
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ekonomi. IPC intog en hårdare attityd mot den libanesiska regeringen. IPC ville 
ha en garanti att bolaget skulle kunna öka sin produktion successivt fram till 
1976. 580 Ett dödläge i förhandlingarna uppstod. Samtidigt kom den politiska 
utvecklingen i landet att skjuta upp varje beslut om det nya tredje raffinaderiet. 

7.5  Svensk-libanesiska handelsrelationer fram till inbördeskriget 
1975 

Utvecklingen i Libanon tog en annan kurs än den förväntade. Under åren 1971 
till 1973 hade den libanesiska armén blivit svagare och var oförmögen att 
kontrollera landet. Samtidigt förvandlades de många libanesiska politiska 
partierna till väpnade milisstyrkor. Sammandrabbningar ägde rum mellan de allt 
starkare palestinska grupperna och den försvagade libanesiska armén. Dessutom 
intensiverades de israeliska attackerna på libanesiskt territorium. 581  Det 
förvirrade politiska klimatet i Libanon ledde till störningar i den ekonomiska 
aktiviteten.  

De irakiska oljeleveranserna via Libanon upphörde exempelvis efter 
nationaliseringen av IPC Oil Corporation i Irak i juni 1972. Detta avbrott pågick 
fram till mars 1973.582 Den irakiska nationaliseringen av IPC följdes dessutom 
av nationalisering av IPCs tillgångar i Syrien. De irakiska myndigheterna hade 
föreslagit att Libanon skulle ta samma väg som syrierna. Man menade att 
Libanon, på ett eller annat sätt, borde hyra eller köpa IPC tillgångar i Libanon 
för att säkra oljeförsörjningen. Libanon vägrade dock att följa de irakiska 
förslagen. Krisen orsakade förluster på cirka 200 miljoner USA-dollar i Irak, 
Syrien och Libanon. När Irak kommit överens med IPC att köpa IPCs tillgångar 
i Libanon beslutade den libanesiska regeringen att ta över dessa tillgångar utan 
att betala någon del till Irak.583  

Krisen mellan Irak och Libanon eskalerade och drabbade också 
handelsrelationerna. De irakiska handelsmyndigheterna beskyllde Libanon för 
att konkurrera ut irakiska produkter på den kuwaitiska marknaden. Därför 
stoppades den libanesiska transithandeln genom irakiska territorier till Kuwait. 
En särskild irakisk handelskommitté tillsattes för att möta den libanesiska 

                                                      
580 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1971), Vol. 21, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 4 oktober 1971. 
581 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL (1972), Vol. 22, RA Stockholm. En rapport från 
ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 19 januari 1972. 
582 El‐Khazen (2000), s. 255. 
583 Ibid, s. 255. 
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konkurrensen. Stängningen av transithandeln genom Irak innebar också högre 
priser för de libanesiska varor som nu transporterats via Saudiarabien till 
Kuwait.584 

Syrien stängde sina gränser mot Libanon i tre månader på våren 1973. Orsaken 
var oroligheterna mellan den libanesiska armén och palestinska beväpnade 
grupper inne i Libanon. Exporten hämmades allvarligt och transitvarorna via 
Beirut port till olika arabiska länder upphörde i princip.585 Samtidigt kom den så 
kallade ’petrodollar boom’ som följde av OPECs oljeprisökningar 1973 att leda 
till en period av ekonomisk expansion för Libanon. Insättningen av kapital från 
arabiska oljeinkomster i libanesiska banker ökade på nytt samtidigt som de 
oljeproducerande staternas efterfrågan på importerade varor steg.586Den svensk-
libanesiska handeln fortsatte därför trots det tilltagande våldet i landet. Den 
svenska exporten till Libanon ökade från 45.6 miljoner kronor år 1970 till 57.3 
miljoner kronor år 1971.587 

Trots denna ökning så uppstod det vissa problem i handelsutbytet mellan 
Sverige och Libanon. I november 1971 rapporterade representanter från AB 
Astra, Pharmacia AB, och AB Kabi i ett brev till UD att vissa affärsmässiga 
hinder fanns för handeln med Libanon. Det libanesiska Hälsovårdsministeriet 
hade sänkt priserna på importerade läkemedel från Sverige utan några 
diskussioner med de svenska myndigheterna eller de berörda företagen. Enligt 
skrivelsen baserades prissänkningen på felaktiga antaganden om förhållandena i 
Sverige. Den genomsnittliga svenska marginalen för farmaceutiska produkter på 
23 procent angavs i libanesiska dokument vara 35 procent. Den genomsnittliga 
marginalen på 7 procent angavs av libanesiska myndigheter till 15 procent. 
Dessutom hade det libanesiska Hälsoministeriet fel angående växelkurserna för 
den svenska kronan. Ministeriet bestämde växelkursen för 100 kronor till 63.3 
libanesiska pund, medan den officiella växelkursen för 100 libanesiska pund var 
163 kronor. 588  Detta innebar de facto att det libanesiska Hälsoministeriet 
genomfört en omvärdering av den svenska valutan. Effekten av det var att de 
svenska läkemedelsföretagen inte kunde fortsätta att exportera sina produkter 

                                                      
584 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 115, RA Stockholm. En rapport från 
Svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 22 mars 1973.   
585 El‐Khazen (2000), s. 255‐256. 
586 Barlow (2009), s. 129.  
587 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 115, RA Stockholm. Ett PM av UD, 
Stockholm den 23 februari 1973. 
588 Man kan ha gjort ett medvetet eller omedvetet räknefel. Det officiella priset för 1 
libanesiskt pund var 1.63 kronor. 100 kronor kostar då 61.3 libanesiska pund och inte 
63 pund som ministeriet hävdade.  
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till Libanon på grund av alltför låga vinster. Representanterna krävde att UD 
skulle göra allt för att rätta felen.589 

År 1972 minskade dock svenska exporten till 52.7 miljoner kronor jämfört med 
året innan.  De viktigaste exportvarorna var verkstadsprodukter varav 
telekommunikationsapparater stod för mer än hälften av värdet. 590  De helt 
dominerande produkterna från Libanon var läderväskor och inälvor som 
användes i charkuteriindustrin. En förskjutning från vegetabilier mot animaliska 
produkter kunde således skönjas.591 

De libanesiska myndigheterna hade också fortsatt sina strävanden att finna 
vägar att öka exporten till Sverige. En libanesisk ambassad öppnades i 
Stockholm i januari 1972.592 Den övergripande bilden av handeln uppvisade 
dock en påtaglig historisk kontinuitet med stora svenska handelsöverskott mot 
Libanon. SAE kunde inte heller rapportera några särskilda problem rörande den 
svenska exporten till Libanon under 1972.593 

Vindarna var dock på väg att vända. Utbrottet av det libanesiska inbördeskriget 
i april 1975 ledde till en total kollaps av den libanesiska staten. Handeln 
drabbades direkt och påtagligt av en betydande nedgång. Hamnen i Beirut hade 
drabbats av kriget och infrastruktur hade förstörts. Offentliga tjänster, industrier 
och fabriker skadades svårt. Jordbruket likaså. Raffinaderiet nära kuststaden 
Saida bombades och turismen upphörde.594  

Också för svensk företagarverksamhet i Libanon blev de långsiktiga effekterna 
av kriget förödande. I nästa kapitel undersöks hur den svenska 
affärsverksamheten i Libanon under slutet av 1960-talet gick från planer på 
stora projekt till ett i det närmaste totalt avvecklande av verksamheten. 

                                                      
589 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. Ett brev från J. 
Orrnert (AB Astra), L‐E Sjögren (AB Kabi) och C. Holmbäck (Pharmacia AB) till UD, 4 
november 1971. 
590 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 115, RA Stockholm. Ett PM av UD, 
Stockholm den 23 februari 1973. 
591 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 114, RA Stockholm. En rapport 
utgiven av UD om svensk‐libanesisk handel, Stockholm den 23 februari 1973.   
592 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, LME 
telefonprojekt i utlandet. Ett brev från LME till den libanesiske ambassadören i 
Stockholm, Stockholm den 3 januari 1972. Trots ihärdigt arkivarbete har inga uppgifter 
kring bakgrunden till etablerandet av ambassaden kunnat hittas i de svenska arkiven. 
593 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Volym 115, RA Stockholm. Ett PM av UD, 
Stockholm den 23 februari 1973. 
594 Brenchley (1989), s. 221‐223. 
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7.6 Kommentarer 

Vid början på perioden fanns ett betydande intresse för framtida investeringar i 
Libanon som också kunde skapa möjligheter för svenska företag. Dit hörde 
planerna på ett tredje oljeraffinaderi i landet. Den svenska industridelegationens 
besök i Beirut 1966 representerar ett nytt inslag i förbindelserna mellan 
länderna. Det var ett välorganiserat besök, med tunga svenska representanter 
från näringslivet och kontakter skedde på mycket hög politisk nivå. I linje med 
Uppsalamodellen representerar delegationen ett försök att skapa nya och 
nätverk med inflytelserika personer.  

Många Mellanösternsländer drabbades under perioden 1966 till 1975 av krig 
och av politiska och ekonomiska kriser. Också i Libanon, som en direkt följd av 
en ökad palestinsk beväpnad närvaro i landet efter sexdagarskriget. Därmed 
drogs Libanon också in i konflikt med Israel, vilket orsakade problem och 
frustration för många av de länder som handlade med Libanon. 

Trots detta fortsatte de libanesiska myndigheterna att fortsätta laissez-faire 
politiken och lockade till sig stora summor utländskt kapital som finansierade 
olika bygg- och utvecklingsprojekt. Beiruts roll som internationellt bank- och 
kommersiella centrum stärktes. Den loka valutan fortsatte vara stark och 
transithandeln nådde nya höjder.  

Den övergripande bilden av handeln uppvisade dock en påtaglig historisk 
kontinuitet med stora svenska handelsöverskott mot Libanon. Inte heller under 
perioden mellan 1966 och 1975 ingicks något bilateralt handelsavtal med 
Sverige. Tvärtom avslutas de libanesiska försöken att få till stånd ett sådant 
avtal 1969 då myndigheterna klargjorde att de inte försökte uppnå balans i 
handelsutbytet med Sverige. Istället försökte man från libanesisk sida att 
marknadsföra produkter som tobak och vin och öppnade en ambassad i 
Stockholm 1972. 

Ökad politisk instabilitet och tilltagande konflikter i Libanon och i regionen 
motverkade de svenska ambitionerna som i början av perioden präglades av 
relativt stor optimism. Också libanesisk misskötsel rörande importtullar 
drabbade svenska läkemedelsföretag vilket störde relationerna mellan länderna. 
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8 Från	Medelhavets	strand	till	öknens	sand	

Som tidigare nämnts utsågs Claës I. Wollin till en ny ambassadör i Libanon 
hösten 1965 samtidigt som Olof Halvarsson tillträdde som en ny 
handelssekreterare vid handelskontoret i Beirut. Tillsammans med SAE 
diskuterades olika strategier för en ökad svensk exportaktivitet i såväl Libanon 
som länderna på den arabiska halvön.595 I samband med detta organiserades 
också den första stora svenska handelsdelegationen till Libanon våren 1966, 
vilket omnämnts tidigare. Ungefär samtidigt började också planer kring större 
projekt att utarbetas.   

I maj 1966 tog Louis Cattan från The Engineering & Trading Corporation 
kontakt med handelskontoret i Beirut. Enligt Halvarsson var Cattan mycket 
ivrig att få igång ett samarbete med svenska företag. Det gällde paketlösningar 
för hotellprojekt. Cattan önskade alltså komma i kontakt med en svensk grupp 
som kunde offerera allt från konstruktion till verktyg. Dessutom underströk han 
att Cattan var beredd att omedelbart resa till Sverige för förhandlingar:  

”Visserligen var han rätt ung och nyetablerad i branschen, men han 
verkade mycket dynamisk och han hade goda kontakter runt om i 
Mellanöstern. Därtill hade han god ekonomisk grund”.596   

Kontaktförmedlingen gav resultat. En månad senare besökte Cattan Sverige för 
att träffa tjänstemän från SAE och representanter från det svenska företaget 
SIAB.597 

Från handelskontoret i Beirut förekom även negativa synpunkter på vissa 
libanesiska aktiviteter. Handelssekreteraren Halvarsson informerade SAE att 
den planerade utställningen ”Food for the man tomorrow” syntes vara mindre 
intressant för svenska exportörer: 

”Vi hade haft åtskilliga kontakter med ledarna för utställningen. Utifrån 
utställningsprogrammet kunde vi få bekräftat att den inte skulle bli av 
intresse för svenska exportörer”.598 

                                                      
595 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:118, ett brev 
från SAE till handelskontoret i Beirut, Beirut den 17 juni 1965. 
596 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 2 september 1967. 
597 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, brev 
växlades mellan handelskontoret i Beirut och SAE, Beirut den 2 oktober 1967 och 
Stockholm den 9 oktober 1967. 
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Från SAE bekräftades detta genom att två svenska firmor nämligen Tetra Pak 
och Agriconsult i Malmö bedömde utställningen såsom föga intressant ur 
kontaktsynpunkt. Företagen hade därför avstått från att delta. 599 

Vidare gjorde Halvarsson en mindre utredning om marknaden för svenskt 
papper och kartong i Libanon. I sina kommentarer om detta förklarade han för 
SAE att det förekom svårigheter med att få fram korrekt statistik från lokala 
källor. Det var även svårt att få några siffror från pappersimportörer och agenter 
eftersom de betraktade statistiken som affärshemligheter. Halvarsson ansåg att: 

”Det skulle därför vara en mycket god hjälp för oss att studera den 
libanesiska marknaden om vi kunde få ta del av den statistik som 
exempelvis den Skandinaviska Papperskonventionen Scanfin regelbundet 
publicerade till sina medlemmar”.600 

I korrespondensen mellan handelskontoret i Beirut och SAE förekom även 
varningar för dåliga kontakter. Vid mitten av oktober 1967 besökte en 
representant från C. Ljungdahl Handels och Fabriks AB tillsammans med en 
tjänsteman från handelskontoret i Beirut, det libanesiska företaget SOCIALE 
S.A.L. Enligt information från handelskontoret till SAE berättade chefen för 
detta libanesiska företag mycket förtroligt om företaget, dess organisation, 
politik och framtidsplaner. På grund av rykten som handelskontoret hört talas 
om, varnade man dock för att SOCIALE tidigare varit svåra att samarbeta med. 
Därför uppmanades SAE att inte vidta vittomfattande åtgärder, utan endast 
känna sig för beträffande intresset från svensk sida.601  

Under den rådande situationen ville UD veta hur samarbetet mellan den svenska 
ambassaden och handelskontoret i Beirut var ordnad. Syftet var att öka 
kapaciteten att sortera de goda libanesiska affärskontakterna från de dåliga. I sitt 
svar till UD försäkrade Wollin att samarbetet med handelskontoret pågick som 
planerat och utan problem: 

                                                                                                                                  
598 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, brev 
växlades mellan handelskontoret i Beirut och SAE, Beirut den 2 oktober 1967 och 
Stockholm den 9 oktober 1967. 
599 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, brev 
växlades mellan handelskontoret i Beirut och SAE, Beirut den 22 maj 1967 och 
Stockholm den 19 juni 1967.  
600 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 31 maj 1967.  
601 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:159, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 21 oktober 1967. 
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”Som ni vet befinner sig ambassadkansliet och handelssekreterarkontoret 
i samma byggnad. Jag och handelssekreteraren hade i stort sett varje 
vecka gemensamma sammanträden rörande den kommersiella 
verksamheten i området. Dessutom kunde handelssekreteraren få ta del 
av för honom intressant delgivning från UD på ambassaden”.602 

Tre tendenser kan skönjas under perioden. För det första kontaktades svenska 
tjänstemän av libanesiska affärsmän som var intresserade av större projekt. 
Cattans hotellprojekt är det första av dessa, LM Ericssons teleprojekt 
undantagna. För det andra förmedlade de svenska tjänstemännen även negativ 
information och varningar rörande vissa affärskontakter. För det tredje ökade 
efterfrågan på svenska konsulttjänster.  

8.1 Efterfrågan på svenska konsulttjänster 

Expertrådet hade redan tidigare fått förfrågningar som rörde konsulttjänster. 
Cattan var det första exemplet på detta genom att han efterlyste expertis rörande 
planeringen av hotellprojektet. Denna tendens blev tydligare under den senare 
delen av 1960-talet. Under hösten 1967 hade Wollin haft ett samtal med den 
libanesiske ministern för allmänna arbeten, Fuad Bizri. I detta samtal hade det 
framkommit att det från libanesisk sida fanns intresse att diskutera vissa 
byggnadsprojekt såväl ur konsult- som entreprenadsynpunkt. 603  Detta rörde 
bland annat byggandet av en ny motorväg mellan Beirut och Damaskus. 
Förfrågningarna om svensk specialisthjälp rörande motorvägsbygget handlades 
personligen av Wollin i kontakt med UD. Den svenska specialisten skulle hjälpa 
de libanesiska myndigheterna att välja mellan anbud från två amerikanska, ett 
västtyskt och ett franskt företag. Wollin nämnde i sin kontakt med UD att endast 
Sverige var kontaktat och att libaneserna insisterade på att specialisten skulle 
arbeta i egenskap av privat rådgivare åt den libanesiska statliga 
administrationen, samt att han skulle komma från svenska offentliga 
vägväsendet. Wollin gav om detta följande synpunkter:  

”Personligen fann jag det naturligtvis vara hedrande vårt land man sökte 
sådan person hos oss då hederlighet, gott omdöme måste vara 
kardinalegenskaper. Givetvis kunde sådan funktion ge öppningar för 

                                                      
602 UD:s 1920 års dossiersystem, H1/XL, Libanon (1967‐1969),RA Stockholm. Ett brev 
från ambassadör Claës I. Wollin i Beirut till UD, Beirut den 20 november 1967. 
603 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:9, ett brev från 
handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 15 december 1967.  
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ytterligare uppdrag. Libaneserna nämnde själva ordnande relationer 
mellan myndigheten och den utvalda konsultfirman”.604  

Utrikesdepartementet tog i sin tur kontakt med SAE för att få bra förslag på en 
sådan svensk specialist.605 De stora projekten, som motorvägsbygget och den 
tidigare omnämnda förfrågan rörande ARAMCO 1961, handlades alltså på hög 
politisk nivå. 

Diskussionerna med den libanesiska myndigheten om behovet av konsulter och 
entreprenörer för byggnadsprojekt väckte tanken hos Halvarsson om att till SAE 
föreslå en gruppresa till Mellanöstern bestående av konsulter, entreprenörer, 
tillverkare av bygg- och entreprenadmaskiner och av tyngre elektrisk utrustning. 
Gruppresan skulle syfta till att uppnå konkreta resultat gällande representanter, 
agenter, distributörer men även att påbörja förhandlingar om vissa projekt. 
Halvarsson berättade om framgångsrika delegationsresor som arrangerats av 
andra länder. Han nämnde några affärsdelegationer som hade besökt Libanon på 
våren 1967, en delegation från Österrike på 20 män, en delegation från Belgien 
på 45 män ledd av kronprinsen Albert, och ett flertal branschdelegationsresor 
från England.606 

Efter kontakter med olika svenska företag lyckades SAE rekrytera deltagare i 
gruppresan till Mellanöstern från sju olika företag: Ingenjörsbyrån Viak AB, 
Widmark & Platzer AB, Scapro, SENTAB, ASEA, AB Metallhantering och Jan 
Thurfjell Arkitektkontor AB. Under perioden 19 april-9 maj 1968 besökte 
delegationen Libanon, Saudiarabien, Irak, Iran, Abu Dhabi och Dubai.607   

Ett annat relativt stort projekt rörde byggandet av ett parkeringshus i Beirut. I 
augusti 1969 fick handelskontoret i Beirut förfrågan från Saint Charles City 
Center om svenska företag som var intresserade av att sälja produkter avsedda 
för ett garage för 1 200 bilar. Handelssekreteraren Halvarsson skickade i sin tur 
brev till SAE för vidare kontakter med svenska intressenter. 608  Senare fick 

                                                      
604 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, ett telegram 
från ambassadör Wollin i Beirut till UD, Beirut den 21 februari 1969. 
605 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, ett telegram 
från ambassadör Wollin i Beirut till UD, Beirut den 21 februari 1969. 
606 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:23, ett PM från 
handelssekreterare Olof Halvarsson i Beirut till SAE, Beirut den 15 december 1967. 
607 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, F1k:23, En rapport 
från assistent Lars Lindblom vid svenska ambassaden i Beirut till SAE, Beirut den 20 maj 
1968. 
608 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 21 augusti 1969. 
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Halvarsson en förteckning på svenska företag som skulle vara intresserade av 
garagefrågan. Bland de företag som nämndes var AB Transister 
(biljettautomater för parkeringsplatser), Trafik- & Vägmärken AB 
(parkeringsautomater), Firma Parkeringsdäck (parkeringsdäck), AB Autolift 
(parkeringshissar), Park System AB (parkeringssystem av metall), Auromekan 
AB (tvättmaskiner för fordon) och AB Ljungmans Verkstäder (bensin- och 
oljepumpar).609 

Efter en träff med Beiruts kommunalråd fick handelssekreterare Curt Ståhl veta 
att en studie utfördes av ryska experter över en tunnelbana i Beirut. I ett brev 
om detta till SAE tyckte Ståhl att man borde följa projektet.610 Det får anses 
troligt att Ståhl i tunnelbaneprojektet såg affärsmöjligheter för svenska företag 
och konsulter.  

Ett annat infrastrukturrelaterat projekt rörde ett andra motorvägsprojekt, den här 
gången mellan Beirut och Tripoli. Ståhl informerade SAE om vikten av att 
nyheten vidarebefordrades till Skånska Cementgjuteriet, Sentab, Kjessler & 
Mannerstråle och andra svenska företag.611 Skånska Cementgjuteriet och Sentab 
var tydligen påtänkta som entreprenörer i byggprojektet, medan Kjessler & 
Mannerstråle var och är en känd arkitektfirma.  

Trots att det fanns ett intresse bland svenska företag att exportera till Libanon 
hade inget svenskt företag etablerat någon industriproduktion i landet. Under 
hösten 1969 började det dock cirkulera rykten om att regelrätta svenska 
industrietableringar var nära förestående. Ansvariga på SAE noterade att en 
artikel i ’Norges Utenrikeshandel’ av den 15 augusti 1969 hävdade att ’The 
Lebanese Office of Industrial Development’ i Beirut godkänt en framställan 
från ’The Lebanese Paper Industry Association’ om anläggandet av ett 
pappersbruk i Libanon. Motivet var det ökade pappersbehovet i landet och i 
närliggande länder. I artikeln stod det också att skyddstullen för papper skulle 
höjas från 11 till 20 procent. SAE tog därför kontakt med handelskontoret i 
Beirut för att få uppgifterna i artikeln bekräftade. Handelskontoret kontaktade i 

                                                      
609 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, ett brev 
från SAE till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 10 september 1969. 
610 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 2 april 1969. 
611 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, ett brev 
från handelskontoret i Beirut till SAE, Beirut den 6 juni 1969. 
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sin tur Ekonomiministeriet i Libanon som inte kunde bekräfta uppgifterna i 
’Norges Utenrikeshandel’.612  

Möjligheten att importera pappersmassa och tillverka papper i Libanon hade 
visserligen diskuterats, men något beslut fanns inte. Handelskontoret lovade att 
längre fram återkomma med klara besked om planerna på anläggandet av ett 
pappersbruk i Libanon. Detta skedde i slutet av oktober 1969 när 
handelskontoret i Beirut informerade SAE om en libanes vid namn Amin Rifai. 
Denne hade tidigare samarbetat med svenska Mo & Domsjö AB (MoDo), som 
enligt Rifai hade planerat att starta en pappersfabrik i Libanon. Enligt Rifai lade 
MoDo ned projektet på grund av den då ostabila politiska situationen i Libanon. 
Beslutet skulle ha skett direkt efter ett israeliskt anfall mot Beirut Airport i 
slutet av 1968. Bakgrunden var en attack från den palestinska gerillan mot 
israeler på Atens flygplats. Som tidigare nämnts hade PLO börjat etablera baser 
på libanesiskt territorium efter 1967. Hämnden kom i form av en israelisk räd 
mot Beiruts flygplats den 28 december 1968. Det var denna händelse som enligt 
Rifai låg bakom MoDo:s beslut att skrinlägga planerna på ett pappersbruk i 
Libanon.613  

Handelskontoret ansåg dock att en pappersfabrik i Libanon vore en klok 
investering och menade att det var underligt att MoDo skulle ha dragit sig ur 
projektet på de av Rifai uppgivna grunderna.614 Framtiden skulle dock visa att 
MoDo var mer framsynta än handelskontoret. MoDo:s syn bekräftades även av 
Olle Tunberg, numera som förste ambassadsekreterare i Beirut, i ett brev till UD 
om Libanons ekonomiska läge. Tunberg förklarade att den instabila situationen 
i Libanon tvingade ett antal företag att lämna Libanon. Det gällde främst 
dotterbolag och agenturer för internationella företag.615 Andra företag minskade 

                                                      
612 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, brev 
växlades mellan SAE och handelskontoret i Beirut, Stockholm den 12 september och 
Beirut den 6 samt den 31 oktober 1969. 
613 Gordon (1980), s. 66. 
614 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:218, brev 
växlades mellan SAE och handelskontoret i Beirut, Stockholm den 12 september och 
Beirut den 6 samt den 31 oktober 1969. 
615 UD:s 1920 års dossiersystem, H6/XL, Libanon (1970‐1974), RA Stockholm. Ett brev 
från Olle Tunberg, förste ambassadsekreterare i Beirut till UD, Beirut den 28 januari 
1970. 
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sina representationer med utsänt folk och kom att i högre utsträckning använda 
lokalt rekryterad personal samt agenturer.616  

8.2 Ökenvandringen inleds 

Som tidigare nämnts kom krisen mellan den libanesiska regeringen och den 
palestinska gerillan att gradvis fördjupas. Regelrätta strider mellan den 
libanesiska armén och gerillan inträffade i trakterna kring Beirut och i norra och 
södra Libanon under tiden april-oktober 1969. Genom Kairoöverenskommelsen 
i början av november samma år lades grunden till PLO-gerillans basering i delar 
av södra Libanon vid gränsen mot Israel.617 Denna utveckling ledde mot en 
direkt konfrontation med Israel. Redan i oktober 1969 insåg ambassadör Åke A. 
Jonsson att bank- och affärslivet i Libanon samt Beiruts roll som regionalt 
finanscentrum och transithamn gick en dyster framtid till mötes om Libanon till 
följd av gerillans närvaro vid gränsen drogs in i krig med Israel.618  

Egyptens president Nasser avled oväntat i en hjärtattack i september 1970. 
Nassers död följdes av oroligheter med skottlossning och vandalism då Nassers 
libanesiska anhängare gav sig ut på gatornas i alla Libanons städer. Läget 
förvärrades när den libanesiska säkerhetstjänsten natten mellan 30 september 
och första oktober avslöjade en statskupp mot Libanons president, ledd av 40 
officerare som troddes ha velat utnyttja Nassers död. Ambassadör Jonsson 
informerade UD om att våldet i Libanon var nära ett fullt kaos efter att 19 civila 
dödades av förlupna kulor.619  

Ytterligare en inhemsk kris – denna gång av ekonomisk art – utlöstes när den 
libanesiska regeringen den 15 september 1971 beslutade om en tullhöjning på 
cirka 500 varor som betecknades som lyxprodukter. Handelskontoret i Beirut 
berättade om höjningar av tulltaxorna på mellan 10 och 100 procent på bland 
annat bilar, papper, textiler, mattor och lädervaror.  En strejkaktion i tre dagar 

                                                      
616 UD:s 1920 års dossiersystem, H6/XL, Libanon (1970‐1974), RA Stockholm. Ett brev 
från ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 6 mars 1970. 
617 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 13 april 1973. 
618 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1969‐1970), Vol. 19, RA Stockholm. 
Ett brev från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 31 oktober 1969. 
619 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1970‐1971), RA Stockholm. Två olika 
brev från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 5 och den 6 oktober 
1970. 
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bland varuhus, affärer och sjöfolk drabbade det ekonomiska livet i landet. 620 
Vid ett tidigare tillfälle förklarade Tunberg att tullhöjningarna kunde leda till 
problem på längre sikt för svenska intressen i Libanon. Speciellt framhölls 
MoDo:s planer på en ny fabrik i landet då tullavgifterna främst ansågs drabba 
industrivaror producerade i Libanon.621   

Ett annat mycket stort industriprojekt som tidigare omnämnts rörde byggandet 
av ett tredje oljeraffinaderi i Libanon. I oktober 1971 informerades SAE om att 
libanesiska och saudiarabiska intressenter hade undertecknat ett avtal med ett 
amerikanskt företag, Universial Oil Products, genom vilket bolaget uppdragits 
planeringen av det nya oljeraffinaderiet.622 Ett svenskt företag, AB Industrial 
Engineering, hörde av sig till SAE och meddelade att man var intresserade av 
att på något stadium komma in i projektet. Företaget hade tidigare haft ett 
omfattande samarbete med Universial Oil Products i olika internationella 
projekt. Det amerikanska företaget var licensgivare för olika processer inom 
raffinaderibranschen och gjorde förarbeten inför den mer detaljerade 
planeringen. Senare, när företaget var klart med sin ’basis for design’, 
kopplades andra bolag in för detaljarbeten, arbetsritningar och byggande. Det 
var i detta skede som det svenska företaget hoppades kunna komma in. AB 
Industrial Engineering meddelade handelskontoret att man önskade få reda på 
vem eller vilka man kunde kontakta i Libanon för att presentera företagets 
verksamhet och kunnande för relevanta beslutsfattare.623  

  

                                                      
620 UD:s 1920 års dossiersystem, H7/XL, Libanon (1956‐1974), Vol.2. RA Stockholm. Ett 
PM från handelskontoret i Beirut till UDs handelsavdelning, Beirut den 17 september 
1971.  
621 UD:s 1920 års dossiersystem, H7/XL, Libanon (1956‐1974), Vol.2. RA Stockholm. Ett 
brev från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 16 augusti 1968. 
622 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:272, ett brev 
från SAE till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 4 oktober 1971. 
623 Sveriges Allmänna Exportförening, RA Stockholm, ref. 730323, E1c:272, ett brev 
från SAE till handelskontoret i Beirut, Stockholm den 4 oktober 1971. 
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8.3 I skuggan av Oktoberkriget 1973 

1 juli 1972 byttes namnet på Sveriges Allmänna Exportförening till Sveriges 
Exportråd. Exportrådet försäkrade för UD och de olika svenska 
handelsrelaterade myndigheterna att fortsätta samarbetet med 
handelssekreteraren i Beirut för att bevaka den libanesiska marknaden.624 Att 
förstärka myndigheterna i Sverige med kontinuerlig information om det 
politiska och ekonomiska läget i Libanon var viktigt, särskilt när det funnits 
planer för etablering av svenska industrier i landet. 

Som ett led i att förstå hur libaneserna såg på den politiska utvecklingen i landet 
besökte ambassadör Jonsson chefen för det libanesiska utrikesministeriets FN-
avdelning, Khalil Haddad. Svårigheterna att hålla balansen både på det utrikes- 
och inrikespolitiska planet i Libanon var uppenbara. Haddad kunde berätta att 
staten kämpade på olika nivåer, men att den kanske värsta stötestenen var 
relationen med Syrien. Syrien stödde den palestinska gerillan i Libanon och 
talade ständigt om krig mot Israel. Dessutom menade han att syrierna med både 
kommersiella och politiska medel, trakasserade libaneserna med jämna 
mellanrum. 625  Den palestinska gerillans närvaro i södra Libanon möttes av 
hårda israeliska reaktioner och det förekom nästan dagligen flygbombningar 
mot baserna i området. Dessutom kom de israeliska överflygningarna att 
utsträckas till Beirut och landets norra delar.626  

Till detta kom en korruptionsskandal som på sommaren 1972 upprörde 
Libanon. Skandalen gällde ett inköp av franska luftvärnsraketer enligt ett beslut 
från 1968. År 1972 hade dock regeringen annullerat avtalet efter samråd med 
militär expertis som menade att raketerna var av föga värde för landets försvar. I 
samband med annulleringen och skadeståndsbetalningen till det franska 
företaget framkom att libaneser i hög ställning, bland dessa arméchefen och det 
franska bolagets libanesiske representant, gjort sig skyldiga till tagande av 
mutor eller provisioner vid kontraktsslutandet. Chargé d’affaires vid svenska 
ambassaden i Beirut Bo Kälfors informerade UD och Exportrådet om att man i 
den libanesiska pressen pratade om ineffektivitet och korruption i förvaltningen. 

                                                      
624 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 115, RA Stockholm. Ett PM av UD, 
Stockholm den 23 februari 1973. 
625 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 5 juli 1972. 
626 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 5 juli 1972. 
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Kälfors varnade de svenska myndigheterna för att risken för oroligheter i det 
libanesiska samhället var stor.627  

De upprepade israeliska bombningarna under våren 1972 följdes i september av 
en israelisk invasion i södra Libanon. Invasionen medförde att tiotals människor 
miste sina liv, och att ett hundratal hus helt eller delvis förstördes. Broar 
sprängdes och telefon- och elektricitetsledningar revs ned. På israeliskt håll 
hävdade man att de palestinska läger som inhyste gerillan var de främsta målen 
för attackerna, medan den libanesiska regeringen menade att de israeliska 
trupperna utan hänsynstagande förstörde libanesiska bostäder.628 

Den libanesiska regeringen stod inför problemet att försöka begränsa gerillans 
verksamhet för att hindra Israel från att finna anledningar för nya attacker mot 
libanesiskt territorium. Regeringen befarade dock att gerillan med stöd av 
Syrien skulle sätta sig till motvärn med bland annat negativa konsekvenser för 
Libanons ekonomi. Syrien kunde exempelvis om man så önskade strypa all 
transithandel mellan Libanon och det arabiska inlandet. I Libanon kunde man 
även vänta sig att vissa befolkningsgrupper som stödde den palestinska gerillan 
skulle gå så långt att landet drevs mot ett inbördeskrig. Den libanesiska 
regeringen ställde sig dock bakom arméns beslut att förhindra gerillan att 
återetablera sig i södra Libanon. Så småningom lyckades den libanesiska armén 
utestänga gerillan från alla byar där de tidigare varit inkvarterade med hopp om 
att gerillan självmant skulle dra sig tillbaka över gränsen till Syrien, då den inte 
hade någonstans att ta vägen.629 Flera gerillasoldater sökte dock skydd i de 
palestinska flyktinglägren inne i Libanon som var deras enda säkra tillflykts- 
och uppehållsort i landet.630  

Den libanesiska arméns åtgärder mot gerillan ledde till motaktioner från 
gerillans sida och dess libanesiska anhängare. Bo Kälfors informerade UD om 
att den libanesiska arméns stränga kontroll över gerillan medförde incidenter 
med skottlossning mellan parterna nästan varje dag. Händelseutvecklingen 
ledde till att officiella kontor, som till exempel huvudpostkontoret, ambassader 

                                                      
627 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från Bo kälfors, chargé d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut till UD, 
Beirut den 16 november 1972. 
628 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 21 september 1972. 
629 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 21 september 1972. 
630 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 5 maj 1973. 
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och utländska affärsföretag, som till exempel firman Export-Import utsattes för 
attacker. Detta kommenterades av ambassadör Jonsson med att: 

”Någon storpolitisk betydelse torde väl de nu vanliga attentatvågorna i 
Beirut inte ha, annat än i perspektivet av ett Libanon i brand”.631  

Händelserna bidrog även till att motsättningarna mellan libanesiska anhängare 
och motståndare till gerillan ökade. Enligt Kälfors var det osäkert om hur 
situationen skulle utvecklas. 632  Samtidigt noterades flera palestinska 
gerillaattacker mot Israel från Libanon och israeliska motattacker mot 
palestinska mål i Libanon. I april 1973 genomförde israeliska förband en attack 
mot gerillaledarna i Beirut och mördade tre av dem. Attacken utlöste en 
regeringskris i Libanon. Premiärministern Saeb Salam krävde 
överbefälhavarens avgång på grund av hans oförmåga att hindra attacken i 
Beirut. När inte Salams krav tillmötesgicks avgick Salam själv från sin post som 
premiärminister. Efter den israeliska attacken mot Beirut uppträdde gerillan mer 
än någonsin tidigare som en stat i staten och arresterade personer och 
bombhotade Beirut flygplats. Situationen förvärrades i slutet av april 1973 när 
gerillan tog några libanesiska soldater som gisslan för att framtvinga frigivning 
av häktade gerillasoldater. 633  Samtidigt ägde förhandlingar rum med 
gerillaledarna i Beirut. PLO-ledare, som Yasser Arafat, hade svårt att 
kontrollera alla palestinska gerillagrupper. 634  Ambassadör Jonsson framhöll 
detta med att frånvaron av de framstående gerillaledarna, som dödades av 
israelerna vid attacken, medförde ökad förvirring, icke-lydande ordergivning 
och försämrad disciplin ned i leden inom den palestinska 
befrielseorganisationen. Desperata syrisk- och libyskstödda palestinska grupper 
som Folkfronten (Popular Front for the Liberation of Palestine-General 
Commanding, PFLP-GC) och Saiqagruppen (palestinskt baathparti under syrisk 
                                                      
631 De amerikanska och jordanska ambassaderna och ett affärsföretag inhyst i samma 
byggnad som finska ambassaden i närheten av den svenska ambassaden utsattes för 
attack. UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. 
Tre olika brev från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 2 och den 12 
oktober samt den 21 december 1972. 
632 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från chargé d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 28 
september 1972. 
633 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. Ett 
brev från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 4 maj 1973. 
634 Yasser Arafat bildade tillsammans med andra palestinier befrielserörelsen Fatah år 
1959. Han utsågs till rörelsens generalsekreterare år 1966 och till PLO‐ledare år 1969. 
Fram till 1996 var han både Fatah‐ och PLO‐ledare. Från 1996 valdes han till 
ordförande för den palestinska nationella myndigheten. Hussein (2003), s. 290‐292. 



 

199 

kontroll) agerade kontinuerligt på egen hand. En ökad gerillaaktivitet vid 
gränsen i söder bevittnades. Det gjorde svårare för libaneserna att finna 
förhandlingspartners som hade något att säga till om.635 

Svåra strider utbröt mellan libanesiska armén och palestinska gerillamän främst 
i flyktinglägren och i Beirut, under perioden 2-9 maj 1973. Detta ledde till 
försämrade relationer mellan Libanon och Syrien. Syrien fruktade att striderna 
skulle spridas mot den syriska gränsen och stängde därför gränsen med 
Libanon. Ett annat motiv som anfördes var att åtgärden vidtogs som reaktion på 
det libanesiska försöket att ’likvidera’ den palestinska gerillan. På libanesisk 
sida uppstod misstanken om att det viktigaste skälet till gränsstängningen var 
rent ekonomiskt. Libanon befarade att syrierna för all framtid ville minska 
Beiruts roll som transithamn till förmån för de egna hamnarna, en politik som 
förts sedan andra världskriget. Med andra ord ville Syrierna flytta den lönande 
libanesiska transithandeln till hamnarna Lattakia och Tartus. 636  Den syriska 
blockaden av gränsen med Libanon orsakade oro och spänningar på 
arbetsmarknaden. Den skapade även svårigheter i relationerna med länder som 
Irak, Kuwait och övriga arabstater som varit beroende av transittrafiken över 
Beirut. Irak tvingades till och med att stänga vissa fabriker på grund av brist på 
råvaror, vilka vanligen importerades via Beiruts hamn.637  

Ambassadör Jonsson såg mörkt på Libanons framtid. Till sammanstötningar, 
korruptionsskandalen och oro på arbetsmarknaden tillkom, enligt honom, nya 
sociala problem. De handelsrelaterade myndigheterna i Sverige informerades 
om att libanesiska tobaksodlare demonstrerade mot det statliga 
tobaksmonopolet och krävde bättre ersättning för sin produktion. Lärare vid 
statliga skolor strejkade och krävde löneökningar på 40 procent.638 

Alltsedan den israeliska attacken mot Beirut i april 1973 levde Libanon med en 
i stort sett permanent regeringskris. En ny regering bildades i juni men avgick 
efter några veckor. I juli bildades en ny regering och omfattade för första 
gången i Libanons historia 22 ministrar som representerade alla religiösa och 

                                                      
635 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 28 september 1972. 
636 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
Ett brev från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 23 augusti 1973. 
637 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
Två olika brev från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 5 juni och den 11 
juli 1973. 
638 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973), Vol. 23, RA Stockholm. En 
rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 6 februari 1972. 
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politiska fraktioner under mottot ”en regering för hela Libanon”. Regeringens 
första uppgifter var att ta itu med den inhemska förtroendekrisen, förmå Syrien 
att öppna gränsen och förbättra relationerna till gerillan.639 I mitten av augusti 
öppnades gränsen igen efter upprepade förhandlingskontakter under 
Arabförbundets regi mellan regeringarna i Libanon och Syrien.640  

Den 6 oktober 1973 utbröt ett nytt krig mellan araberna och Israel på två 
fronter. Den här gången var det Egypten som tillsammans med Syrien 
förklarade krig mot Israel. Jordanien skulle endast finnas med som ett hot om en 
tredje front mot Israel. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten hjälpte till 
ekonomiskt. Förband från Marocko, Sudan, Libyen och PLO deltog med de 
syriska och egyptiska arméerna i kriget. Oktoberkriget varade i nästan tre 
veckor och orsakade parterna stora förluster materiellt och i människoliv.641 

Den efterföljande oljekrisen berodde på att arabstaterna inledningsvis såg ut att 
vinna kriget. Bland annat på grund av det stöd som Israel fick från främst USA 
slutade dock stridigheterna med en israelisk seger. Arabstaterna i Mellanöstern 
svarade då med att genom OPEC minska oljeproduktionen och därmed höja 
priserna på oljan kraftigt. Oljekrisen förändrade världsekonomin och 
efterkrigstidens ekonomiska framgångsepok upphörde. Det tvingade länderna 
att tänka om. För Sveriges del, som vid tidpunkten importerade för oljekrisen 95 
procent av all råolja från OPEC-staterna, var incitamentet att kultivera goda 
relationer och satsa mer på oljeländerna genom att utveckla ett ömsesidigt 
beroende, eftersom oljeländerna nu hade råd och behov att importera svenska 
industrivaror.642  

En våg av oroligheter, upplopp, demonstrationer och bombattentat drabbade 
Beirut och städerna Tripoli och Saida i slutet av 1973. De allmänna 
oroligheterna hade även lett till en våg av kidnappningar av utländska affärsmän 
och ambassadpersonal med krav på lösensummor. 643  Dessa kidnappningar 
utfördes av grupper utanför Arafats kontroll. Efter striderna mellan gerillan och 
den libanesiska armén i maj 1973 hade den explosiva ökningen av 

                                                      
639 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
Ett brev från ambassadör Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 11 juli 1973. 
640 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
Ett brev från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 23 augusti 1973. 
641 Hussein (2003), s. 117.  
642 År 1974 importerade Sverige från Mellanöstern kring 56 procent av sin totala 
oljeimport. Karlsson & Mårtensson (2003), s. 21.  
643 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
Ett brev från svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 4 januari 1973. 
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levnadskostnaderna i Libanon förorsakat social oro i landet. Generalstrejker 
hade flera gånger proklamerats. Oktoberkriget följdes av en social explosion i 
form av demonstrationer och generalstrejker under våren 1974. För studenternas 
del var även frågor om medinflytande och studentdemokrati viktiga, vid sidan 
av protesterna mot de höga levnadskostnaderna. Även muslimska libaneser i 
södra Libanon krävde bättre och värdigare levnadsförhållanden. De begärde 
kompensation för de hus och jordbruksfält som förstördes av israeliska 
hämndaktioner mot gerillan. Muslimerna i Libanons olika delar manifesterade 
även sitt missnöje med sin svaga ställning inom statsförvaltningen. Chargé 
d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut, Bo Kälfors, informerade UD om att 
Libanon stod inför en svår inrikespolitisk situation med krafter som verkade för 
en förändring av det traditionella ekonomiskt liberala samhället. Samtidigt fanns 
det, enligt Kälfors, starka libanesiska nationalistiska högergrupper som var 
beredda att kämpa för sina egna privilegier och bevarandet av det rådande 
politiska och ekonomiska systemet. Situationen konstaterades vara nära ett 
inbördeskrig.644 

Det förvärrade politiska läget i Libanon och i regionen ledde till att libanesernas 
krav på bättre handelsbalans med Sverige nedprioriterades. Tidigare i denna 
studie konstaterades att libanesiska representanter i Stockholm vid upprepade 
tillfällen hoppades på mer svensk import av libanesiska produkter. I och med att 
oroligheterna i Libanon intensifierades, där många utländska aktörer var 
inblandade, efterfrågade den libanesiska ambassadören i Stockholm, Mounir 
Ghandour, vid ett besök till UD ett starkare svenskt politiskt engagemang och 
inte bara humanitärt stöd för palestinska flyktingar. 

8.4 Avvecklingen av den svenska närvaron i Libanon  

Vid tidpunkten stod det klart för svenska myndigheter att Libanons ekonomi, 
som främst baserade sig på tjänster, nu var mycket känsligare för politiska 
kriser än tidigare. Efter varje kris sedan 1950-talet hade ekonomin snabbt 
återgått till praktiskt taget normala förhållanden. Den allvarliga situationen visas 
av att UD i samråd med Exportrådet diskuterade läget i Libanon och om det var 
nödvändigt att minska personalstyrkan vid svenska ambassaden i Beirut. 
Diskussionen slutade med att man beslutade att avvakta med åtgärder eftersom 
Libanon vid tidigare kritiska ögonblick, enligt vad Kälfors uttalade, hade kunnat 
”vända på knappen och komma ned på fötterna”. Detta bekräftades av ett beslut 

                                                      
644 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
Ett PM från Bo Kälfors, chargé d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut 
den 4 april 1974. 
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den 26 april 1974, då UD bestämde att handelskontoret i Beirut skulle fortsätta 
sin verksamhet utan någon förändring.645 

Efter fem år som ambassadör i Libanon beslutade UD att Jonsson skulle 
efterträdas av Jean-Jacques von Dardel från och med oktober 1974. Von Dardel 
hade tidigare jobbat som biträdande chef för UDs administrativa avdelning, 
chargé d’affaires i Budapest och ambassadråd i Washington. 646  I sin sista 
rapport till UD i slutet av september skrev ambassadör Jonsson att 
erfarenheterna talade för att man inte skulle spekulera i de framtida 
konsekvenserna av kriserna. Enligt Jonsson var det oklart om libaneserna 
verkligen önskade en total omvandling av det rådande systemet eller om de 
skulle nöja sig med det som han betraktade som en märklig form av samlevnad 
mellan olika folkgrupper med skilda religioner i ett ”laissez-aller tillstånd”. 
Jonsson menade att detta verkade både främmande och fascinerande i svenska 
ögon, men samtidigt som något som saknade stadga och trygghet: 

”Man skulle inte glömma att det rörde sig om ett land i Mellanöstern. 
Befolkningen tänkte i andra banor än [Vi]. Den nya tiden trängde sig 
endast långsamt in och Libanon var fortfarande i många avseende ett 
samhälle delat i stammar och i olika religiösa samfund trots den på ytan 
så glittrande moderna fasaden”.647 

Detta uttalande avspeglar att man från svensk sida hade uppfattningen att det 
som i Uppsalamodellen kallas för psykiskt avstånd fortfarande var stort mellan 
länderna. 

8.5 Från Beirut till Jeddah  

På grund av Libanons instabila förhållanden ifrågasattes 
Handelssekreterarkontorets placering i Beirut av UD och Handelsdepartementet. 
Under 6-7 mars 1975 ägde en svensk samordningskonferens rum i Beirut, med 
syfte att diskutera handelskontorets framtid. I konferensen deltog 
handelssekreteraren i Beirut, Bo Lindnér, de svenska ambassadörerna Jean-
Jacques von Dardel (Libanon, Syrien och Jordanien), Bengt Rösiö 
(Saudiarabien, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Oman), ambassadörsrådet 

                                                      
645 UD:s 1920 års dossiersystem, HP3/XL, Libanon (1975‐1976),Vol. 3, RA Stockholm. 
Ett PM från Magnus Lemmel, UDs personalbyrå, Stockholm den 12 mars 1975. 
646 Sveriges statskalender 1975, s. 412. 
647 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
En rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 25 september 
1974. 
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och chargé d’affaires i Kuwait, Thord Bengtson, direktören Hans Westerberg 
(Sveriges Exportråd), Kanslirådet Sven-Erik Orrö samt 
departementssekreteraren Magnus Lemmel. Deltagarna betonade att betydelsen 
av handelsrelationer med oljeländerna i Mellanöstern, särskilt Saudiarabien, 
hade ökat efter oljekrisen 1973. Deltagarna enades om att – i den mån 
exportfrämjandearbetet så krävde – så skulle handelskontorets resurser 
överföras från Beirut till Saudiarabien och Kuwait. Efter diskussionerna 
föreslog deltagarna bland annat att en handelsassistent från 
handelssekreterarkontoret i Beirut skulle underställas beskickningschefen och 
placeras i såväl Jeddah och Kuwait City för omkring 8-9 månader per år. 
Handelsassistenten skulle bedriva en allmän verksamhet. Det handlade om 
fortlöpande information om verksamhet av kommersiellt intresse som till 
exempel råd till besökande affärsmän och besvarande av enklare 
varuförfrågningar samt rutinkorrespondens. Deltagarna menade att denna åtgärd 
skulle underlätta strömmen av informationen via handelsassistenten och 
beskickningen i Jeddah och Kuwait City till handelskontoret i Beirut och 
därmed öka informationsutbytet med UD och handelsrelaterade myndigheter i 
Sverige.648  

Strider bröt dock på nytt ut i Libanon i april 1975. Denna gång utkämpades 
hårda sammandrabbningar mellan högergrupper, vars medlemmar var 
libanesiska kristna, och vänstergrupper med majoritet bland Libanons muslimer. 
I detta läge var statens uppmärksamhet riktat mot landets ekonomi som 
drabbades hårt av förlorat förtroende utomlands. Ansträngningarna riktades mot 
att återhämta ekonomin genom ett återställande av stabiliteten, bättre 
kommunikationsnätverk och faciliteter i Beiruts hamn och internationella 
flygplats. På så sätt hoppades man på att kunna behålla utländsk 
affärsverksamhet och utländska företag i landet.649   

I Sverige var oron stor beträffande Libanons framtida utsikter och 
konsekvenserna för svensk export. De svenska myndigheterna ville ompröva 
sina handelsverksamheter i Libanon. Efter samråd med Exportrådet och UD 
upprättade Handelsdepartementet i maj 1975 en skrivelse till regeringen om 
samordning av exportfrämjande verksamhet på handelskontoret i Beirut. Drygt 
en månad senare beslutade den svenska regeringen i linje med de förslag som 

                                                      
648 UD:s 1920 års dossiersystem, HP3/XL, Libanon (1975‐1976), Vol. 3, RA Stockholm. 
Ett PM från Magnus Lemmel, UDs personalbyrå, Stockholm den 12 mars 1975.  
649 UD:s 1920 års dossiersystem, H6/XL, Libanon (1975), RA Stockholm. En rapport från 
Bo Kälfors, chargé d’affaires vid svenska ambassaden i Beirut till UD, Beirut den 3 
september 1975. 
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lämnats i skrivelsen. De viktigaste punkterna i skrivelsen var att den allmänna 
verksamheten i Libanon, Cypern och Jordanien skulle handläggas av 
handelssekreteraren i Beirut. Övriga delar av handelssekreterarens 
verksamhetsområde skulle den handläggas i Jeddah och Kuwait. 
Projektverksamheten skulle samordnas genom Exportrådet. Slutligen skulle 
fortlöpande information om verksamhet av kommersiellt intresse utbytas mellan 
handelssekreteraren och beskickningarna inom respektive 
verksamhetsområde. 650  Det var klart att svenska regeringens beslut att bara 
flytta delar av handelskontorsverksamheten från Beirut bottnade i tron att kriser 
i Libanon, enligt tidigare erfarenheter, var tillfälliga. 

Denna gång ledde dock händelseutvecklingen i Libanon till ett fullt 
inbördeskrig som skulle komma att fortsätta i 15 år. Situationen förvärrades 
alltså dramatiskt. Den 19 december 1975 pekade Exportrådet i en skrivelse till 
både Utrikes- och Handelsdepartementen, på behovet att flytta handelskontoret 
från Beirut till Jeddah samt att omplacera Beiruts svenska personal till 
ambassaden i Kuwait. Den 15 januari 1976 utfärdade den svenska regeringen ett 
beslut att flytta handelskontoret från Beirut till Jeddah. Regeringen gav 
klartecken till Exportrådet att till chefen för Handelsdepartementet anmäla en 
lämplig tidpunkt under våren för flytten. 651  Därmed avvecklades 
handelskontoret i Beirut. 

8.6 Kommentarer  

I detta kapitel undersöktes SAEs handelsfrämjande åtgärder gentemot Libanon 
under perioden 1967-1975. Undersökningen visade att SAE/Exportrådet vid 
sidan av svenska handelsrelaterade myndigheternas arbete spelade en fortsatt 
viktig roll för att utveckla den svenska handeln i Libanon. Behovet av ny 
kunskap och orientering i de libanesiska marknadsförhållandena visades i 
studien vara viktiga. Handelssekreteraren, ambassadören och andra tjänstemän 
inom ambassaden inskaffade välorganiserad information om den libanesiska 
marknaden baserad på fakta, personliga kontakter och nätverksrelationer med 
beslutseliter. I linje med Uppsalamodellen visar studien att en fjärde fas i SAEs 
verksamhet i Libanon inleddes. Genom ett permanent handelskontor lyckades 
SAE utveckla nätverksrelationerna mellan handelsaktörer såväl i Sverige som i 

                                                      
650 UD:s 1920 års dossiersystem, HP3/XL, Libanon (1975‐1976), Vol. 3, RA Stockholm. 
En skrivelse från Handelsdepartementet till den svenska regeringen, Stockholm den 7 
maj 1975.  
651 UD:s 1920 års dossiersystem, HP3/XL, Libanon (1975‐1976), Vol. 3, RA Stockholm. 
Ett beslut som var utfärdad av den svenska regeringen, Stockholm den 15 januari 1976.  
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Libanon. Informationsflöden och erfarenhetskunskaper från den libanesiska 
marknaden handlade nu om specifika kunskaper. Detta ledde till att efterfrågan 
på information från både små och stora företag ökade. Aktiviteter i form 
handelsdelegationer, filmvisningar, orienteringar och informationsblad gav nya 
möjligheter för svenska konsult- och entreprenadföretag att kunna vara med vid 
genomförande av vissa projekt. Undersökningen visar att förvärven av 
information banade väg för vissa svenska industriföretags planer för etablering i 
Libanon. Dock var den osäkra framtiden ett hinder inför sådana etableringar.  

Källmaterialet visar också hur affärsförbindelserna förändras under slutet av 
1960-talet, vilket tidigare har identifierats som en period med ökade svenska 
exportvolymer till Libanon. Mest slående är planeringen av stora projekt och en 
ökad efterfrågan på svensk konsultexpertis. Kontakter och nätverk byggdes 
också upp på mycket hög politisk nivå. Den svenska närvaron i Libanon var 
nära att ta det sista steget i Uppsalamodellen, etablering av produktion. Detta 
skedde dock aldrig, möjligen med undantag för LM Ericsson, vilket med stor 
sannolikhet och enligt dåtida bedömare, berodde på den tilltagande politiska 
oron.  

Sammanfattningsvis visade undersökningen SAEs betydande roll i att främja 
svensk handel med Libanon. Handelskontoret förmedlade till SAE viktiga 
libanesiska nätverk med positioner kopplade till beslutseliterna i det libanesiska 
samhället. Dessa nätverk kunde senare förmedlas till olika svenska företag via 
SAE. Alltså, SAEs roll i att främja handeln i Libanon var mycket viktig.  

Inom den nya versionen av Uppsalamodellen från 2009 är begreppet 
nätverksposition en grundpelare och behandlar hur det på den utländska 
marknaden finns viktiga osynliga kopplingar mellan aktörer såsom företag, 
organisationer och personer och ett företag vid sin utlandsetablering. I ett 
komplext nätverk bistår nätverksrelationer med framförallt kunskap om den nya 
marknaden, för att överkomma eventuella barriärer och stärka 
närvaropositionen på den nya marknaden. Det svenska företag som lyckades 
bäst att etablera sig på den libanesiska marknaden var LM Ericsson, vilket som 
enda svenska företag etablerade ett regelrätt dotterbolag i landet. I nästa kapitel 
undersöks vad nätverksrelationer och nätverkspositioner medförde för LM 
Ericsson vid sin etablering i Libanon. 
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9 LM	Ericssons	affärer	i	Libanon	(1949‐1975)		

LM Ericsson (i fortsättningen förkortat LME) var det svenska företag som 
lyckades bäst med en etablering på den libanesiska marknaden. LME var också 
det enda svenska företag som etablerade ett regelrätt dotterbolag i landet under 
den studerade perioden. Företaget hade historisk erfarenhet av verksamt på 
utländska marknader. I exempelvis Mexico och Ryssland hade LME-affärerna 
också varit förknippade med stora politiska risker. Politiska händelser i de båda 
länderna hade också orsakat företaget stora förluster. Direkt efter andra 
världskriget letade LME efter nya marknader. En av dessa marknader var 
Libanon. 

9.1 LM Ericssons första libanesiska kontrakt 1951 

Planer på en första leverans av LMEs publika automatiska telefoncentraler till 
Beirut till ett värde av cirka 7.8 miljoner kronor fanns redan i slutet av 1940-
talet. Bakgrunden var uppgifter om Libanons planer på att förse Beirut med 
telefoncentraler och telefonlinjer. Det kom också till företagets kännedom att ett 
anbudsförfarande skulle anordnas för detta ändamål. Den 12 december 1949 
lämnade LME och ett stort antal internationella företag, i en mycket hård 
konkurrens, anbud till en speciell libanesisk statlig kommission. Denna hade 
inrättats av den libanesiska regeringen i samarbete med den libanesiska 
auktionsfirman Oriental Auction. Auktionsfirmans roll var att ge kontraktet till 
den lägstbjudande. De inlämnade offerterna var tänkta att öppnas i slutet på 
februari 1950.652  

Det skulle visa sig att de svenska myndigheternas assistans behövdes redan i ett 
tidigt skede. Den 19 januari 1950 förklarade LME i ett brev till UD att det hade 
kommit till företagets kännedom att anbudskonkurrenter försökte misskreditera 
LME hos Libanons telefonförvaltning och Kommunikationsministerium. De 
hade bland annat sagt att Sverige, som inte anslutit sig till Atlantpakten, närmast 
kunde hänföras till Östblocket. 653  Därför borde, enligt konkurrenterna, inte 
LMEs anbud tillmätas samma seriösa karaktär som anbuden från företag i 
Västeuropa och USA. Dessutom hade konkurrenter hävdat att LME skulle vara 
engagerade i leveranser till Ryssland och övriga östblocksstater, och därför inte 
skulle kunna fullgöra leveransen till Beirut. För att möta dessa anklagelser mot 
bolaget menade LME att man från officiellt svenskt håll till Libanon borde 
                                                      
652 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från LM 
Ericsson till UD, Stockholm den 19 januari 1950. 
653 I dokumentet benämns pakten Atlantapakten. 
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lämna upplysningar för vederläggande av ryktena. I sammanhanget vädjade 
bolaget till UD om hjälp: 

”Vi vore tacksamma om UD vid första lämpliga tillfälle kunde för 
libanesiska diplomatiska representant i Stockholm klarlägga Sveriges 
politiska läge i denna fråga och att inget svenskt beroendeförhållande 
funnits gentemot Ryssland. Därför måste alltså ett anbud från en ansedd 
firma tillämpas samma seriösa karaktär som vilket som helst anbud från 
annat håll”.654 

LME förklarade för UD att påståendet, om att företaget var fullt engagerade 
med leveranser till Ryssland och övriga östblocksstater, kunde tillbakavisas 
eftersom LME inte hade haft några leveranser av telefonmateriel till Ryssland 
de senaste 15 åren. Orderbestånd för telefonmateriel på övriga Östblocket 
utgjorde 14 procent av LMEs totala orderbestånd fram till slutet av 1949.  
Leveranserna till övriga Östblocket, som huvudsakligen avsåg Polen under åren 
1950-53, skulle inte uppnå 10 procent av LMEs totala leveranser av 
telefonmateriel. I händelse av att UD skulle stöta på frågor om LMEs relativt 
stora order från Polen, var det enligt företaget viktigt att UD kände till att detta 
berodde på att företaget innan kriget hade en koncession för telefonservice i 
Polen motsvarande totalt 140 000 abonnenter.655 

Med anledning av LMEs framställan hade utrikesrådet vid UD, Leif Belfrage, i 
slutet av januari 1950 samtalat med Libanons diplomatiska representant i 
Stockholm, Khalil Takieddine. Den libanesiske representanten lovade att 
vidarebefordra Belfrages synpunkter till Beirut. Samtidigt underströk han att de 
libanesiska myndigheterna i sitt val mellan de olika offerterna inte skulle ta 
andra hänsyn än pris och kvalitet.656 

Den 12 Mars 1950 beskrev den libanesiska kommissionen LMEs anbud som det 
mest attraktiva och utsåg Ericsson till Adjudicataire provisoire, vilket innebar 
att LMEs bud preliminärt hade vunnit. Innan ett formellt kontrakt kunde tecknas 
lämnade dock en fransk koncern ett prutningserbjudande på 1.5 miljoner 
svenska kronor. Den franska koncernen sänkte alltså projektkostnaden till 6.3 
miljoner kronor, vilket stod i strid med anbudsbestämmelserna. Bestämmelserna 

                                                      
654 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från LM 
Ericsson till UD, Stockholm den 19 januari 1950.  
655 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från LM 
Ericsson till UD, Stockholm den 19 januari 1950. 
656 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett PM av UD, 
Stockholm den 30 januari 1950.  
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tillät dock regeringen att stoppa hela anbudstävlingen om detta var i 
överensstämmelse med landets intresse.657  

LME lämnade en protest till den libanesiska regeringen och poängterade 
företagets rätt att återkomma med skadeståndsanspråk. I den libanesiska pressen 
pratade man om den uppenbara orättvisan mot det svenska LME. I hårda 
ordalag klandrade man regeringens åsidosättande av sina egna bestämmelser 
och utfästelser. Detta åsidosättande framstod som desto mer oförklarligt 
eftersom den franska koncernen inte på lång sikt skulle medföra någon 
ekonomisk fördel för libanesiska staten. LME menade vidare att konkurrenten 
erbjöd materiel av betydligt sämre kvalitet och ett i tekniskt hänseende 
olämpligt automatsystem för Beirut. I ett brev till UD önskade LME en formell 
protest från UD hos Libanons diplomatiska representant i Stockholm mot den 
olagliga och orättvisa behandling som företaget utsattes för av den libanesiska 
regeringen.658  

Med stöd av bestämmelserna, och efter påtryckningar från bland andra UD, 
avbröt den libanesiska regeringen anbudstävlingen och en ny anbudstävling 
bestämd till den 21 juli 1950 kungjordes. Återigen utsågs LME av den 
libanesiska kommissionen till Adjudicataire provisoire vilket skedde den 9 
november 1950. LME fruktade dock att den libanesiska regeringen skulle 
förkasta erbjudandet på grund av andra okända motiv än tekniska, ekonomiska 
och kommersiella skäl. LME önskade därför att UD officiellt skulle ingripa i 
frågan via Libanons diplomatiska representant i Stockholm. Samtidigt önskade 
man att UD direkt till Libanons regering skulle påpeka att LME hade funnit att 
det sätt Libanon behandlat anbudstävlingen var anmärkningsvärt och att Sverige 
förväntade sig att svensk industri skulle behandlas på ett opartiskt och oväldigt 
sätt i officiella anbudstävlingar i Libanon. Följaktligen borde kontraktet skrivas 
med LME utan vidare svårigheter.659 

I en skrivelse, den 23 november 1950, informerade UD företaget att samtal ägde 
rum med Takieddine som skulle ha lovat att omedelbart rapportera till sin 
regering om den svenska oron kring anbudstävlan. I samtalet förklarade den 
libanesiske representanten att hans inhämtade information pekade på att en ny 
och bättre anbudstävling än vid första anbudstillfället skulle komma att 
                                                      
657 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från LM 
Ericsson till UD, Stockholm den 15 november 1950. 
658 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från LM 
Ericsson till UD, Stockholm den 25 maj 1950. 
659 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från LM 
Ericsson till UD, Stockholm den 15 november 1950. 
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anordnas ".660 UDs ingripanden i svensk-libanesiska affärsfrågor visar på hur 
betydelsefullt samarbetet mellan UD, statliga organ, företag och privata aktörer 
i kontakterna och i bedömningarna av affärsmöjligheter på den libanesiska 
marknaden var. 

Under det att turerna kring den stora exportaffären mellan LME och Libanon 
pågick, ledde upplösningen av den syrisk-libanesiska ekonomiska unionen på 
våren 1950 till ekonomiska överraskningar, både för Libanon och för de länder 
med vilka man hade handelsförbindelser. Trots detta, och efter det andra 
officiella valet av LME som vinnare av anbudstävlingen, kunde dock ett 
stationskontrakt undertecknats mellan LME och den libanesiska regeringen. 
Detta skedde den 5 mars 1951. Kontraktets första steg omfattade installationen 
av automatstationer, av typen 500-linjeväljarsystem med kapacitet för totalt 
15 000 telefonlinjer, i Beirut till en kostnad av 4 965 000 svenska kronor.661 För 
detta ändamål etablerades ett tekniskt kontor, benämnt LM Ericssons 
Beirutkontor, med ansvar för telefonförsäljning och installationer. Mer precist 
kom detta tekniska kontor att förmedla information av allmän och teknisk 
karaktär mellan LME och kunden. Kontoret bestod av chef, vicechef, chef för 
installation, fyra installationshandledare och två provningsingenjörer. Dessutom 
anlitade det tekniska kontoret libanesiska tekniker och kontorspersonal. Chefen 
för kontoret hade fullmakt att företräda LME, kunde underteckna offerter, 
förhandla och sluta avtal och fullgöra legala formaliteter kring kontrakten.662 
LMEs telefonprojekt i Libanon skulle innebära upp till 18 månaders arbete för 
lokala arbetstagare och för en grupp svenskar, som började anlända till Beirut 
från början av 1952.663 

 

 

                                                      
660 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. Ett brev från UD 
till LM Ericsson, Stockholm den 23 november 1950.   
661 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt utomlands, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 14 juni 1960.  
662 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria Stockholm, Vol. 153, F6:175 
(LME: Libanon), ett brev från Hugo Agnvall vid STL i Beirut till LME huvudkontoret i 
Stockholm, Beirut den 16 februari 1970. 
663 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H64/XL, Vol. 2957, RA Stockholm. En rapport från 
handelssekreteraren Enegren i Beirut till K. Holmgren vid handelsdepartementet, 
Beirut den 19 november 1951, en rapport från handelssekreteraren Enegren i Beirut 
till UD, Beirut den 28 januari 1952.  
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9.2 LM Ericssons libanesiska kontrakt 1954, 1956 och 1957 

Under år 1953 diskuterade representanter från LME med den libanesiska 
ministern för Post, Telegraf och Telefoner (PTT) installationen av 7 500 nya 
telefonlinjer i huvudstaden. Chefen för LMEs Beirut kontor, Sven-Olof 
Tonnaeus, avslöjade i ett brev till huvudkontoret i Stockholm att avsikten var att 
så snart som möjligt skriva kontrakt med telefonförvaltningen rörande en 
utökning av Beirutstationen med 7 500 linjer. Begränsningen till Beirut var, 
enligt honom, det enda och bästa sättet att under rådande politiska läge stärka 
LMEs närvaro på den libanesiska marknaden. Han ansåg att LME senare skulle 
kunna erhålla order på en station utan offentlig anbudstävling i Libanons andra 
stad, Tripoli. Tonnaeus argumentation baserades på att den libanesiska 
telefonförvaltningens tjänstemän var fullt överens med LMEs tekniska kontor i 
Beirut om att arbeta efter denna linje.664 Det visar att LMEs relationer med 
tjänstemän inom den libanesiska Telefonförvaltningen hade förberett för LME 
att stärka sin närvaro i Libanon.   

Som följd av diskussionerna undertecknade LME i juli 1954 ett nytt kontrakt för 
7 500 telefonlinjer i Beirut till ett pris av 3 127 500 svenska kronor. I ett 
kompletterande kontrakt i mars 1955 skulle 25 000 telefonlinjer för en total 
kostnad av 12 575 000 kronor installeras i andra libanesiska städer.665 Det är 
uppenbart att det samarbete som utvecklades mellan LMEs Beirut kontor och 
libanesiska tjänstemän inom Telefonförvaltningen var viktiga för nya kontrakt 
och för vidare etablering av LME i Libanon. Enligt LMEs Beirutkontor 
fungerade samarbetet med de libanesiska myndigheterna som planerat. 
Betalningsvillkoren för de undertecknade avtalen underlättades genom en 
fyraårsperiod för varje avtal. De libanesiska myndigheterna skulle betala LME 
10 procent av det avtalade beloppet när ett kontrakt undertecknades och 50 
procent skulle betalas mot skeppningsdokument. Ytterligare 20 procent skulle 
betalats två år efter undertecknandet av kontraktet. Slutligen skulle 10 procent 
betalas under respektive tredje och fjärde år. 666  Betydelsen av 

                                                      
664 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
ett brev tekniska kontoret i Beirut till LMEs huvudkontor i Stockholm, Beirut den 21 
januari 1954.     
665 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria Stockholm, ett brev (nr 
62/15335) från tekniska kontoret i Beirut till LMEs huvudkontor i Stockholm, Beirut 
den 13 februari 1968.   
666 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 4 april 1960.     
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nätverkspositioner visades tydligt när en ny libanesisk lag från 1951 befriade 
LME från att betala inkomstskatt på försäljningen av telekommunikation till den 
libanesiska telefonförvaltningen.667  

Möjligheten för kommande stationsaffärer i Libanon blev ett diskussionsämne 
mellan telefonförvaltningsdirektören och Sven-Olof Tonnaeus. I ett möte i juni 
1955 bekräftade direktören att han hade för avsikt att driva igenom en 
beställning till LME på automatstationer för 12 500 linjer för olika städer och 
orter i landet. Dessutom sade han att han ville begagna sig av den artikel (art. 3) 
i kontraktet för 25 000 linjer, som skulle ge telefonförvaltningen möjlighet till 
modifikationer. Telefonförvaltningsdirektören omtalade även att han redan för 
några dagar sedan vid ett samtal med presidenten fört dessa frågor på tal, men 
därvid fått rådet att vänta till dess att det föregående kontraktet inte längre var så 
aktuellt i det allmänna medvetandet. Tonnaeus tyckte att det var ett klokt 
tillvägagångssätt som gav LME möjlighet att hinna få fram tillförlitliga 
underlag för de tekniska projekten.668  

Som följd av de lyckade kontrakten blev LMEs Beirutkontor befordrat till 
huvudkontor för Mellanöstern med ansvar för insatser för att utöka bolagets 
verksamhet till andra länder i regionen. En stor framgång för kontoret var ett 
projekt på 125 000 telefonlinjer som kontrakterades mellan LME och Turkiet i 
november 1955. 669  Sammanfattningsvis installerade LME cirka 48000 
telefonlinjer och telefonväxlar i Libanon till ett värde över 21 miljoner kronor 
under perioden 1951 till 1955. Detta följdes av en stor libanesisk beställning av 
telefonutrustning som tillverkats av LME. Detta innebar att Libanon blev en 
mycket viktig marknad både för LME-producerade produkter och för LME-
telefonprojekt. 

LMEs Beirutkontor gjorde stora ansträngningar för att få nya telefonprojekt i 
Libanon. Medan arbetet med de befintliga projekten för att utöka telefonlinjerna 
utanför Beirut fortsatte, undertecknades ytterligare två avtal i mars och juni 
1956. Enligt dessa avtal skulle LME installera 27 500 telefonlinjer och fyra 

                                                      
667 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 5 september 1969.     
668 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 15 juni 1955. 
669 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 3 maj 1962.     
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växelstationer i Beirut och andra städer till en kostnad av omkring 21 miljoner 
kronor. Under 1957 kontrakterades ytterligare 20 000 telefonlinjer till en 
kostnad på 17.2 miljoner kronor plus telefonapparater. För framtiden räknade 
LME med ett årligt behov av upp till 10 000 automatlinjer. Vidare installerades 
6 000 linjer med automatiska telefonväxlar i Tripoli under 1957. Den 
bedömning som Tonnaeus hade gjort tre år tidigare, att kontrakten för Tripoli 
kunde vinnas utan anbudstävlan, visade sig alltså vara riktig.670 

LMEs Beirutkontor spelade även en viktig roll för att expandera bolagets 
verksamhet till andra länder i Mellanöstern. I en analys av marknaderna i 
Syrien, Irak och Saudiarabien som gjordes av LME huvudkontor i Stockholm 
konstaterades att det också i Syrien hölls en anbudstävlan. Denna gällde 10 000 
telefonlinjer för Damaskus. Ett besked om vem som skulle utses till entreprenör 
och operatör hade inte offentliggjorts vid tidpunkten. Vidare påpekades det att 
den projektplan som hade utarbetats av LME för anbudstävlan aldrig hade blivit 
inlämnad till de syriska myndigheterna, vilket skulle ha skett innan den 10 april 
1957. I Irak verkade ett kontrakt om 10 000 telefonlinjer vara ett huvudprojekt. 
I Saudiarabien fick LME anbud om att installera ett 2 000-linjeväljarsystem i 
Riadh och telefonväxelstationer i El-Dahran. Inte utan viss irritation konstateras 
att: 

”Det vore bra från er sida vid tekniska kontoret i Beirut att hålla ögonen 
på dessa viktiga marknader så snart någon ny nyhet dök upp".671 

Under de kommande åren stod emellertid LME inför en del praktiska problem 
som orsakats av den libanesiska telefonförvaltningens rutiner. Problemen löstes 
dock av personalen på LMEs Beirut kontor och därmed kunde LME fortsätta 
sitt arbete i Libanon. De politiska förändringarna i Libanon 1957 och 1958 hade 
upprepade gånger försenat varje beslut om ytterligare telefonnätsprojekt. Som 

                                                      
670 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 14 juni 1960 och Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 12 mars 1962. 
671 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
LM Ericsson, försäljningsavdelningen, Stockholm den 21 augusti 1957.     
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exempel på detta beställde Libanon 20 000 telefonlinjer från LME i början av 
mars 1958. Ordern annullerades dock på grund av inbördeskriget 1958.672 

9.3 Problem i samband med inbördeskriget 1958 

Mot bakgrund av inbördeskriget rapporterade chefen för LMEs Beirutkontor, 
Sven-Olof Tonnaeus, att den libanesiska politiska situationen var osäker. Enligt 
honom kunde man bara spekulera om LMEs framtida verksamhet i landet. Till 
dess att situationen eventuellt skulle förändras till det bättre, rekommenderade 
han följande: 

"Det borde byggas personliga relationer, vilka skulle vara nödvändiga 
för företagets framgång här i Levanten. En grund att bygga vänskapliga 
relationer existerade redan ".673 

Som tidigare nämnts kom presidentens arbete efter inbördeskriget på sommaren 
1958 att fokusera på omorganisationen av den statliga administrationen. 
Situationen var dock komplicerad på grund av olika åsikter bland landets olika 
politiska fraktioner. Trots åsiktsskillnader och förseningar vad gäller 
omorganisationen av statliga organ bildades en ny regering i juni 1960 för att 
sköta angelägenheterna på hemmaplanen. Så småningom omorganiserats bland 
andra den libanesiska telefonförvaltningen genom att den fick en ny ledande 
kommitté. 674  Tonnaeus informerade om att denna kommitté, bestående av 
administrativa, tekniska och finansiella experter, sedan tidigare hade haft ett bra 
samarbete med LME. Han menade att deras administrativa arbete inom den 
libanesiska Telefonförvaltningen skulle vara till nytta för att ytterligare 
expandera företagets verksamhet i Libanon: 

"Den nya generaldirektören Antoine Chémali var en medlem av 
kommissionen för att förhandsgranska alla de stora telefonprojekten, och 
han medverkade och bar en del av ansvaret för alla de kontrakt, som 
LME skrivit med förvaltningen sedan 1954. [Vi] räknade honom som en 

                                                      
672 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, den 10 april 1962. 
673 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 4 augusti 1958. 
674 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6b/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 7 september 1960.    
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god vän såväl ur både affärssynpunkt som personligen. Ingenjör George 
Hatem, teknisk assistent åt generaldirektören; ingenjör Maurice Ghazal, 
chef för stationsavdelning; [Abdel Hafiz] Jamaleddine chef för 
transmissionsavdelningen, Major Makhlouf, chef för nätavdelningen, och 
Monsieur Bourkhoche chef för förrådsavdelningen, alla var hjälpsamma 
och samarbetade i god tro med oss och ofta pläderat för LME i tidigare 
projekt".675 

Vid ett tidigare tillfälle hade LME lämnat ett bud om att utvidga nätet med 
22 650 telefonlinjer till en kostnad på 12.7 miljoner kronor plus telefonapparater 
till ett belopp på 1.25 miljoner kronor.676 Vid ett regeringsmöte den 6 juni 1960 
diskuterades anbudet. Ett beslut fattades om att tillsätta en internationell expert 
för att undersöka frågan.677  Därefter blev herr Kamerbeek, en internationell 
expert, utsedd för att utvärdera buden och han utarbetade en rapport som låg 
helt i linje med LMEs intressen: 

"Jag skulle avråda från anbudstävlan, men om det var tänkt som 
önskvärd, borde den endast röra de nya stationerna i Beirut. Resten 
borde omedelbart köpas från LME som offererat mycket förmånliga 
priser. Dessutom vill jag rekommendera långtidskontrakt".678 

I maj 1961 rapporterade Tonnaeus om att det rådde konflikter mellan Libanons 
premiärminister och några ministrar i hans regering. Ministern för offentliga 
arbeten anklagades av premiärministern för att ha utsett flera av sina släktingar 
till viktiga poster i ministeriet. Andra ministrar var frånvarande från sina 
ministerier och sysslade istället med privata affärer. Enligt Tonnaeus ledde detta 
till att den förre libanesiske presidenten Camille Chamoun visserligen uttryckt 

                                                      
675 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 17 december 1959.    
676 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 14 juni 1960.     
677 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, ett pressklipp från den libanesiska tidningen – The Daily 
Star, den 12 mars 1962. 
678 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 12 mars 1962.    
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att den libanesiska ekonomin var god, men att vad den behövde var kloka 
medlemmar i regeringen.679 

Ytterligare en ny regering bildades i november 1961. I ett telefonsamtal med 
huvudkontoret i Stockholm förklarade Tonnaeus att han personligen kände fyra 
av ministrarna i den nybildade regeringen, bland andra PTT-ministern René 
Moawad. 680  Tonnaeus menade att denna vänskap kunde vara till fördel för 
LMEs arbete i landet: 

"Vår vän, den nya ministern påstod sig var övertygad om fördelen av att 
köpa alla 35 000 telefoner från LME".681 

Detta visar på nytt att nätverkspositioner i form av kontakter med högt uppsatta 
libanesiska politiker var viktiga för LMEs fortsatta telefonprojekt i landet. I 
april 1962, utvärderade den libanesiska telefonförvaltningen LMEs arbete och 
påpekade att företaget med tiden insett nödvändigheten av att tillhandahålla 
eller förmedla objektiv, teknisk och administrativ rådgivning så att 
telefonstationerna kunde användas på ett så effektivt och ekonomiskt sätt som 
möjligt. Man konstaterade att LME hade två arbetslinjer. För det första, direkta 
tekniska och administrativa råd för den tid som den libanesiska 
telefonförvaltningen ansåg det nödvändigt. För det andra hade LME anordnat 
konferenser, där utländska experter föreläste och där det diskuterats drift och 
underhåll av telefonanläggningar.682 

  

                                                      
679 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 15 maj 1961. 
680 Moawad blev senare president men mördades i ett sprängdåd 1989 innan han 
hunnit tillträda sitt ämbete. Det sägs att endast hans slips var intakt efter attentatet. 
681 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, den 9 oktober 1961. Ett pressklipp från den libanesiska 
tidningen – the Daily Star, Beirut den 3 november 1961.  
682 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, rapport/4‐19 april 1962. 
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9.4 Kontrakten 1962, 1964 och 1965 

Under 1962 kom LME och de libanesiska myndigheterna att teckna två kontrakt 
för det grundläggande telefonnätet. Kontrakten innebar en utökning av nätet 
med 26 500 telefonlinjer och stationer både i städer och på landsbygden.683 
Under denna tid hade LMEs konkurrenter ökat sina ansträngningar att komma 
in på libanesiska marknaden. Från den inre cirkeln av den libanesiska 
telefonförvaltningen, och uppenbarligen en person i LMEs nätverk av 
personliga kontakter, lyckades företaget få en kopia av ett brev som ett japanskt 
företag hade skickat till förvaltningen. I detta brev uttryckte Takeshi Kajii, 
ordförande för det japanska företaget Telecommunications Consulting 
Association, sin respekt gällande den anmärkningsvärda utvecklingen som 
uppnåtts i Libanon de senaste åren. Kajii underströk att hans organisation kunde 
bidra med tekniskt bistånd till projekt utomlands genom att skicka japanska 
experter och genom att bjuda in utländska experter till Japan. Vidare erbjöd 
Kajii samarbete för att öka det tekniska samarbetet mellan Japan och Libanon. 
Telecommunications Consulting Association hade därför beslutat att sända en 
grupp tekniska experter till Libanon för att samordna tekniska frågor med 
libanesiska experter. Kajii poängterade artigt att det skulle vara mycket 
uppskattat om telefonförvaltningen skulle kunna underlätta för experterna att 
utföra sitt uppdrag under sin vistelse i mars 1963. 684 
Exakt vad Kajii avsåg med formuleringen att underlätta för experterna kan inte 
avgöras. Gissningsvis kan han ha antytt en önskan om förmånlig behandling av 
det japanska företaget från telefonförvaltningens sida. 

Samtidigt som den japanska konkurrensen föreföll att tillta hade LME problem 
med en stor svensk underleverantör, SKF, vars produkter köptes av LME för att 
användas i telefonprojekt i Libanon. I ett brev till huvudkontoret i Stockholm 
oroade sig Lars Engvall vid LMEs Beirut kontor, över att svenska Levant 
Trading, SKFs försäljningsagentur i Libanon inte kunde tillhandahålla 
kompletta reläsatser för långa telefonlinjer på grund av den långa leveranstiden. 

                                                      
683 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 november 1965. 
684 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
ett brev från ”President of Japan Telecommunications Consulting Association” till vid 
den libanesiska telefonförvaltningen, Tokyo den 19 februari 1963.  
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Enligt Engvall skulle det komma att försena LMEs arbete, vilket kunde betyda 
att pressen från konkurrenterna ökade.685 

Sommaren 1963 deltog LME, franska LMT och de japanska firmorna Nippon 
Electric och Hitachi i ny anbudstävlan för 12 500 telefonlinjer. I den kommitté, 
som enligt föreskrifterna skulle tillsättas för att bedöma anbuden och preliminärt 
utse vinnare av anbudstävlingen, kom varken tekniske direktören Ghazal eller 
chefen för transmissionsavdelningen vid telefonförvaltningen att ingå. I ett brev 
från LME Beirut kontor till huvudkontoret i Stockholm tyckte man att risken att 
förlora anbudstävlan var stor på grund av att det i kommittén inte ingick någon 
person som LME kunde påverka. För vidare bedömning kontaktades Ghazal för 
att få information kring omständigheterna rörande anbudstävlingen. Ghazal 
påstod att han kunde och även skulle vägra godkänna ett beslut att ge ordern till 
någon annan än LME.686 

Ett annat exempel på hur god vänskap och personliga nätverk påverkade LMEs 
fortsatta arbete var när generaldirektören för det libanesiska Finansministeriet, 
André Tuéni begärde att få två telefonapparater av typen Ericofoner (i dagligt 
tal kobran) till skänks. Tonnaeus gav honom dessa telefonapparater med glädje. 
Tonnaeus underströk i ett brev till huvudkontoret i Stockholm Tuénis betydelse: 

”Det var nämligen så, att alla kontrakt, som LME gjorde med 
telefonförvaltningen, granskades och godkändes av Finansministeriet. 
Vidare godkändes alla betalningar på dessa kontrakt av detta 
ministerium innan de fick verkställas. Generaldirektören vid 
finansministeriet André Tuéni blev inte inblandad i de mera rutinmässiga 
formaliteterna, men det skulle inte behövas mycket från honom för att 
betydande svårigheter och fördröjningar skulle kunna uppstå i 
rutinerna”.687 

En annan fråga av betydelse var de svårigheter som LME kontinuerligt hade 
med inkomstskatteavdelningen i Finansministeriet. Trots att LME inte var 

                                                      
685 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 23 september 1963.    
686 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 juli 1963.    
687 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 maj 1963.    
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skatteskyldigt, krävde inkomstskatteavdelningen företaget på mer eller mindre 
fantasifulla belopp, vilka LME regelbundet protesterade emot. Det som var 
viktigt i sammanhanget var att vid behandlingen av dessa ärenden var det stöd 
som LME fick från Tuéni av stor betydelse. Kraven på inkomstskatter var enligt 
Tonnaeus helt enkelt en fråga om korruption: 

”Mellan oss kunde nämnas att orsaken till skatteavdelningens nit syntes 
vara att en del av att Finansministeriets tjänstemän hade personligt 
intresse av de skatter som betalas”.688  

Den 20 februari 1964 bildades en ny regering i Libanon eftersom man ansåg att 
de kommande parlamentsvalen på våren borde organiseras och övervakas av en 
regering vars medlemmar inte hade något personligt intresse av valens utgång. I 
ett brev till LME huvudkontoret i Stockholm förklarade Sven-Olof Tonnaeus att 
Charles Hélou, utbildningsministern i den nybildade regeringen, tidigare hade 
varit LMEs jurist vid Beirutkontoret och att man hade haft ett gott samarbete 
med honom sedan början av 1950-talet.689 Det är tydligt att Tonnaeus nätverk 
inte minst byggde på kontakter med högt uppsatta politiker som kunde vara till 
hjälp vid framtida telefonprojekt i landet. Hélou blev som bekant senare 
Libanons president. 

Ansvariga vid Beirutkontoret tog även andra vägar för att vinna framtida anbud. 
Ett bra exempel gällde den budgivning som var planerad till den 14 maj 1964. I 
ett brev till LM Ericssons huvudkontor i Stockholm föreslog Tonnaeus, baserat 
på hans tidigare erfarenheter, att LME skulle förhindra att Adel Nader, som var 
chef för den libanesiska telefonförvaltningens planeringsstation, blev medlem i 
den kommitté som skulle studera buden. En lämplig metod skulle, enligt 
Tonnaeus vara att bjuda in honom till Stockholm under tiden för budgivningen 
och utredningen: Det skulle tjäna det dubbla syftet att också få honom lite mera 
villig att samarbeta med LME.690  En annan viktig fråga gällde valet av ny 
president i Libanon den 18 augusti 1964. Tonnaeus meddelade med glädje att 
LMEs vän, Charles Hélou, hade valts till ny president i Libanon. Hélou och 

                                                      
688 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 maj 1963.    
689 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 21 februari 1964.     
690 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 februari 1964. 
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hans fru hade varit gäster hemma hos Tonnaeus två gånger. Från tid till annan 
hade de också haft vänskapliga kontakter och Tonnaeus hade själv skrivit ett 
brev där han gratulerade honom till presidentposten. Förhoppningen var att den 
kommande perioden under Hélou-administrationen skulle avsluta en stor del av 
svårigheter som LME upplevt och underlätta genomförandet av viktiga 
telefonprojekt.691 

En av LM Ericssons strategier för att utöka verksamheten till andra arabländer i 
Mellanöstern var att sprida information på arabiska. I november 1964, skickade 
Sven-Olof Tonnaeus ett brev om detta till LMEs huvudkontor i Stockholm. Han 
förklarade att ett häfte på arabiska och engelska, som skulle beskriva LMEs 
verksamhet, mål och kapacitet, skulle vara ett perfekt medel för att underlätta 
företagets expansion i Mellanöstern.692 På LMEs huvudkontor i Stockholm ville 
man också på nytt ta upp tanken på en ’public relations’ skrift för arabvärlden. 
Målsättningen var att utnyttja LMEs framgångar i Libanon för att påverka andra 
arabländer. Ett förslag på skriftens namn var ”LM Ericsson is working in the 
Arab World”. Innehållet skulle vara allmän information om Sveriges 
ekonomiska, tekniska och politiska ställning, produkternas kvalitet, tekniska 
standard och företagets vana vid anläggningsarbeten i arabvärlden. Texter om 
politiker och förvaltningspersonal ville man dock undvika och framförallt ge 
intryck av arbetslust och framåtanda både hos företaget och i arabländerna.693 
På huvudkontoret i Stockholm tyckte man att den provpublikation som 
publicerades var mycket tilltalande och att den klart visade att man kunde utföra 
ett mycket gott arbete i området. Man föredrog ett tvåspråkligt utförande på 
arabiska och engelska och föreslog att tryckningen skulle förläggas till Beirut.694 
Detta är ett tecken på att LME i sin marknadsföring och vid LMEs kontakter 
med eliten i det libanesiska samhället undvek att nämna politiker för att inte 
medvetet eller omedvetet bli osams med viktiga högt uppsatta personer. Som 

                                                      
691 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 17 och 21 augusti 1964.     
692 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 26 november 1964.    
693 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
LMEs huvudkontor i Stockholm, den 28 januari 1965. 
694 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
PM av sekreterare Jan Frykholm, SAE i Stockholm, den 26 augusti 1965. 



 

220 

nämnts tidigare uppstod vid upprepade tillfällen motsättningar mellan 
libanesiska politiker som representerade olika religiösa grupper i landet.   

Den nya presidenten, Hélou, tryckte på med reformer och omorganisering av 
den administrativa apparaten. Tillsammans med återupplivandet av det politiska 
livet och ökad ekonomisk stabilitet gynnade detta LMEs fortsatta verksamhet i 
landet. Beiruts ökade internationell uppmärksamhet och en period av relativt 
lugn präglade de två första åren av Hélous styre. De ansträngningar som LMEs 
Beirutkontor gjorde i form av kontakter med tjänstemän och marknadsanalyser 
samt samordningsstrategin med LMEs huvudkontor i Stockholm gav resultat. 
Företaget beskrevs också av de libanesiska myndigheterna som det mest 
lämpliga företaget för det fortsätta byggandet av grundläggande telefonnät i 
landet. Bland annat som följd av den nära relationen med Hélou kom ett nytt 
kontrakt att undertecknads den 29 september 1964 mellan LME och den 
libanesiska regeringen för installation av 2 000 telefonlinjer i Beirut.695 

Fram till 1965 hade LME installerat över 98 500 telefonlinjer, 19 000 
telefonväxellådor och fyra stationer för telekommunikation i olika libanesiska 
områden. Bara i Beirutområdet var 82 500 telefonlinjer redan installerade. 
16 000 telefonlinjer installerades i området Mount Lebanon, i Bekaadalen, och i 
de norra och södra delarna av landet. En order värd 2 809 920 kronor tecknades 
i juni 1965 för att öka antalet överföringsstationer för automatisk lokal 
telefontrafik mellan Beirut och andra libanesiska städer. Dessutom tecknades ett 
kontrakt för 14 000 telefonlinjer till en total kostnad på 6 534 900 svenska 
kronor den 11 november 1965, inklusive en order på 24 500 telefonapparater.696 
Betalningsvillkoren för kontrakten såg ut på liknande sätt som villkoren i 1956 
års kontrakt. 697  Samarbetet mellan LME och de libanesiska myndigheterna 
fungerade alltså bra och utan tvekan var de nätverksrelationer som personalen 
vid Beirutkontoret hade med beslutfattare och politiker inom det libanesiska 
samhället viktiga för LMEs etablering i regionen. 

  

                                                      
695 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 november 1965. 
696 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 november 1965. 
697 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 4 april 1960. 
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Tabell 9:1. LMEs stationskontrakt i Libanon 1951-1965  

Kontrakt 
Installation av 
telefonlinjer Telefonväxellådor Telefonväxelstationer 

1951 15 000      

1954 7 500      

1955 25 000      

1956 16 000  11 500  4 

1962 19 000      

1964 2 000  7 500    

1965 14 000     

Totalt  98 500  19 000 4 

Källa: LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953-1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, den 11 november 1965. 

9.5 Ökad fransk och amerikansk konkurrens (1966-1975) 

LME fortsatte arbetet i Libanon. Nya telefonlinjer, automatiska telefonväxlar 
och transformatorstationer installerades. I augusti 1966 förklarade Hugo 
Agnvall, vicechef vid Beirutkontoret, att en stark byggnadsexpansion var igång 
i Beirut. Han trodde att denna expansion gynnades av närvaron av handelsmän, 
affärsmän och turister från Mellanösterns olika länder, särskild Saudiarabien 
och Kuwait. Vidare menade han att nya libanesiska avtal med LME, för att 
utvidga telenätet till nya byggnader och områden, var att vänta inom den 
närmsta tiden. Han såg framför sig att affärer till ett värde upp till 100 miljoner 
kronor kunde förväntas. Den libanesiska regeringen hade enligt Agnvall talat 
om en utbyggnad av 50 000 automatiska telefonlinjer i landet.698 

Försök att underteckna nya kontrakt med de libanesiska myndigheterna gjordes 
från LMEs Beirut kontor. Sven-Olof Tonnaeus besökte den libanesiska PTT-

                                                      
698 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1953‐1969), Vol. 170, 
tekniska kontoret i Beirut, Ref. 60/13. 145, Beirut i augusti 1966.     
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ministern i mars 1966. I detta möte erbjöd han 24 500 telefonlinjer till en 
kostnad av 0.38 miljoner USA-dollar. Detta erbjudande var billigare än vad 
franska LMT hade erbjudit. Dessutom lovade han att leverera all samtrafik-
utrustning av typen"OS-system" fritt från alla kostnader, förutsatt att LME 
skulle få kontrakt för 24 500 nya telefonlinjer.699 

Dessutom besökte ingenjören Kjell Sandberg Libanon i mars 1966. Syftet med 
resan var att diskutera utökandet av telexkapaciteten i Beirut med representanter 
från den libanesiska telefonförvaltningen. Landets representanter 
rekommenderade LME att lämna ett anbud till de libanesiska myndigheterna så 
snart som möjligt. De betonade att en standardisering av utrustning för både 
telefoni och telex skulle vara fördelaktig.700 Detta innebar att LME nästan helt 
skulle kunna dominera den libanesiska marknaden. För att LMEs 
nätverksstrategier skulle bli så framgångsrika som möjligt gav Sandberg 
specifika, men onekligen förklenande beskrivningar om högt uppsatta personer 
inom telefonförvaltningen: 

”Den tekniske direktören Maurice Ghazal tycktes vara åsnan mellan 
hötapparna LMT och LME och hans situation skulle inte förbättras av att 
alla läger misstrodde honom helt. Med dålig framgång sökte han stödja 
och hjälpa båda konkurrenterna. Generaldirektörens tekniske assist 
Georges Hatem visade sin preferens och sitt stöd för det amerikanska 
International Telephone & Telegraph (ITT). Chefen för 
transmissionsavdelningen Abdel Hafiz Jamaleddine med sina 
medhjälpare vacklade inte i sin tro på LME. Ingenjör Adel Nader ansågs 
ha i sitt stöd gått över från LME till LMT. Installationschefen Mr [Tobia] 
Assaf var en bra nyckelman eftersom han fördelade montage- och 
underhållsfolk mellan LMT- och LME-arbetena”.701 

Ytterligare åtgärder syftande till att stärka LMEs ställning i Libanon gjordes 
också. Besök av libanesiska tjänstemän och representanter från 
telefonförvaltningen till svenska laboratorier och fabriker organiserades. 

                                                      
699 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 1 april 1966. 
700 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, den 25 mars 1966. 
701 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, den 19 augusti 1966. 
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Besöken var ett svar på franska, brittiska och amerikanska insatser för att säkra 
sina verksamheter i regionen.702 

Konkurrensen om telefonprojekt i Libanon hårdnade mellan de utländska 
företagen. I augusti 1966 fick den libanesiska regeringen ett erbjudande från det 
amerikanska bolaget ITT. Företaget erbjöd en installation av 100 000 
telefonlinjer i Libanon under en period av två år. Erbjudandet omfattade även en 
installation av ett trådlöst nätverk över haven och genom satelliten Telstar 
kunde kommunikationen mellan Libanon och övriga världen säkras. 703 
Dessutom utlovades installation av modern utrustning som möjliggjorde trafik 
omfattande 850 000 samtal per minut.704 I oktober 1966 fanns det dessutom 
anbud till det libanesiska telefonförvaltningen från företagen GT&E och 
Hughes. Anbuden omfattade tekniska förslag till projekt för att förbättra den 
libanesisk-europeiska telekommunikationen. Sammanfattningsvis innebar ITTs 
förslag en installation av en telekabel till Lissabon, medan GT&E föreslog en 
kabel mellan Beirut och det franska Marseille. Hughes föreslog istället en 
lösning som byggde på satelliter. 705  Samtidigt etablerade det amerikanska 
bolaget ITT kontor i olika afrikanska länder och i Libanon. ITT-kontoret i 
Beirut hade en installationsbyrå och var dessutom aktivt i 
försäkringsverksamhet, biluthyrning och turistservice. Dessutom lade ITT ett 
övergripande förslag till den libanesiska regeringen för att utvidga telefonnätet 
med 100 000 telefonlinjer i Libanon. En motsvarande aktivitet riktad till Afrika 
drevs av det brittiska Standard Telephones and Cables (STC).706 Dessutom hade 
en konferens och mässa i regi av det franska handelsdepartementet arrangerats i 
Beirut den 17 oktober 1966. Syftet med mässan var att marknadsföra 
franskproducerade telefonväxlar, kablar och radiomateriel. Vicechefen vid 
Beirutkontoret Hugo Agnvall observerade att allt detta hade uppmärksammats 

                                                      
702 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, den 19 augusti 1966. 
703 Telstar var världens första kommunikationssatellit, uppskickad 1962 och ägd av 
AT&T.  
704 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 17 augusti 1966. 
705 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 28 oktober 1966. 
706 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 3 och 5 oktober 1966. 
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också av syriska och irakiska delegationer. Viktigt var att den franska 
kabelproducentklubbens chef hade försökt att locka den syriske 
kommunikationsministern att köpa telefonkablar som produceras av franska 
företag.707 

Ett libanesisk-franskt finansiellt avtal genomfördes i 14 november 1967. 
Ansvarig libanesisk minister var Joseph Naggear. Avtalet omfattade ett franskt 
lån på 126 miljoner franska franc till Libanon. LME ansåg att detta lån var 
viktigt eftersom en del av lånet skulle utnyttjas för att finansiera det planerade 
undervatten kabelprojektet Beirut-Marseille och materiel som Libanon skulle 
köpa för andra utvecklingsprojekt.708 Hugo Agnvall hade också fått reda på att 
franska företag skulle bidra med hälften av lånet. De franska myndigheterna 
insisterade därför på att de franska bolagen skulle få kontrakt för genomförandet 
av dessa projekt. Det var också en spridd uppfattning att den libanesiska 
ministern för Allmänna Arbeten, Kamal Jumblat, var emot idén eftersom andra 
internationella företag var villiga att genomföra liknande projekt på mer 
fördelaktiga villkor. Uppenbarligen förelåg en konflikt mellan Jumblat och 
Naggear som också exemplifierar de motsättningar som förekom i det 
libanesiska samhället. Jumblat var muslimsk drus och Naggear var grekisk 
katolik. Jumblat hade visserligen försäkrat att prioritet skulle ges till franska 
företag, men att även företag av andra nationaliteter som erbjöd 
konkurrenskraftiga villkor skulle ges möjlighet att delta i anbudsstriden.709 

LMEs Beirutkontor studerade och kommenterade det förnyade franska 
ekonomisk-politiska intresset i arabvärlden. I en rapport från november 1967 
förklarade Tonnaeus att både privata och statligt ägda företag från Frankrike 
hade slutit avtal med flera arabstater. Enligt honom var syftet att stärka den 
franska ekonomiska ställningen i Arabvärlden. Han avslöjade att de syriska 
handelsmyndigheterna hade beviljat ett franskt elektronikföretag ett kontrakt för 
byggandet av kommunikationssystemen på Damaskus nya internationella 
flygplats. Enligt Tonnaeus fanns det också en fransk oro för de joint ventures 
som upprättats i Irak mellan Iraq National Oil Company (INOC) och 

                                                      
707 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1954‐1966), Vol. 172, 
tekniska kontoret i Beirut, den 28 oktober 1966. 
708 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1967‐1970), Vol. 173, 
tekniska kontoret i Beirut, den 1 december 1967. 
709 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1960‐1969), Vol. 171, 
tekniska kontoret i Beirut, den 18 oktober 1966. 
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Compagnie Française des Petroles (ERAP). Det fanns även indikationer på ett 
fransk-irakiskt avtal rörande ett projekt för en ny järnvägslinje mellan städerna 
Kirkuk och Suleimaniya i norra Irak. I Libanon var det ökade arabisk-franska 
samarbetet mer än välkommet på grund av de historiska relationerna mellan 
länderna. Tonnaeus betonade att det föreslagna franska lånet till Libanon kom 
som en bekräftelse av libanesiska tjänstemäns påstådda favorisering av franska 
företag med affärer på det libanesiska territoriet.710 Med detta kan konstateras 
att Tonnaeus fruktade att franska företag lockade till sig libanesiska tjänstemän, 
som kunde vara till hjälp för franska affärer i Libanon.  

9.6 Kontrakten 1968 och 1972 

Efter påtryckningar från oppositionella krafter i det libanesiska parlamentet 
tillsattes i februari 1968 en ny regering i Libanon med Abdallah Yafi som 
premiärminister. Till PTT-minister utsågs Rashid Beydon som tidigare varit 
minister åtskilliga gånger. Han hade dock inte varit minister på tio år. Under 
hans period som PTT-minister i början av 1950-talet hade dock LME haft 
diskussioner med honom om den första utökningen av Beirutstationen. 
Tonnaeus välkomnade Beydon återkomst som minister, men betraktade honom 
också som varandes alltför gammal för vara av direkt nytta för LME: 

”Han är nu en gammal man (78 år), förmögen med starka sociala och 
humanitära intressen och bekant för sin välgörenhet inom olika områden. 
Många karaktäriserar honom som en gammal snäll farbror, och vi 
hoppas att han inte skall vålla oss några stora bekymmer”.711 

Frågan om hur den libanesiska telefonförvaltningen skulle organisera sin 
telefondrift på mest effektiva sätt var föremål för diskussioner mellan 
förvaltningens personal och LME. Detta diskuterades bland annat av K G 
Hansson från Beirutkontor och PTTs installationschef Tobia Assaf. 
Installationschefen var framförallt intresserad av de möjligheter som fanns att få 
hjälp från LME och det svenska Televerket med att lösa de rent organisatoriska 
och administrativa frågor som förelåg. Anledningen var att man svävade i 
ovisshet om hur riktlinjerna för en effektiv driftsorganisation skulle se ut och at 
uppfattningarna inom PTT gick isär. Hansson förklarade att det i sammanhanget 
                                                      
710 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1967‐1970), Vol. 173, 
tekniska kontoret i Beirut, den 30 november 1967. 
711 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1967‐1970), Vol. 173, 
tekniska kontoret i Beirut, den 13 februari 1968. 



 

226 

fanns möjlighet att det konsultföretag, som svenska Televerket startat, kunde 
göra en insats.712  

Återigen kom den turbulenta politiska situationen att leda till 
regeringsombildningar. Tonnaeus gladde sig över att ännu en gammal vän till 
LME hade utsetts till PTT-minister. Detta skedde i april 1968, alltså bara några 
månader efter att Beydon utsetts till samma post. Tonnaeus menade att PTT-
ministeriet fått en chef med god insikt i och förståelse för Telefonförvaltningens 
problem och att det förelåg förutsättningar för att LMEs samarbete med honom 
skulle bli det bästa.713 Tonnaeus analytiska förhållningssätt gav resultat. Trots 
den svåra konkurrensen undertecknade LME och den libanesiska 
telefonförvaltningen ett kontrakt i maj 1968. Det omfattade telefonutrustning 
och installationer av telefonlinjer för omkring 3.5 miljoner svenska kronor.714  

Den politiska situationen var fortfarande instabil och i oktober 1968 bildades 
ännu en libanesisk regering. Den nya libanesiska PTT-ministern, Pierre 
Gemayel, tillsatte en särskild kommitté bestående av administrativa, tekniska 
och ekonomiska experter för att undersöka en ny organisation av PTT-
administrationen. Särskild uppmärksamhet ägnades åt den statliga tillsynen av 
telefonnät. Det är viktigt att notera att Gemayel, också då i egenskap av PTT-
minister, hade efterfrågat samma typ av omorganisation redan 1960. Han 
motiverade det förnyade kravet med det ineffektiva arbete som hade gjorts av 
PTT-administrationen, trots att statens intäkter från telefonitjänster och 
relaterade tjänster var betydande. Baserat på tidigare erfarenheter befarade dock 
Tonnaeus att utredningen troligen inte skulle leda till något resultat trots att 
reformer i telesektorn var önskvärda.715 Omorganisationen hindrades mycket 
riktigt av en ny regeringskris som varade i flera månader. Regeringskriserna 
visar att den libanesiska staten inte lyckades genomföra nödvändiga åtgärder, 
vilket också Tonnaeus var medveten om. Den ständiga strömmen av nya PTT-

                                                      
712 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1967‐1970), Vol. 173, 
tekniska kontoret i Beirut, den 16 februari 1968. 
713 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1967‐1970), Vol. 173, 
tekniska kontoret i Beirut, den 23 april 1968. 
714 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon, Vol. 153, STL in Beirut, 
den 15 november 1975.   
715 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1967‐1970), Vol. 173, 
tekniska kontoret i Beirut, den 25 oktober 1968. 
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ministrar måste ha inneburit att LMEs nätverkspositioner förändrades i nästan 
samma takt som regeringsombildningarna. Tonnaeus kommenterar visserligen 
inte detta, men han måste ha haft ett stort behov av ett brett kontaktnät, för att 
kunna ha några kontakter i central ställning trots regeringsombildningarna. Den 
här gången varade också regeringskrisen längre än tidigare och en ny regering, i 
vilken de flesta politiska partierna var representerade, bildades först i augusti 
1969. 

LMEs Beirutkontor hade vidare studerat den libanesiska ekonomiska 
situationen i en rapport daterad december 1969. Enligt denna rapport var den 
ekonomiska situationen tillfredställande. Perioden av sammandrabbningar och 
kriser under 1969 hade inte allvarligt skadat Libanons ekonomi. Det libanesiska 
pundet täcktes med 50 procent guld och 50 procent hårdvalutor varför 
valutakursen var stabil. Transithandeln ökade också trots att handelsvägen via 
Syrien hade stoppats. 716  Affärssituationen för LME i Libanon var alltså 
tillfredställande trots perioder av kriser. Den svenska ambassaden och 
handelskontoret i Beirut spelade en viktig roll för att stödja LMEs arbete i 
Libanon. I mars 1970 riktade LME i en skrivelse ett tack till Åke A. Jonsson, 
den svenska ambassadören i Beirut, och till UD i Stockholm, för det intresse 
den svenska staten visade för LMEs verksamhet i Libanon.717 

Att LME verkligen lyckades att bevaka sin ställning på marknaden visades 
genom ett nytt avtal med den libanesiska telefonförvaltningen vilket slöts i juli 
1970. Beställningen omfattade installation av 38 800 telefonlinjer, 16 
automatiska telefonstationer samt växlar och utrustning för ytterligare 60 
automatiska telefonstationer till ett värde av sammanlagt 42 miljoner kronor. 
Enligt LME bekräftade detta avtal LMEs position som den viktigaste 
leverantören av telenät i Libanon. Libanons telefontäthet hade med detta 
kontrakt passerat 10 automatiska telefonlinjer per 100 invånare. Det innebar att 
landet efter Japan, Israel och Kuwait hade den högsta telefontätheten i Afrika 
och Asien.718 

                                                      
716 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 3, 
F6/handlingar gällande installationsprojekt i utlandet, Libanon (1967‐1970), Vol. 173, 
tekniska kontoret i Beirut, den 28 december 1969. 
717 UD:s 1920 års dossiersystem, HP, H/XL, Vol. 114, RA Stockholm. Ett brev från LMEs 
huvudkontor i Stockholm till UD, Stockholm den 12 mars 1970.  
718 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, arkiv nr. 
F7a:90/handlingar gällande installationsprojekt, Libanon (1970‐1972), 
pressmeddelande, Stockholm den 2 juli 1970.   
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9.7 Etablerandet av Société Libanaise des telephones Ericsson 

Som en följd av kontraktet och ökade åtaganden i Libanon etablerades ett 
dotterbolag, Société Libanaise des Telephones Ericsson (STL), i Beirut i juli 
1970.719 Bolaget ersatte LMEs tekniska kontor i Beirut, uppträde som agent för 
LME, Stockholm, vad gäller marknadsföring, och ansvarade för installation och 
idriftsättning av telefonutrustningar. Dessutom ingick i försäljning, 
dokumentation och teknisk rådgivning i STLs ansvarsområden. Sven-Olof 
Tonnaeus utsågs till chef för det nya bolaget. Personalen bestod av 200 
libaneser och svenskar.720 

Händelsen var unik så tillvida att detta var den första större etableringen genom 
dotterbolag som gjordes av ett svenskt företag i Libanon. Detta svarar mot den 
fjärde fasen i Uppsalamodellen; etablerandet av produktion på en utländsk 
marknad. Det var dock inte STL som tecknade kontrakten med den libanesiska 
staten utan betalningarna för installationsarbetena gick till LMEs huvudkontor i 
Stockholm på de i kontrakten avtalade betalningsvillkoren. Vidare bar LME alla 
kostnader för STLs verksamhet under igångsättningsperiod fram till slutet på 
1970. Därefter kom STL att täcka sina kostnader med intäkter erhållna genom 
den tjänsteproduktion som skedde i Libanon.721 Fram till slutet av 1971 fanns 
det 137 000 telefonlinjer i Libanons alla regioner som hade installerats av LME. 
År 1972 erhölls ytterligare en order för 55 000 telefonlinjer. Detta kontrakt var 
bland annat ett resultat av den goda relationen mellan telefonförvaltningens 
generaldirektör Georges Hatem och STL: 

”Vår vän Hatem anmodade Jamaleddine och Adel Nader att inleda 
inofficiella förhandlingar med LME i syfte att presentera ett komplett 
projekt till regeringen. Ett resultat blev den nya ordern”.722  

Samtliga personer hade ingått i LMEs nätverk redan under 1950-talet. Det kan 
vara värt att rekapitulera att LME på den tiden betraktade Adel Nader som 

                                                      
719 På franska uttals bolagets namn i dagligt tal Société Telephones Libanaise, varför 
bolaget förkortades STL och inte SLT. 
720 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153. LME 
telefonprojekt i utlandet. Pressklipp, Dagens Nyheter, den 15 juli 1970.     
721 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol.153, F6:175 
(LME: Libanon), (LME: Libanon), ett brev från Hugo Agnvall vid STL i Beirut till LMEs 
huvudkontor i Stockholm, Beirut den 5 maj 1971.  
722 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, F6:174, ett 
brev från Kjell Nilsson chefen för stationsförsäljningsavdelningen vid STL i Beirut till 
LMEs huvudkontor i Stockholm, Beirut den 21 januari 1972. 
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franskvänlig och att Tonnaeus föreslog att man skulle hålla honom borta från en 
anbudsauktion genom att bjuda honom till Stockholm. 

För att summera telefonprojekten för perioden 1951 och 1972 tecknade LME 
och de libanesiska myndigheterna sammanlagt 19 kontrakt värda 147 miljoner 
kronor. Sammanfattningsvis visar LMEs arbete i Libanon under 1950- och 
1960-talen och det tidiga 1970-talet företaget byggde upp ett nätverk med 
centrala aktörer från den libanesiska eliten bestående av handelsmän, tjänstemän 
och politiker.723 Nätverket var också tillräckligt stabilt och omfattande för att 
klara de ständiga regeringsombildningarna. 

År 1973 förvärrades dock den politiska situationen i Libanon. 
Konfrontationerna mellan den libanesiska armén och de palestinska beväpnade 
grupperna drabbade det ekonomiska och politiska livet. En ny regeringskris 
lades till den allvarliga situationen. En ny regering tillträdde den 25 april men 
avgick redan efter några dagar. På grund av de tunga strider som bröt ut i Beirut 
tvingades STL kontoret att reducera antalet anställda till 94 personer och 
företagets verksamhet stoppades nästan helt. LMEs kontakter med Libanons 
statliga administration begränsades. Sammantaget medförde utvecklingen att 
LMEs planering för framtida projekt i landet bromsades. Trots detta installerade 
LME nya telefonlinjer på den libanesiska landsbygden till ett värde av 5.5 
miljoner kronor.724  

En ny regering bildades i juli 1973. Enligt yttrande från PTT-representanterna 
Georges Hatem och Maurice Ghazal hade utnämningen av PTT-ministern Tony 
Frangié mottagits mycket positivt av dem. Chefen för STLs 
direktionsavdelningen, Hugo Agnvall, trodde att ett gott samarbete kunde 
förväntas mellan LME-vännen Hatem och PTT-ministern Frangié. Beträffande 
STLs relationer med ministern nämnde Agnvall att en person i STLs 
försäljningsavdelning, Riad Daher, hade varit skolkamrat med Frangié och att 
detta kunde vara till LMEs fördel.725  

                                                      
723 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153. LME 
telefonprojekt i utlandet. STL‐rapport, Beirut den 13 januari 1972.   
724 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. F7e:30 (LME: 
Libanon), STL‐rapport, Beirut den 15 maj 1973. Vol.153, F6:175 (LME: Libanon), STL‐
rapport, Beirut den 13 februari 1974. 
725 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, F6:174, ett 
brev från Hugo Agnvall vid STLs direktionsavdelning i Beirut till LMEs huvudkontor i 
Stockholm, Beirut den 16 juli 1973. 
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Sammantaget var man på LME stolta över telefonprojekten sedan 1950-talet. 
Hans Olsson, en av medarbetarna på STL, menade att den automatiska 
telefontjänsten som infördes 1952 tillsammans med den nya tekniken som 
introducerades i början av 1960-talet, vilken moderniserats i slutet av 1960-
talet, hade gett det libanesiska telenätverket en god standard. Landet nu var 
utrustat med mer än 200 000 automatiska telefonlinjer, som var försedda med 
internationella och interkontinentala telefontrafiksmöjligheter.726 Nätverket höll 
hög teknisk kvalitet och det libanesiska televerkets personal hade blivit bekanta 
med utrustningen. Olsson drog slutsatsen att LMEs investeringar i Libanon gav 
god avkastning och skulle kunna fortsätta att vara vinstgivande i 30 till 40 år 
framåt. De framtida investeringsmöjligheterna låg enligt Olssons bedömning i 
att utöka det libanesiska nätverket med hjälp av så kallad crossbar-teknik. 
Sådana installationer skulle vara ekonomiskt fördelaktiga eftersom det handlade 
om mindre riskfyllda affärer. Det skulle ge ett optimalt antal telefonlinjer som 
skulle göra det möjligt att täcka efterfrågan. Nya anläggningar skulle kunna 
införas i det befintliga koordinatväljarsystemet, medan ny utrustning skulle 
kräva en enorm insats och extremt höga kostnader för att utbilda en ny teknisk 
personal.727 Här finns ett tydligt exempel på hur LME anpassar sina affärsplaner 
till den osäkra politiska situationen. 

På grund av den tilltagande politiska instabiliteten kom dock inga nya avtal 
mellan LME och de libanesiska myndigheterna att slutas under 1974. 
Förhandlingarna om ett nytt avtal för att byta utrustning och installationer av 
cirka 40 000 telefonlinjer såg ut att försenas med ungefär ett år.728 I början av 
1975 arbetade LME fram en installationsplan för att kunna teckna ett kontrakt 
före mitten av 1975. Planerna stoppades dock av inbördeskriget som bröt ut i 
april 1975. Med hänvisning till den instabila situationen i landet och 
osäkerheten kring installationer och nya kontrakt, föreslog Hugo Agnvall från 
STLs direktionsavdelning en ny plan för Libanon. Enligt honom så fanns det 
flera alternativ: färdigställa möjlig dokumentation före 1975-års utgång, lägga 
ner kontoret och flytta verksamheten till Stockholm eller reducera kostnaderna 
vid STL till ett minimum genom att färdigställa nödvändig dokumentation för 

                                                      
726 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, LME 
telefonprojekt i utlandet. En rapport från STL i Beirut till LMEs huvudkontor i 
Stockholm, Beirut den 2 juli 1974. 
727 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, LME 
telefonprojekt i utlandet. En rapport från STL i Beirut till LMEs huvudkontor i 
Stockholm, Beirut den 2 juli 1974. 
728 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, F7 e/35 
(LME: Libanon), Jörgen Linds Rapport om sitt besök till STL, Stockholm den 3 maj 1974. 
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installationerna. 729  Inbördeskriget tvingade dock LME att avbryta alla de 
installationsarbeten som man hade kontrakt på. STL fortsatte dock som företag 
och överlevde genom att man lånade ut installationspersonal till olika LME-
projekt i framför allt andra arabländer. Verksamheten vid LMEs 
installationsavdelning i Beirut var under inbördeskriget begränsat till 
reparationer av internationella stationer i Beirut.730 Företagets verksamhet hade 
reducerats till en minimal nivå och en lovande utveckling bröts av en lång 
väpnad konflikt. Inga nya projekt genomfördes under senare delen av 1970-talet 
och hela 1980-talet. Installationsarbetena utfördes i huvudsak av libanesisk 
personal. Libanon fortsatte visserligen med begränsade inköp av 
reparationsmateriel från LME. Företaget skulle dock inte återvända till Libanon 
för stora affärer och telefonprojekt förrän 1991, då under namnet Ericsson. 

9.8 Kommentarer 

LM Ericsson var det svenska företag som lyckades bäst med etableringen på 
den libanesiska marknaden. LME var också det enda svenska företag som 
etablerade ett regelrätt dotterbolag i landet under den studerade perioden. I ett 
tidigt skede var företaget beroende av att UD ingrep för att hjälpa företaget i 
anbudstävlingarna med olika utländska konkurrenter. Att detta lyckades kan ha 
berott på de nära förbindelserna mellan UD och Libanons diplomatiska 
representant i Sverige, Khalil Takieddine, som vid tidpunkten gjorde stora 
ansträngningar för att få till stånd ett handelsavtal med Sverige.  

LMEs första kontrakt med den libanesiska regeringen tecknades 1951. För att 
underlätta projektarbetet etablerade LME ett tekniskt kontor med ansvar för 
telefonförsäljning och installationer i Beirut. På kontoret arbetade svenska 
installationshandledare och provningsingenjörer samt libanesiska tekniker och 
kontorspersonal. För fortsatt expansion var LME i stort behov av att etablera 
nätverk i främst libanesiska politiska kretsar. 

Det är uppenbart att LMEs nätverksrelationer byggde på påverkbara kontakter 
inom den libanesiska staten. Nätverkspositionerna bidrog också till att ett andra 
libanesiskt kontrakt undertecknades 1954. Ytterligare tre avtal undertecknades 
1956 och 1957. Dessa avtal följdes av en stor libanesisk beställning av 

                                                      
729 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, F6:175 
(LME: Libanon), ett brev från Hugo Agnvall vid STL i Beirut till LMEs huvudkontor i 
Stockholm, Beirut den 30 juli 1975. 
730 LM Ericssons arkiv, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm, Vol. 153, F7 a:87 
(LME: Libanon), LME‐rapport, Stockholm den 23 mars 1978. 
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telefonutrustning från företaget. Nätverken var också tillräckligt stabila för att 
klara de upprepade politiska kriserna i landet. Mellan 1962 och 1970 kom LME 
och de libanesiska myndigheterna att teckna ytterligare fem kontrakt för 
installation av telefonnät. Från 1970 bekräftades LMEs position som den 
viktigaste leverantören av telenät i Libanon genom etableringen av 
dotterbolaget Société Libanaise des telephones Ericsson, som ersatte LMEs 
Beirutkontor. Sammantaget utförde LME telefonprojekt för ett totalt värde på 
147 miljoner kronor i Libanon mellan 1951 och 1972. 

Efter 1973 kom konflikterna i Libanon att begränsa LMEs verksamhet i landet. 
På grund av den eskalerande politiska instabiliteten undertecknades inga nya 
kontrakt. Till följd av det långa inbördeskriget som bröt ut 1975 stoppades 
projektarbetena och LMEs verksamhet begränsades till reparationer av 
krigsskadad utrustning. Företaget kom inte att återvända till Libanon för stora 
affärer och telefonprojekt förrän 1991. 

LMEs etablering i Libanon kan främst förstås med utgångspunkt i 
Uppsalamodellens bärande begrepp nätverksposition. Vid samtliga fyra 
etableringssteg i Libanon var nätverkspositionerna avgörande. Chefen för LMEs 
tekniska kontor i Beirut, Sven-Olof Tonnaeus hade kontakter ända upp på 
presidentnivå. Ett exempel på nätverkens omfattning är det brev från en japansk 
konkurrent som LME lyckades få en kopia på. Att detta brev hade förmedlats av 
en libanesisk kontakt vid PTT-ministeriet är mycket sannolikt. Ett annat 
exempel kan tolkas som att LME förstod den libanesiska elitens mentalitet, 
visas av Tonnaeus förslag att koppla bort Adel Nader från en viktig 
anbudsprocess. Av namnet Adel Nader kan man sluta sig till att han var kristen 
och att han därmed, med stor sannolikhet, uppskattade den franska kulturen. 
Enda lösningen var då att tillfälligt lyfta bort honom från processen. Det 
förefaller också rimligt att Tonnaeus gjorde en korrekt analys av arterna i den 
libanesiska administrationen när han konstaterar att de problem som företaget 
upplevde med inkomstbeskattningen berodde på korruption. Det är också klart 
att LMEs personal inte bara tog hänsyn till olika personers befattningar. Man 
försökte också att analysera deras egenskaper, vilket bland annat visas av Kjell 
Sandbergs beskrivning av högt uppsatta personer i den libanesiska 
telefonförvaltningen. 
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10 Slutsatser	och	avslutande	diskussion		

Syftet med avhandlingen har varit att öka kunskapen om hur aktörer i en liten, 
öppen västekonomi försökte utveckla sina ekonomiska intressen på en ny, 
framväxande marknad präglad av stor osäkerhet, där lovande ekonomiska 
utsikter sammanföll med en hög grad av politisk instabilitet.  

I korthet konstaterats att handelsförbindelserna med Libanon var ytterst 
begränsade under mellankrigstiden. Det fanns således ingen svensk-libanesisk 
handelstradition av betydelse innan den libanesiska självständigheten 1943. 
Efter andra världskriget fanns ett intresse från båda länderna att utveckla 
handelsförbindelserna. Från svensk sida betonades vikten av 
kunskapsuppbyggnad om den libanesiska marknaden. Under den undersökta 
perioden ökades successivt den svenska bevakningen i Libanon genom 
myndigheter och intresseorganisationer. Utvecklingen skedde i några distinkta 
steg med motsvarigheter i den så kallade Uppsalamodellen. 

I avhandlingen visas flera exempel på att det kulturella avståndet mellan länder 
ofta upplevdes som stort. Behovet av permanent svensk närvaro i Libanon 
betraktades därför som viktigt, eftersom detta är en förutsättning för att bygga 
upp erfarenhetsbaserad och marknadsspecifik kunskap. Därmed kunde 
organisationer, myndigheter och företag bygga upp personliga kontakter och 
nätverk. Dessa efterfrågas av både stora och små företag för att stärka sina 
nätverkspositioner. LM Ericsson, det företag som har specialstuderats i 
avhandlingen, hade mycket hög kapacitet att själva bygga upp omfattande och 
central placerade nätverk. De mindre företagen var dock beroende av de nätverk 
som myndigheterna och de handelsrelaterade organisationerna kunde 
tillhandahålla. De var också beroende av den erfarenhetsbaserade och 
marknadsspecifika kunskap som hade byggts upp av myndigheter och de 
handelsrelaterade organisationer som dessutom förmedlade erfarenhetsbaserad 
kunskap från olika företag som objektiv kunskap. 

I avhandlingen framkommer även nya kunskaper som rör Sveriges 
handelspolitiska historia samt svenska företags utlandsaktiviteter. Ett 
genomgående drag är att det vid upprepade tillfällen inkom libanesiska 
önskemål om upprättande av bilaterala handelsavtal med Sverige. Alla dessa 
önskemål eller målsättningar avvisades dock av den svenska regeringen. Efter 
1969 kom det inga fler förfrågningar från Libanon. 

Svensk krigsmaterielindustri var bland de första att intressera sig för regionen. 
Det var AB Bofors som tillsammans med Svenska Orient-Linien föreslog att en 



 

234 

Levantbyrå skulle upprättas direkt efter kriget. Ett exempel på affärer med 
kopplingar till storpolitik i regionen rörde en libanesisk förfrågan till AB 
Landsverk i Landskrona med syfte att undersöka om företaget var beredda att 
sälja stridsvagnar till Libanon direkt eller via Libanon till andra länder i 
regionen. Detta skedde 1949 efter det att det första arabisk-israeliska kriget 
utbröt 1948. Det tydligaste exemplet på affärer med kopplingar till det kalla 
kriget och CoCom var den så kallade tankerskandalen 1954. Skandalen, som 
inte tidigare har beskrivits i svensk eller libanesisk ekonomisk historisk 
forskning, berörde vidareexport av två oljetankers till Polen, som betraktades av 
strategisk materiel av CoCom. Skandalen bottnade i korruption i den libanesiska 
administrationen och ledde till regeringskris.  

De största svenska affärerna i Libanon genomfördes av LM Ericsson. Det 
förekom dock andra försök att etablera stora svenska industriprojekt i Libanon. 
MoDos planer under slutet av 1960-talet på att etablera en pappersfabrik i landet 
är det tydligaste exemplet på detta. Genom det svenska företaget AB Industrial 
Engineering fanns det också planer på ett svenskt deltagande vid uppförandet av 
ett tredje oljeraffinaderi i början av 1970-talet. Det var den inre utvecklingen i 
Libanon med inbördeskriget 1975 som ledde till att vare sig MoDos eller 
Industrial Engineerings planer förverkligades. Inbördeskriget ledde också till att 
LM Ericsson i praktiken kom att avveckla sitt engagemang på den libanesiska 
marknaden. 

I avhandlingen har det även framkommit uppgifter som kan peka på behovet av 
fortsatt forskning kring den arabisk-israeliska konflikten. I samband med 
handelssekreterarens rapportering till SAE i januari 1952 framkom uppgifter om 
ett mycket intressant rykte, som för första gången uppmärksammas i 
föreliggande avhandling. Rapporteringen gällde det så kallade Litaniprojektet 
för produktion av elenergi. I samband med detta hade det cirkulerat ett rykte 
som gick ut på att Israel skulle ha varit beredda att låta 450 000 palestinska 
flyktingar återvända till norra Israel mot att Israel skulle få tillgång till elektrisk 
energi från Litanianläggningen. Uppgiften om att Israel år 1951 skulle ha varit 
berett att ta emot palestinska flyktingar är uppseendeväckande eftersom Israel 
sedan 1955 fram till idag kategoriskt har avvisat liknade krav. För framtida 
forskning är det viktigt att klargöra bakgrunden till dessa uppgifter. Om 
uppgifterna byggde på en officiell israelisk ståndpunkt är de av mycket stor 
politisk betydelse. 
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10.1 Handelsorganisationernas agerande med utgångspunkt i 
Uppsalamodellen 

I enlighet med Uppsalamodellens första fas visar avhandlingen att de svenska 
handelsrelaterade myndigheternas marknadsinformation om Libanon och 
näraliggande områden var starkt begränsade under perioden före 1945. 
Situationen svarar mot det första etableringssteget i Uppsalamodellen med 
oregelbunden export. Avsättningsmöjligheterna för svenska företag på den 
libanesiska marknaden var begränsade och affärsförbindelserna förefaller att ha 
varit av tillfällig natur. Oorganiserade marknadskunskaper fanns om den 
libanesiska marknaden, vilket visas av viss svensk företagsnärvaro i Levanten. 
Dessa oorganiserade baskunskaper fanns dock bara bland ett fåtal svenska 
företag, som på egen hand hade etablerat exportförbindelser med Syrien-
Libanon. Dessutom saknades grundläggande marknadsundersökningar om 
regionens ekonomiska förutsättningar och exportmöjligheter. Svenska 
handelsrelaterade organisationer fanns inte representerade före 1945 för att 
organisera verksamheten i Libanon.   

I avhandlingen visades att ett ökat intresse hos de svenska myndigheterna 
funnits strax efter andra världskriget i syfte att upprätta regelbundna 
handelsförbindelser med Libanon. Detta skedde samtidigt som svenska företags 
intresse för marknaden ökade. Uppkomsten av självständiga stater och en 
växande transithandel inom Mellanöstern var troligen av avgörande strukturell 
betydelse. 

För att bygga framgångsrika handelsförbindelser med Libanon behövdes 
baskunskaper om valutafrågor, betalningssituationen och kommersiella 
transaktioner. Dessutom inskaffade organisationer information om vilka företag 
som var först ute på den gemensamma syrisk-libanesiska marknaden, vilken typ 
av information som dessa företag hade och vilka framtida handelsfrågor som 
prioriterades och så vidare. Baskunskapen användes av organisationerna för att 
kunna lämna bedömningar på marknadsutsikterna i Mellanöstern till 
intresserade företag. Näringslivets intresse för Libanon och regionen i stort 
ökade direkt efter det andra världskriget. Man efterfrågade framförallt kunskap 
om marknadsförhållanden och det som i Uppsalamodellen benämns som 
marknadsspecifik information. De företag som först gjorde dessa förfrågningar 
var AB Bofors och Svenska Orient-Linien. Den politiska situationen i regionen 
skapade också en efterfrågan på vapen vilket dock inte direkt framgår av 
källmaterialet.   
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Det andra etableringssteget i Uppsalamodellen är export via självständiga 
representanter och agenter. I föreliggande tolkning motsvaras det av 
upprättandet av Levantbyrån i Stockholm år 1945. Den funktion som 
Levantbyrån hade syftade till att möta efterfrågan på marknadsinformation. 
Organisatoriskt sorterade Levantbyrån under SAE. Byrån gav möjligheter för 
svenska industriföretag att förmedla kunskaper om kontakter och erfarenheter 
av exportaffärer med Libanon. I teoretiska termer handlade det alltså om 
erfarenhetsbaserad information som förmedlades till andra svenska företag och 
till handelsrelaterade myndigheter som objektiv kunskap. 

Levantbyrån arbetade genom kontakter i Sverige och genom tillfälliga och 
sporadiska besök av byråns ansvariga till Libanon. Informationen rörde främst 
regleringsbestämmelser, varuförfrågningar, marknadsförhållanden och praktiska 
arrangemang exempelvis kring betalningar på den libanesiska marknaden. 
Levantbyråns chef gjorde sporadiska och tillfälliga besök till Libanon. I 
praktiken fungerade han som en handelssekreterare och rapporterade främst till 
SAE, men även till UD och andra statliga organ. Fram till 1951 utsågs 
handelssekreteraren av SAE. Eftersom verksamheten var baserad i Stockholm 
kan man tala om fjärrorganiserad information. Dessutom utvecklade 
handelssekreteraren kontakter med libanesiska myndighetspersoner, affärsmän 
och handelsagenter. I Sverige etablerade Levantbyrån kontakter med 
ländersakkunniga tjänstemän och företagsrepresentanter som ett stöd för byrån i 
dess löpande verksamhet med råd och upplysningar. 

Uppsalamodellens distinktion mellan generell och marknadsspecifik kunskap 
går även att applicera på de handelsrelaterade organisationerna. Dessa saknade 
initialt all form av kunskap. Under år av arbete ökade dock organisationernas 
generella kunskap avsevärt via Levantbyrån, inte minst genom sammanträden 
med ländersakkunniga från och med 1951. Marknadsspecifik kunskap förutsatte 
dock en utökad närvaro på exportmarknaden. Av kunskaperna förefaller de 
viktigaste att vara de personliga kontakterna mellan myndigheter och företag i 
Sverige och mellan libanesiska affärsmän och handelsagenter med 
handelssekreteraren. Detta visas i avhandlingen genom att det är just kontakter 
som i allt högre utsträckning efterfrågas av svenska företag med intresse för den 
libanesiska marknaden. 

Uppsalamodellens tredje steg, upprättandet av filialer och försäljning genom 
dotterbolag, motsvaras i föreliggande tolkning av att handelssekreteraren 
omstationerades från Stockholm till Beirut. Detta skedde genom inrättandet av 
ett arbetskontor i Beirut i september 1951. Närvaron på plats i Beirut var under 
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detta steg regelbunden men inte permanent. Vidare utsågs handelssekreteraren 
av SAE men avlönades av UD. Uppfattningen att erfarenhetsbaserad kunskap 
var nödvändig blev alltså allt starkare. Eftersom handelssekreteraren oftare var 
på plats i Libanon kunde de svenska myndigheterna och handelsrelaterade 
organisationerna prioritera erfarenhet från den lokala kontexten och bygga upp 
marknadsspecifika kunskaper. Här handlade informationsflödet om organiserad 
information och regelbunden rapportering. 

Det fjärde etableringssteget i Uppsalamodellen är företagens etablerande av 
produktion på exportmarknaden. I föreliggande tolkning motsvaras det fjärde 
steget av en permanent närvaro på exportmarknaden. Detta skedde i december 
1954 när Levantbyråns verksamhet flyttades till det nyinrättade handelskontoret 
på den svenska beskickningen i Beirut. Under det fjärde steget rörde sig 
samtidigt nätverkspositionerna gradvis uppåt, från tjänstemän ända upp till 
presidentnivå. Den svenska ambassadören kom att spela en viktigare roll, och 
kontakter togs på regeringsnivå. Informationsflödet rörde organiserad 
information, rapporteringar, utredningar och upplysningar.  

Uppbyggnaden av nätverksrelationer med beslutseliter i det libanesiska 
samhället kan också ses som ett nytt kvalitativt inslag, vilket var viktigt för att 
LM Ericsson skulle kunna sluta kontrakt i mycket hård internationell 
konkurrens. Företaget hade en stor egen kapacitet att bygga nätverk, men 
tackade uttryckligen UD för sin insats för företaget i samband med den hårda 
anbudstävlingen 1949. LM Ericsson riktade även sitt tack till den svenska staten 
för det engagemang som visats i samband med tecknandet av kontrakten i slutet 
av 1960-talet.  

Avvecklingen av de svensk-libanesiska handelsförbindelserna var drastisk och 
distinkt avgränsad i tid. Lönnborg pekar i sin avhandling på att 
Uppsalamodellen har svårt att förklara avveckling på en marknad. Med andra 
ord pekade han på Uppsalamodellens oförmåga att förklara vad som kallas 
negativa etableringsfaktorer och varför företag avvecklar sina verksamheter från 
vissa utländska marknader.731 I fallet Libanon är dock avvecklingen tydligt en 
konsekvens av inbördeskriget som bröt ut 1975, vilket i sin tur är kulmen på den 
händelseutveckling som börjar med sexdagarskriget 1967. Detta gällde både 
flytten av handelskontoret till Saudiarabien och den LM Ericssons kraftigt 
reducerade verksamhet i Libanon.  

  

                                                      
731 Lönnborg (1999), s. 227. 
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Matris 1: Uppsalamodellen med exemplet Libanon/Mellanöstern: en 
analysmodell utifrån information och handelspresentations närvaro  

Fas Period Information Handelspresentations 
närvaro 

Fas 1 
Före 
1945 

Oorganiserad information Nej 

Fas 2 
Nov 1945  
  till 
aug 1951 

Fjärrorganiserad 
information 
Informations-insamling 
från företag och länder. 
Skapa bild av export- och 
avsättningsmöjligheter  
Tillföra erfarenheter och 
kunskaper 

Bygga informationskanaler  
Studier på ort genom tillfälliga 
och sporadiska besök: utföra 
marknadsundersökningar  
Upparbetning av kontakter och 
nätverk  

Fas 3 
Sep 1951 
  till 
nov 1954 

Organiserad information  
Regelbunden rapportering 
Samarbete med 
ländersakkunniga personer 

Regelbunden närvaro 

Fas 4 
dec 1954 
  till 
dec 1975 

Organiserad information  
Rapporteringar, 
utredningar och 
upplysningar. 
Kontakter förmedlas både 
till små och stora företag. 

Permanent närvaro 
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Matris 2: Uppsalamodellen med exemplet Libanon/Mellanöstern: en 
analysmodell utifrån handelsorganisation och informationsflödeU 

Fas Period Handelsorganisation Informationsflöde 

Fas 1 
Före 
1945 

Ingen Generell information  
Objektiv kunskap: information 
om vinstmöjligheter, som 
spridits från person till person, 
företag till företag… osv. 

Fas 2 
Nov 1945  
  till 
aug 1951 

Icke-officiell organisation 
med verksamhetssäte i 
Stockholm 
Verksamhetskostnader 
genom bidrag från företag 

Bas-, länderspecifik-, och 
marknadsspecifik kunskap  

Fas 3 
Sep 1951 
  till 
nov 1954 

Arbetskontor i SAE:s regi 
men i Beirut 
 
Verksamhetskostnader 
genom UD och genom 
bidrag från företag 
SAE samordnar med UD 
och andra myndigheter 

Selektiv och specifik 
information förvärvas genom 
erfarenheter 
Erfarenheter och upplevelser på 
plats 
Utvidgade kontaktnät: 
beslutfattare, hög uppsatta 
tjänstemän, inflytelserika 
personer 

Fas 4 
dec 1954 
  till 
dec 1975 

Handelskontor med 
officiell benämning 
(under UDs admini-
stration) 
UD samarbetar med SAE 
och andra organisationer 

Marknadsspecifik kunskap. 
Erfarenhetbaserade personliga 
kontakter och kunskaper. 
Nätverksrelationer och 
nätverkspositioner, utbyggnad 
av kontaktnät: högt uppsatta 
politiker  
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10.2 Betydelsen av det psykiska avståndet enligt Uppsalamodellen 

Studien visar flera exempel på hur olika svenska aktörer är av uppfattningen att 
de kulturella skillnaderna mellan länderna var påtagliga (se kapitel 5, 6, 8 och 
9). Detta ryms inom Uppsalamodellens begrepp psykiskt avstånd. För att 
överbrygga det psykiska avståndet utsåg svenska organisationer och 
myndigheter personer med lämplig bakgrund, erfarenhet av arbete utomlands 
och med god förståelse av regionens kultur, till olika centrala befattningar. Ett 
exempel på en sådan person är Uno Enegren, som innan sitt tillträde som förste 
handelssekreterare i Beirut tjänstgjorde vid ett kontor för inköps- och 
skeppningsärenden i området. Att Enegren var sympatiskt inställd till Libanon 
och visste hur han skulle röra sig i den sociala miljön är också uppenbart. Även 
Gösta Brunnström var mycket välmeriterad och väl förberedd genom sina 
uppgifter bland annat som chargé d’affaires i Mexico och sändebud i Pakistan. 
Eftersom den politiska osäkerheten i Mellanöstern var i stort sett likt den i 
Latinamerika, krävde situationen i Libanon en så erfaren person som 
Brunnström. LM Ericssons chef i området, Sven-Olof Tonnaeus, hade också 
mycket god kännedom om de lokala kulturerna.  

Organisationerna utnämnde också lokala nyckelpersoner som hade kunskap om 
Libanons kultur och som kunde ge stöd åt svenska exportintressen på Libanons 
marknad. Libanesen Jean Fattal, företagare och bankchef, utnämndes 
exempelvis till Sveriges konsul i Beirut. Fattal beskrevs av svenska 
myndigheterna som en förmögen och framgångsrik libanesisk, kristen 
affärsman som hade goda kontakter med både kristna och muslimska grupper i 
området. Detta visade sig vara viktigt för företagen för att kunna bygga ett 
framgångsrikt nätverk med det heterogena libanesiska samhället, där samlevnad 
mellan olika folkgrupper med skilda religioner krävde speciella typer av 
nätverk, och förståelse för kulturella, sociala och historiska skillnader.   

I organisationernas marknadsundersökningar och rapporter fanns även 
beskrivningar av kulturella inslag som belyste vad företag i sina kontakter med 
libaneserna borde tänka på och hur man egentligen borde gå tillväga för en 
framgångsrik etablering. Exempel är uttalanden om att libanesiska köpmän 
gillade lyxliv, var vana vid ett förmöget och bekvämt liv och att de var starkt 
påverkade av fransk mentalitet. Libanesernas närmande av fransk mentalitet 
innebar ett positivt inslag som svenska intressenter skulle ha uppskatta vid sina 
affärsförbindelser i området. Å andra sidan, vilket visas i samband med de 
anbudstävlingar i vilka LM Ericsson deltog under 1950-talet, kunde de franska 
sympatierna också vara ett problem.  
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En annan aspekt av psykiskt avstånd, där den libanesiska företagskulturen 
skiljde sig från den svenska, var att det i den libanesiska affärsmentaliteten 
ibland ingick att libanesiska agenter ljög om omfattningen av sin 
affärsverksamhet. Felaktiga uppgifter förekom om stora agenturfirmor med 
tillgängliga kontor, stort kapital och betydande organisatoriska resurser. Man 
berättade ofta mycket förtroligt om sina importfirmor, dess organisation och 
framtidsplaner. I praktiken innebar detta bluffande att vissa libanesiska 
agenter/firmor var olämpliga att företräda svenska exportintressen, eftersom de 
saknade de resurser som förespeglades. Organisationerna påpekade för svenska 
företag att de skulle vara försiktiga och samtidigt vara säkra innan affärer sattes 
igång. Man varnade också för vissa specifika affärskontakter. Organisationernas 
insatser bestod i att sortera fram de goda libanesiska affärskontakterna från de 
dåliga, tillhandahålla lämpliga kontakter, skaffa noggranna upplysningar om 
agenter och distributörer samt att förmedla dem till svenska företagen. En 
slutsats är att när det som Uppsalamodellen benämner psykiskt avstånd utgjorde 
ett hinder för företagen att ta kontakt med agenter och distributörer, kom ett 
effektivt informationsflöde via organisationerna att vara till hjälp och i 
synnerhet kanske främst för de mindre företagen. 

10.3 LM Ericssons affärer i Libanon 

LM Ericsson var efter kriget intresserat av att etablera sig på den libanesiska 
marknaden och var i behov av nätverk i Libanon för att lyckas med sina affärer. 
LM Ericssons Beirutkontor knöt kontakter med inflytelserika personer på den 
libanesiska marknaden och med tjänstemän och högt uppsatta personer från 
olika myndigheter och organisationer.  

I studien framgår att starka nätverkspositioner var mycket viktigt för att etablera 
företaget på den libanesiska marknaden. Det är värt att notera att företaget 
deltog i anbudstävlan från i slutet av 1940- och fram till mitten av 1960-talet. 
Konkurrenterna var främst franska, men också amerikanska och japanska 
företag. Att svenska LM Ericsson valdes av libaneserna istället för franska eller 
amerikanska företag har troligen med den forna mandatmakten och kalla krigets 
rivalitet att göra. Den libanesiska maktstrukturen var – och är – delad mellan 
grupper med olika religion och olika politisk uppfattning. Detta har skapat olika 
fraktioner vars sympatier antingen legat hos Frankrike, före detta Sovjetunionen 
eller USA. Den libanesiska regeringen tog därför en tredje väg som byggde på 
att ledarna för de olika fraktionerna deltog i koalitionsregeringar för att behålla 



 

242 

den politiska balansen.732 Denna tredje väg ledde förmodligen till att Libanon 
föredrog företag med ett gott rykte från ett land utanför de stora makternas 
handelsblock. Sverige var ett av dessa länder.   

I detta sammanhang förefaller nätverkspositionerna att ha varit mycket viktiga. 
LM Ericsson hade kontakter ända upp till presidentnivå. Efter 1965 kunde man 
teckna kontrakt utan anbudstävlan, vilket kan tolkas som ett tecken på 
nätverkspositionernas höga kvalitet. LM Ericssons relationer med påverkbara, 
inflytelserika personer inom det libanesiska samhället, högt uppsatta libaneser 
inom politiska kretsar samt beslutfattare och personer bedöms alltså som viktigt 
för LM Ericssons starka position i Libanon. Från 1970 bekräftades företagets 
position som den viktigaste leverantören av telenät i Libanon genom 
etableringen av dotterbolaget Société Libanaise des telephones Ericsson.  

LM Ericssons strategier kring nätverksbyggande visar stora likheter med de 
resultat som Runblom redovisar från sin studie av svenska företags 
etableringsstrategier i Latinamerika.733 Även där knöts kontakter med personer 
som hade kontakter på hög politisk nivå. I den denna studie framkom det dock 
inga uppgifter som tydde på att LM Ericsson skulle ha betalat mutor i form av 
provision. Istället försökte bolaget främst styra anbudstävlingarna mot att 
faktiskt handla om kvalitet och pris.  

Den politiska turbulensen ledde också till att nätverkspositionerna förändrades 
mycket snabbt. Det hände att den ansvarige ministern innehade sin post inte mer 
än några veckor. En konsekvens av det var att LM Ericsson undvek att nämna 
politiker i sin marknadsföring. Trots att det inte sägs i klartext, måste de snabba 
politiska skiftena och motsättningarna mellan olika fraktioner i det libanesiska 
samhället ha skapat en betydande osäkerhet gällande de långsiktiga villkoren för 
företaget. Detta måste i sin tur ha inneburit större krav på nätverksbyggandet, 
dels gällande företagets representanters skicklighet att röra sig i den sociala och 
politiska miljön, och dels med avseende på de resurser som ett brett 
nätverksbyggande krävde. LM Ericsson betalade exempelvis resor till svenska 
laboratorier och fabriker, som ett svar på utländska konkurrenters aktiviteter i 
regionen. 

  

                                                      
732 Salibi (1966), s. 57. 
733 Runblom (1971) 



 

243 

10.4 Det förlorade ekonomiska miraklet i Libanon 

Tidigare studier rörande den libanesiska ekonomiska utvecklingen efter andra 
världskriget har fokuserat på ekonomiska framsteg, ekonomiska institutioner 
och dess relation till landets politiska och socio-ekonomiska förhållanden. 
Studierna presenterar två kontrasterande bilder av Libanons ekonomiska 
utveckling och tillväxt: en positiv syn mot en negativ sådan.  

Salibis positiva syn på "Libanons fenomenala välstånd och stabilitet" och 
Libanon som "ett mycket välmående land med stor social utveckling" beskrevs 
utifrån hans uppfattning om ett land med "välorganiserade utlandsrelationer och 
en anmärkningsvärd grad av stabilitet". 734  Denna uppfattning kan också 
tillskrivas Gates, som talade om "det libanesiska ekonomiska miraklet". 735 
Också hennes syn på det liberala libanesiska ekonomiska systemet som en 
särskilt dynamisk, öppen och livskraftig, kännetecknad av liberal politik under 
rådande politisk stabilitet, ligger i samma linje som Salibi. Trots denna 
grundsyn framhöll Gates att det libanesiska ekonomiska välståndet inte mötte 
behoven hos majoriteten av det libanesiska folket.  

En mer negativ syn står Maddison för. Han visar att Libanons ekonomiska 
tillväxt var låg till och med under den så kallade handelsrepublikens dagar.736 
Gaspards negativa syn går ut på att det libanesiska laissez-faire systemet inte 
var särskilt effektivt, vilket visas av att den ekonomiska tillväxten var lägre 
även i jämförelse med de grannländer som inte producerade olja.737 Ekonomisk 
obalans rådde och vissa befolkningsgrupper och delar av landet stod helt eller 
delvis vid sidan av den ekonomiska utvecklingen. 

I avhandlingen konstateras att de analyser och utredningar av de ekonomiska 
förhållandena i Libanon som gjordes av svenska intressen och myndigheter, 
präglades av en relativt pessimistiskt syn på Libanons ekonomiska utveckling. 
Positiva inslag i bedömningarna, såsom framhållandet av Libanons liberala 
ekonomiska politik, sågs mot bakgrund av framväxten av diktaturer på de flesta 
håll i Mellanöstern och avsaknaden av regimer med demokratiska värderingar. 
Libanons marknad var i sig inte viktig utan var främst en transitlänk för 
exporten av svenska industrivaror till andra länder i regionen. I avhandlingen 
finns flera exempel på detta. Libanons inre kriser, korruption, ineffektivitet, 
skandaler och ekonomisk misskötsel kan sammanfattas i den bild som lämnades 

                                                      
734 Salibi (1966), s. 214‐215. 
735 Gates (1998), s. 136. 
736 Maddison (2010)  
737 Gaspard (2004), s. 222‐223. 
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redan vid mitten av 1950-talet om att Libanons ekonomi för länge sedan borde 
vara bankrutt och befinna sig i kaos.738 En annan svensk åsikt vid mitten på 
1970-talet, pekade på att Libanon i många avseende var ett fattigt samhälle delat 
i stammar och i olika religiösa samfund trots den på ytan så glittrande moderna 
fasaden.739 

Denna pessimistiska uppfattning till trots, fanns det dock perioder när den 
svenska exporten till Libanon ökade. I kapitel 2 framgick att Sveriges export till 
Libanon framförallt ökade under perioderna 1951-1959 och under en period 
mellan 1962 och 1967 samt mellan 1969 och 1972. Vi kan också se att dessa 
perioder sammanfaller med de insatser som gjordes för att stärka svensk närvaro 
i och kunskapsuppbyggnad om förhållandena i Libanon. Vi kan konstatera att 
ökningen av svensk export till Libanon under perioden 1951-1959 inträffade 
samtidigt som närvaron av handelssekreteraren, först regelbundet och sedan 
permanent, etablerades. På plats i Beirut hjälpte denne till att fungera som 
informationsförmedlare och samordnare både för företag och för andra 
handelsrelaterade myndigheter.  Handelssekreteraren rapporterade regelbundet 
om den libanesiska marknaden och om regionen. Erfarenhetsbaserad kunskap 
byggdes och vidareförmedlades till företagen. Företagen fick bättre information 
om marknaden och om specifika produkter. En trolig slutsats är att den svenska 
exporten till Libanon växte till följd av handelssekreterarens utökade närvaro i 
området.  

För den ökning av svensk export som skedde under perioden mellan 1962 och 
1967 kan konstateras att detta sammanföll med att den diplomatiska 
representationen upphöjdes till svensk ambassad, däri ett handelskontor 
placerades. Det är uppenbart att informationsflödena ökade när ambassadören 
och handelssekreteraen tillsammans med medhjälpare skickade inte bara allmän 
information om Libanon, utan också kunde lämna både selektiv och specifik 
information till företag och myndigheter. Flera små och stora svenska företag 
kunde få kvalificerade och insiktsfulla svar på sina förfrågningar om kontakt 
med libanesiska importörer och agenter. Svaren var viktiga för 
provisionsagenter och lokala importföretag som kunde fungera som partners, 
och för hur samverkan med banker – vilket var viktigt för att göra affärer i 
Libanon – skulle ske. Dessutom kom i sammanhanget delegationsbesöken och 

                                                      
738 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Vol. 1136, RA Stockholm. En rapport från 
greve Bonde vid svenska ambassaden i Kairo till UD, Kairo den 22 september 1954. 
739 UD:s 1920 års dossiersystem, HP1/XL, Libanon (1973‐1974), Vol. 24, RA Stockholm. 
En rapport från ambassadör Åke Jonsson i Beirut till UD, Beirut den 25 september 
1974. 
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utgivandet av publikationer, som rörde svenska produkter, att lämna positiva 
intryck på det libanesiska näringslivet till stöd för svensk export till Libanon.  

Under perioden 1969-1972 ökade också den svenska exportvolymen till 
Libanon, troligen efter att kontakter och nätverk etablerats på mycket hög 
politisk nivå i den libanesiska administrationen. Handelssekreteraren, 
ambassadören och andra tjänstemän vid svenska ambassaden samlade in och 
organiserade information om den libanesiska marknaden baserad på fakta, 
personliga kontakter och nätverksrelationer med viktiga beslutseliter. Man 
lyckades utveckla nätverksrelationerna mellan handelsaktörer såväl i Sverige 
som i Libanon. Informationsflöden och erfarenhetskunskaper från den 
libanesiska marknaden handlade nu om specifika kunskaper. Detta ledde 
troligtvis till att efterfrågan på information från både små och stora företag 
ökade, vilket ledde till ökad export. 

Av detta kan vi dra slutsatsen att även om den libanesiska ekonomiska 
utvecklingen inte var särskilt kraftig, och lika framgångsrik som för övriga 
länder i regionen, så fanns utrymme för en ökande handel med andra länder. Vi 
ser också att de perioder när den svenska exporten till Libanon ökat, 
sammanfaller med de perioder när kontakterna mellan olika aktörer i respektive 
land intensifierades och fördjupades.  

Vi ser också att Libanons export till Sverige visade en relativ ökning under 
1960- och 1970-talen jämfört med 1950-talet. En trolig slutsats är att de 
utvidgade kontakterna som etablerats mellan svenska och libanesiska 
handelsaktörer under 1950-talet tillsammans med koncentrationen av 
handelsaktiviteten från hamnarna i grannländerna till Beirut Port, till följd av 
Sexdagarskriget 1967 och Oktoberkriget 1973 samt petro-dollar-boomen i 
samband med 1973-oljekrisen, bidrog till denna utveckling.  En djupare analys 
av processerna på den libanesiska sidan återstår dock att göra. Det är en 
undersökning som kräver ett omfattande arbete, och ligger utanför syftet med 
denna avhandling.  

10.5 Avslutande diskussion 

Organisationen av svensk handel och försöken att etablera företag i Libanon 
skedde i nära samarbete med svenska myndigheter och handelsorganisationer, 
vilka interagerade genom sina informationsflöden. I praktiken avspeglades 
företagens behov av information och hjälp i myndigheternas och 
handelsorganisationernas arbete. Slående är de svenska exportörernas behov av 
hjälp vid etablerandet av nya affärsförbindelser. Viktigt är också att påminna 
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om att information från företagen i nästa led samlades in, systematiserades och 
analyserades av organisationerna. Denna kunskapsackumulation kom 
kommande process tillgodo.     

Utvecklingen av handelsförbindelser med ett instabilt Libanon i en politisk-
ekonomisk känslig region ledde till ett stort behov av specifik kunskap. 
Eftersom företagens etableringsförsök ofta var kortvariga, kom de 
intresseorganisationerna och främst de svenska myndigheterna att svara för 
kontinuitet och erfarenhet i kunskapsbyggande och förmedling av information 
över längre period. I och med detta var myndigheterna och 
intresseorganisationerna betingade som centrala aktörer vid etableringen av 
svenska handelsförbindelser med Libanon. Här finns insatser genom 
informationsuppbyggnad och skapandet av nätverkspositioner som stämmer väl 
överens med Uppsalamodellen. Framtida ekonomisk-historiska studier kring 
länders handelsförbindelser med utgångspunkt i den så kallade 
Uppsalamodellen bör därför inkludera myndigheters och organisationers 
agerande vid studier av företagsetablering på utländska marknader. Detta kan ge 
nya perspektiv på utvecklingen av handelsförbindelser genom att samspelet 
mellan myndigheter och organisationer samt företagen belyses som en process. 
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Summary 
The road to Beirut: Swedish trade promotion initiatives in Lebanon, 1920-
1975. The aim of this thesis is to increase knowledge about how actors in a 
small western industrial country with an open economy tried to develop their 
economic interests in an emerging market characterized by great uncertainty. 
Here, the promising economic outlook coincided with a high degree of political 
instability. Most of the previous research, in which the so-called Uppsala 
model's theoretical framework has been used, was studied from the perspective 
of the motives and strategies of the companies. In this context, the role played 
by trade related authorities and organizations to develop business interests in 
foreign markets have not been investigated despite the assumed interactions 
between them and companies with business interests abroad. In addition, the 
Uppsala model is only used in a few economic-historical studies.  

The Swedish trade promotion initiatives based on the perspective of the motives 
and strategies of the authorities and organizations are therefore a case of study 
in this thesis. This applies primarily to organizations under the Department of 
Swedish Foreign Affairs as well as the business leading organization of General 
Export Association of Sweden. In this thesis LM Ericsson, the Swedish 
company that had the largest business in Lebanon, constitutes the only case 
study for investigating actions and strategies of a particular company. The 
studied period is 1920 to 1975. The main questions of the thesis are following: 

 In what ways did Swedish authorities, business organizations and 
companies act to promote trade with Lebanon 1920-1975? 

 How and in what way can the strategies and actions implemented by 
trade-related Swedish authorities and organizations towards Lebanon be 
understood and explained with outcome of the Uppsala model’s 
interpretative framework? 

It can be noted briefly that Swedish trade in Lebanon was limited during the 
interwar period. Thus, there was no Swedish-Lebanese trade tradition of 
importance before the Lebanese independence in 1943. After World War II 
there was an increased interest from both countries to develop their trade 
relations. The Swedish trade related authorities and organizations were more 
interested in setting up business in the Lebanese market, and they stressed at an 
early stage the importance of information building about this market. 
Interestingly, the trade promotion initiatives of the authorities and organizations 
occurred in a few distinct in accordance with the Uppsala model and its four 
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phases. Further, this study shows several examples of the cultural distance 
between Lebanon and Sweden. The need for a permanent Swedish presence in 
Lebanon was considered as important to build experience-based and market-
specific information. This allowed the authorities, organizations and companies 
to build personal contacts and networks that contributed to the promotion of 
trade in Lebanon. 

The first phase of the Uppsala model assumes that the company invests only in 
the domestic market and conducts no regular exports. In accordance with the 
first phase of the model, the study shows that the gathered information by the 
Swedish trade related authorities and organizations on the Lebanese market and 
near areas were limited in the period before 1945. In corresponding manner, the 
situation is identical to the first phase of the Uppsala model with irregular 
exports. Opportunities for Swedish companies in the Lebanese market were 
limited and the businesses seemed to have been of a temporary nature. 
Unorganized market information existed due to the limited presence of some 
Swedish companies in the Levant. Unorganized basic information, however, 
was collected by a small number of Swedish companies, which by own efforts 
exported products to Syria-Lebanon. Moreover, the basic market analyses and 
reports on the region's economic conditions and export opportunities did not 
exist. The study concludes that the Swedish trade related organizations were not 
represented to organize business activities in Lebanon before 1945. 

The study shows that the Swedish trade related authorities and organizations 
increased their interests to promote regular trade relations with Lebanon after 
the Second World War. This occurred while the interests of some Swedish 
companies to set up business in the Lebanese market increased. The emergence 
of independent states and a growing Lebanese transit trade that linked the 
Middle East to the West was probably of structural significance. First, the 
authorities and organizations collected basic information about currency issues, 
payment situation and commercial transactions. Addionally, they collected 
information from the Swedish companies about the products that they exported 
to Lebanon and about future trade attractions in the region. The basic 
information was used by the trade related authorities and organizations to 
provide interested companies with assessments on the market outlook in the 
Middle East. In line with the Uppsala model’s market-specific information, the 
organizations asked for specific information about the market conditions. AB 
Bofors and the Svenska Orient-Linien were the first two Swedish companies, 
which asked for such information.  
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The second phase of the Uppsala model is the development of export via 
independent representatives and agents in the export market. In a corresponding 
interpretation, the establishment of the so-called Levantbyrån (the Levant 
Office) in 1945 with the headquarters in Stockholm demonstrated an identical 
situation to the model’s second phase. The Levant Office functioned to meet the 
demand for market information. Organizationally, the Levant Office was 
administrated by the General Export Association of Sweden. The Levant Office 
provided opportunities for Swedish industrial companies to exchange 
information, contacts and experience in their businesses in Lebanon. In 
theoretical terms, this created experience-based information that was 
transmitted as objective knowledge to other Swedish companies and trade-
related authorities and organizations. 

Levant Office worked to promote contacts in Sweden and in Lebanon through 
sporadic visits to this country by the head of the Office. The information 
primarily concerned commercial regulations, products, market conditions and 
payments. The Head of the Levant Office made sporadic and occasional visits 
to Lebanon. In practice, he worked as a trade secretary and reported primarily to 
the General Export Association of Sweden, to the Swedish Department of 
Foreign Affairs and to other trade-related authorities. Until 1951 the trade 
secretary was appointed by the General Export Association of Sweden. The 
Levant Office was based in Stockholm and the activity concerned remotely 
organized information. In addition, the trade secretary developed contacts with 
officials from the Lebanese government as well as businessmen and commercial 
agents. In Sweden, the Levant Office established contacts with country experts, 
officials and business representatives in order to support the Levant Office in its 
ongoing business advice and information. 

Uppsala model's distinction between general and market-specific information 
can also be applied to the trade related organizations. Initially, the organizations 
lacked any form of information. Through the years, however, the organizations 
considerably increased information on the market. Market-specific information 
assumed, however, an expanded presence in Lebanon. Thus, the personal 
contacts between authorities/organizations and companies in Sweden and 
Lebanese businessmen and commercial agents were built up by the trade 
secretary. It has been shown in the thesis that just these contacts were 
increasingly demanded by Swedish companies with business interests in the 
Lebanese market. 



 

250 

The third phase of the Uppsala model is the establishment of branches and sales 
through subsidiaries. In a corresponding manner, the commerce secretary 
moved from Stockholm to Beirut. This was done through the establishment of 
an office in Beirut by September 1951. The presence of the trade secretary in 
Beirut was regular but not permanent. Moreover, the General Export 
Association of Sweden appointed the commerce secretary, but the salary was 
paid to him by the Swedish Department for Foreign Affairs. Now, the 
experience-based information was more than necessary. The trade secretary was 
often in Lebanon and he could provide the Swedish authorities and trade 
organizations with market-specific information. 

The fourth phase of the Uppsala model is the establishment of production in the 
export market. In a corresponding way, the situation is identical to a permanent 
presence of a so called trade commissioner in Beirut. This occurred in 
December 1954 when the activity of the Levant Office moved to the newly 
established commercial office at the Swedish Embassy in Beirut. During the 
fourth phase the networks gradually upgraded to reach the presidential level. 
The Swedish ambassador came to play an important role, and contacts were 
made at the government level. Networks built on relations with prominent 
persons in the Lebanese society were important. Such networks helped for 
example LM Ericsson to conclude Lebanese contracts in a hard international 
competition. The company had a great capacity to build their own networks, but 
it thanked the Swedish Department for Foreign Affairs for the efforts it made to 
help the company in the tendering competition in 1949.  Also LM Ericsson 
thanked the Swedish government for the commitment shown in connection with 
the signing of the contracts at the end of the 1960s. 

LM Ericsson was interested in promoting business in Lebanon after Second 
World War. But, the company needed a network in Lebanon to have a 
successful business. In this context, LM Ericsson's Beirut office established 
contacts with influential people from the Lebanese society and from the 
Lebanese authorities and orgaanizations. The study shows that wide and high 
network positions were very important to LM Ericsson to promote business in 
the Lebanese market. It is worth noting that the company participated in the 
competitive bidding by the end of the 1940s and until the mid-1960s. 
Competitors were mainly French, but there were also U.S. and Japanese 
companies. Network positions appear to have been very important. LM Ericsson 
had contacts up to the presidential level. After 1965 it was possible to sign 
contracts without competitive bidding, which can be interpreted as a sign of the 
high quality of network positions. LM Ericsson's relationships with influential 
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people within the Lebanese society and within political circles as well as 
decision makers are considered to be important to LM Ericsson's strong position 
in Lebanon. From 1970 this position was further confirmed through the 
establishment of the daughter firm of Société Libanaise des telephones 
Ericsson. 

The study shows several examples of cultural differences between Sweden and 
Lebanon. This fits within the concept of Uppsala model’s psychological 
distance. In order to overcome the psychological distance, the Swedish 
organizations and authorities appointed special persons with experience in 
working abroad and with a good understanding of the region's culture to various 
key positions. The organizations also appointed local key persons who had 
knowledge of the Lebanese culture and that could have supported Swedish 
export interests in the country. This proved to be important for companies to 
build a successful network with heterogeneous Lebanese society, where 
coexistence of different ethnic groups with different religions required special 
types of networks. In reports and documents there were also descriptions of 
cultural elements which highlighted the types of contacts with the Lebanese 
should be made and how proceed to a successful business promotion. There are 
examples about the Lebanese merchants that enjoyed luxurious and comfortable 
life, and that they were strongly influenced by French mentality. Lebanese 
rapprochement of French mentality meant a positive element that Swedish 
traders would appreciate in their businesses in Lebanon. On the other hand, the 
French sympathies also could be a problem as it was shown in the study when 
LM Ericsson participated in the different tender competitions during the 1950s. 

The Lebanese business mentality is another aspect of psychological distance, 
where the Lebanese differed from the Swedish company culture. There were 
Lebanese trade agents who lied about the extent and capacity of their business 
works. Incorrect information was widespread about big agency firms with 
available office, large capital and considerable organizational resources. Trade 
agents widely explained about their firms, its organization and future plans. In 
practice, the information was not correct. This meant that some Lebanese 
agents/firms were unsuitable to represent the Swedish export interests, because 
they lacked the resources that they promised. The organizations warned 
Swedish companies that they should be careful and be safe before staring 
business in Lebanon. The organizations also warned them about some specific 
business contacts. The efforts made by the trade related authorities and 
organizations concentrated on sorting out the good Lebanese business contacts 
from the bad, providing appropriate contacts, obtaining accurate information on 
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agents and distributors, and submitting them to Swedish companies. A 
conclusion is that when the Uppsala model’s psychological distance was an 
obstacle for businesses to connect with agents and distributors, the effective 
inflow of information through the organizations contributed particularly to the 
smaller enterprises.  

The organization of Swedish trade and the attempts by Swedish companies to 
set up business in Lebanon took place in close cooperation with Swedish 
authorities and trade organizations, which participated through their information 
flows. In practice, the companies' need for information and assistance were 
reflected in the work by authorities and trade organizations. It is also important 
to emphasize that information from companies in the next stage was collected, 
systematized and analyzed by trade-related authorities and organizations. The 
accumulation of knowledge came to satisfy future business promotion. The 
development of trade relations with an unstable Lebanon in a political-
economic-sensitive region led to a need for specific knowledge. As companies 
attempted to set up business in Lebanon during a short term, the trade related 
Swedish authorities and organizations ensured the continuity and experience-
based information and mediation of information over longer period. Here, it was 
shown that the information building and networks expansion, which had been 
obtained by the trade related Swedish authorities and organizations are in line 
with and consistent with the outcomes of the Uppsala model.  Future economic-
historical studies of countries' trade relations on the basis of the so-called 
Uppsala model should therefore include trade related authorities’ and 
organizations’ motives and strategies when studying business promotions of 
companies in foreign markets. This can provide new perspectives in an 
exploring process on the development of international trade relations due to the 
interaction between trade-related authorities, organizations and companies.  
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Résumé 
En route pour Beyrouth : Les initiatives suédoises de promotion du 
commerce international au Liban entre 1920 et 1975. L’objectif de cette 
thèse est d'approfondir les connaissances sur la façon dont les acteurs d’une 
petite économie ouverte d’Occident ont essayé de développer leurs intérêts 
économiques dans un nouveau marché potentiel émergeant au Moyen Orient. 
Ce marché était caractérisé par une grande incertitude, puisque les perspectives 
économiques prometteuses coïncidaient avec un haut degré d'instabilité 
politique. La plupart des recherches antérieures ont utilisé le cadre théorique dit 
le modèle d'Uppsala, qui est basé sur les motivations des entreprises et leurs 
stratégies. Le rôle joué par les autorités publiques et les organisations de 
promotion du commerce a été dans une large mesure ignoré. En outre, le 
modèle théorique d'Uppsala est peu utilisé dans les études d´histoire 
économique. C’est pourquoi cette thèse étudie spécifiquement les mesures pour 
la promotion du commerce basée sur les autorités et les organisations liées au 
commerce lancées par la Suède. La thèse se concentre principalement sur les 
organisations relevant du Ministère des Affaires étrangères, mais aussi sur 
l'organisation dominante de l'industrie dans ce contexte: L’Association Générale 
pour l´Exportation en Suède. Les actions et les stratégies d’entreprises suédoises 
sont étudiées au travers de l’entreprise LM Ericsson, qui avait le plus gros 
volume d’affaires au Liban à cette époque. La période étudiée est de 1920 à 
1975. Les questions principales que pose cette thèse sont les suivantes: 

• De quelles manières les autorités, les organisations ainsi que les entreprises 
suédoises ont agi pour le développement des relations commerciales et des 
affaires au Liban de 1920 à 1975?  

• Comment et de quelle manière les stratégies et les actions des autorités 
suédoises à l’égard du Liban peuvent être comprises et expliquées à travers le 
modèle d’Uppsala ? 

En bref, signalons que les relations commerciales avec le Liban ont été très 
limitées durant la période entre les deux guerres mondiales. Ainsi, il n'y avait 
pas de tradition commerciale d'importance entre la Suède et le Liban avant 
l'indépendance du Liban en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale il y avait 
un intérêt certain pour les deux pays à développer des relations commerciales. 
La Suède a souligné l'importance du renforcement des capacités pour le marché 
libanais. Au cours de la période examinée, l’intérêt suédois pour le commerce 
avec le Liban a augmenté progressivement grâce aux autorités et aux groupes 
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d'intérêt suédois. Le développement a été fait en quelques étapes distinctes qui 
correspondent au modèle d'Uppsala déjà mentionné. L'étude que les différences 
culturelles étaient importantes entre les deux pays. Aussi, l’établissement d'une 
présence permanente suédoise au Liban était considérée comme importante, car 
il s'agissait d'une condition préalable à la construction d’expériences et de 
connaissances spécifiques liées à ce marché. Cette stratégie a permis aux 
autorités et aux organisations ainsi qu’aux entreprises de nouer des contacts 
personnels et d’établir des réseaux qui sont prisés par les grandes et petites 
entreprises cherchant à renforcer leur tissu relationnel. 

La première étape du modèle d'Uppsala suppose que la société investisse 
uniquement sur le marché intérieur et ne fasse pas d'exportations régulières. La 
première partie de la thèse montre que, conformément au modèle, les 
informations des autorités et des organisations suédoises liées au commerce ont 
été sévèrement  limitées sur les marchés au Liban et dans ses environs pendant 
la période avant 1945. La situation correspond donc à la première étape du 
modèle d'Uppsala avec des exportations irrégulières. Les possibilités 
économiques pour les entreprises suédoises sur le marché libanais étaient 
limitées et les relations commerciales semblaient être de nature temporaire. 
Comme l’étude le montre, la connaissance du marché inorganisé existait sur le 
marché libanais via une certaine présence de compagnies suédoises au Levant. 
Cependant, ces connaissances de base étaient inorganisées et elles n’ont trouvé 
d’écho qu’auprès de peu d'entreprises suédoises, qui d’elles-mêmes exportaient 
de manière isolée leurs produits vers la Syrie et le Liban. En outre, les études 
suédoises sur les conditions d’accès aux différents marchés de la région et les 
possibilités d'exportation n’existaient pas. Les organisations suédoises liées au 
commerce et à l’organisation d’activités commerciales n'étaient pas 
représentées au Liban avant 1945. 

Dans cette thèse, il a été montré que l’intérêt des autorités suédoises pour le 
développement de relations commerciales régulières avec le Liban s’est 
développé après la Seconde Guerre mondiale. Simultanément, l’intérêt des 
entreprises suédoises pour le Liban augmentait. L'émergence d'États 
indépendants et d'un commerce de transit croissant au Moyen-Orient était 
probablement d'importance cruciale. Pour établir des relations commerciales 
fructueuses avec le Liban, des connaissances de base étaient nécessaires surtout 
dans le domaine monétaire, les conditions de paiement et les transactions 
commerciales. En outre, les autorités et les organisations avaient besoin de 
recueillir des informations concernant les entreprises qui étaient déjà présentes 
sur le marché syro-libanais. Ils recueillirent également des informations 
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spécifiques sur ces sociétés ainsi que sur les futures opportunités commerciales. 
Ces informations ont été utilisées par les autorités et les organisations pour juger 
des perspectives de marché au Moyen-Orient. Les évaluations ont été alors 
envoyées aux entreprises intéressées. L'intérêt pour les relations commerciales 
entre la Suède et le Liban dans la région augmenta après la Seconde Guerre 
mondiale. Les connaissances sur les conditions du marché et sur ce que le 
modèle d'Uppsala a appelé « les informations spécifiques de marché » furent de 
plus en plus demandées. Les premières entreprises à avoir effectué ces 
demandes d’informations étaient Bofors AB et Svenska Orient-Linien. La 
situation politique dans la région crée également une demande pour les armes 
suédoises, mais ceci n’est pas directement indiqué dans les sources et les 
documents.  

La deuxième étape du modèle d'Uppsala correspond au développement de 
l'exportation par l'intermédiaire de représentants et d'agents commerciaux 
indépendants. Selon ce modèle, la création du Bureau du Levant (Levantbyrån) 
en 1945 à Stockholm peut être interprétée comme la réponse à la demande de 
l’information sur le marché. L’administration du bureau du Levant était sous la 
régie de L’Association Générale pour l´Exportation en Suède. Le Bureau du 
Levant a donné la possibilité aux industriels suédois d’échanger des 
connaissances, des expériences et des contacts en ce qui concernait les 
exportations des entreprises suédoises  vers le Liban. Sur le plan théorique, il 
s’agissait d’informations fondées sur l'expérience et transmises comme 
connaissance objective aux sociétés suédoises, aux autorités et aux 
organisations liées au commerce.  

La direction du Bureau du Levant travaillait en établissant des contacts en 
Suède et des visites temporaires et sporadiques au Liban. Il collectait des 
informations sur les règlements économiques, sur la demande pour les produits 
suédois, sur les conditions du marché et les modalités pratiques telles que les 
paiements sur le marché libanais. La direction du Bureau du Levant visitait 
sporadiquement et temporairement le Liban. Dans la pratique, la direction du 
bureau travaillait en tant que secrétaire commercial et rapportait les 
informations non seulement à l’Association Générale pour l´Exportation en 
Suède mais aussi au ministère des Affaires étrangères et à d'autres autorités en 
Suède. Jusqu’en 1951, le secrétaire au commerce était nommé par l’Association 
Générale pour l´Exportation en Suède. Comme cette activité était basée à 
Stockholm, on peut parler d'informations organisées à distance. Le secrétaire 
commercial développa des contacts avec des fonctionnaires du gouvernement 
libanais, des hommes d’affaires et des agents commerciaux. En Suède, le 



 

256 

Bureau du Levant établit des contacts avec des experts suédois sur des pays et 
des représentants d'entreprises capables de soutenir le bureau dans ses activités.  

La distinction que fait le modèle d’Uppsala entre connaissances générales et 
spécifiques au marché peut également être appliquée aux autorités et 
organisations. Ces connaissances n’existaient pas au préalable. Au fil des 
années, cependant, les autorités et les organisations ont établi de meilleures 
connaissances générales grâce au Bureau du Levant, notamment par le biais de 
réunions avec les experts du pays à partir de 1951. Les connaissances 
spécifiques du marché nécessitaient cependant une présence accrue sur le 
marché étranger. Les contacts personnels entre les autorités, les entreprises en 
Suède, les hommes d'affaires libanais et les agents commerciaux se 
développèrent grâce au secrétaire du commerce. Ce sont précisément ces types 
de contacts qui étaient de plus en plus demandés par les entreprises suédoises 
ayant des intérêts sur le marché libanais qui sont illustrés dans la présente thèse.  

La troisième étape du modèle d'Uppsala prédit l'établissement de filiales et de 
bureaux de vente dans le marché étranger. Ceci correspond au déplacement des 
activités du secrétaire au commerce de Stockholm à Beyrouth que décrit ma 
thèse. Un bureau de travail fut créé à Beyrouth en Septembre 1951. La présence 
du secrétaire au commerce à Beyrouth était régulière au cours de cette étape, 
mais pas permanente. L’Association Générale pour l´Exportation en Suède 
nommait le secrétaire au commerce qui était rémunéré par le ministère des 
Affaires étrangères. L'idée que l'expérience basée sur la connaissance était 
nécessaire devint aussi plus forte. Le secrétaire de commerce accentua sa 
précence au Liban. Ainsi, les autorités et les organisations commerciales 
suédoises pouvaient fournir prioritairement des connaissances spécifiques 
relatives au marché aux entreprises. Il s’agissait d’organiser l’information et de 
fournir régulièrement des rapports.  

La quatrième étape du modèle d'Uppsala prévoit le déplacement de la 
production de l’entreprise vers des pays étrangers. Cette étape se produisit en 
décembre 1954, lorsque les opérations par le Bureau du Levant furent 
transférées vers le nouveau Bureau de Commerce créé dans le cadre de 
l'ambassade de Suède à Beyrouth. Au cours de la quatrième étape, les positions 
du réseau furent progressivement déplacées vers le haut de la hiérarchie jusqu’à 
atteindre le niveau présidentiel. L'ambassadeur de Suède fut amené à jouer un 
rôle important. Les contacts furent établis au niveau gouvernemental. La 
structure des relations de réseau avec les élites de la société libanaise peut 
également être considérée comme un élément qualitativement nouveau. Ce 
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réseau fut extrêmement important pour LM Ericsson qui pouvait conclure des 
contrats au Liban, malgré la féroce compétition internationale. LM Ericsson 
disposait d’une grande capacité à construire ses propres réseaux, mais avait 
besoin d’appui pour la conclusion de contrats. LM Ericsson remercia ainsi 
expressément le Ministère des Affaires étrangères pour son engagement une 
première fois, au cours de l’année 1949, après la conclusion de son premier 
contrat au Liban, et une nouvelle fois à la fin des années 60.  

Après la guerre, LM Ericsson, était intéressé à s'établir sur le marché libanais. 
Mais l’entreprise avait besoin d'un réseau au Liban pour cela. Le bureau de LM 
Ericsson à Beyrouth établit des contacts avec des personnes influentes sur le 
marché libanais et dans l'appareil administratif. La présente thèse montre que 
des positions fortes dans un réseau sont très importantes pour établir une 
entreprise sur le marché libanais. Il est intéressant de noter que l’entreprise a 
participé à des appels d'offres à la fin de 1940 - et jusqu'au milieu des années 
1960. Les concurrents étaient principalement français, mais aussi américains et 
japonais. LM Ericsson semble avoir eu accès à des réseaux regroupant des 
positions très importantes. LM Ericsson a ainsi eu des contacts jusqu’au niveau 
présidentiel. Après 1965, il lui a même été possible de signer des contrats sans 
appel d'offres, ce qui peut être interprété comme un signe de la haute qualité de 
la position de son réseau. LM Ericsson entretenait des relations avec des 
personnes influentes au sein de la société libanaise, des libanais de haut rang 
dans les cercles politiques ainsi que de hauts responsables décisionnels, ce qui 
explique la position importante de LM Ericsson au Liban. Dès 1970 la position 
de l’entreprise en tant que principal fournisseur de réseaux de 
télécommunications au Liban fut confirmée par la création de sa filiale Société 
Libanaise des téléphones Ericsson.  

Comme il a été dit précédemment, l'étude démontre par plusieurs exemples que 
les différents acteurs suédois étaient d'avis que les différences culturelles entre 
les deux pays étaient évidentes. Ce phénomène s’explique parfaitement par le 
concept de distance psychologique du modèle d’Uppsala. Afin de surmonter la 
distance psychologique, les autorités et les organisations suédoises nommèrent 
des personnes à divers postes clés avec un bagage universitaire, de l'expérience 
de travail à l'étranger et ayant une bonne compréhension de la culture de la 
région. Les organisations nommèrent également des personnes clés sur place 
qui avaient connaissance de la culture libanaise et qui pouvaient fournir un 
soutien aux intérêts des exportateurs suédois sur le marché libanais. Cela 
s’avéra important pour les entreprises dans la construction d’un réseau efficace 
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avec une société libanaise hétérogène, où la coexistence de différents groupes 
ethniques et de religions différentes exigeaient des types particuliers de réseaux.  

Des rapports et des études de marché contenant des descriptions d’éléments 
culturels virent le jour. Il fallait mettre en évidence ce à quoi les entreprises 
devaient penser dans le cadre de leurs contacts avec les libanais, afin de 
permettre la réussite de l’entreprise. Par exemple, des rapports montrèrent que 
des commerçants libanais qui jouissaient d’une vie luxueuse, s’étaient habitués 
à une vie riche et confortable et étaient fortement influencés par la mentalité 
française. Le rapprochement libanais de la mentalité française impliquait un 
élément positif que les exportateurs suédois appréciaient dans leurs relations 
commerciales dans la région. Toutefois, dans le cadre des compétitions d'appels 
d'offres auxquelles LM Ericsson participaient dans les années 1950, les 
sympathies libanaises vers la France pouvaient également constituer un 
problème.  

Un autre aspect de la distance psychologique entre entreprise libanaise et 
suèdoise, consiste dans le fait que l’agent libanais pouvait parfois mentir au 
sujet de l'étendue de ses activités. Des informations erronées apparaissaient 
parfois à propos de supposées grandes entreprises avec des agences disponibles, 
aux capitaux considérables et aux ressources importantes. On grossissait parfois 
de façon confidentielle les chiffres relatifs à l’entreprise. En pratique, cela 
signifiait que certains agents libanais bluffaient et n'étaient pas adaptés aux 
exigences suédoises parce qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour 
conclure un marché. Les organisations ont rendues attentives les entreprises 
suédoises au fait qu’elles devaient bien vérifier les informations avant que les 
affaires ne commencent. Elles ont également averti du danger de certains 
contacts d'affaires. Les efforts des autorités et des organisations liées au 
commerce consistaient à trier les bons contacts d'affaires libanais et les 
mauvais, en fournissant le cas échéant, des contacts plus appropriés. Il fallait 
obtenir des informations précises sur les agents et les distributeurs, et les 
transmettre aux entreprises suédoises. L'une des conclusions de la thèse consiste 
dans le fait que si la distance psychologique du modèle d’Uppsala était un 
obstacle pour les entreprises, l’établissement de contacts avec des agents et des 
distributeurs et la gestion des flux d’information par les autorités et les 
organisations suédoises liées au commerce constituèrent une grande aide, 
particulièrement pour les petites entreprises.  

L'organisation du commerce suédois et le travail pour établir des entreprises 
suédoises au Liban eut lieu en collaboration étroite avec les autorités et les 
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organisations suédoises liées au commerce. Dans la pratique, les besoins 
d'information et d'assistance des entreprises se reflétaient dans les actions des 
autorités et des organisations liées au commerce. Le besoin de soutien des 
exportateurs suédois pour établir de nouvelles relations d'affaires via les 
autorités et les organisations suédoises liées au commerce était évidente. Il 
importe également de rappeler que les informations aux entreprises ont été 
recueillies, systématisées et analysées par les autorités et les organisations liées 
au commerce. Cette accumulation de connaissance fut satisfaisante pour les 
entreprises. Le développement des relations commerciales avec un pays instable 
comme le Liban, situé dans une région politico-économique sensible, nécessitait 
des connaissances spécifiques. Comme les entreprises suédoises travaillaient à 
court terme, l’assistance des autorités leur étaient nécessaire afin d’assurer de la 
continuité et de l'expérience au Liban sur le long terme. La présente thèse 
démontre que les autorités et les organisations suédoises liées au commerce ont 
joué un rôle clé dans l'établissement de relations commerciales avec le Liban en 
ligne avec le modèle d’Uppsala. Les études futures dans le domaine de l’histoire 
économique doivent inclure les stratégies des autorités et des organisations liées 
au commerce dans l’étude de l’établissement des entreprises sur les marchés 
étrangers. Étudier l’interaction entre les autorités, les organisations et les 
entreprises en tant que processus peut en effet fournir de nouvelles perspectives 
sur le développement des relations commerciales internationales.  
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يصلح ولكن تبيَّن من خالل الممارسة العملية أنَّ كل ھذا كان احتيال وسلوك غير متزن ال 
للشركات بإيعازھا  أشارت المنظماتفي ھذا المضمار، لتمثيل شركات التصدير السويدية.  

السويدية لكي يكونوا حذرين قبل البدأ بأي عمل مع ھكذا وكالء محليين. كما حذرت من بعض 
. توقف عمل المنظمات تجارية ذات الصفة الخاصة مع وكالء لبنانيين من ھذا النوعالعالقات ال
على فرز الجيد من السيئ في العالقات التجارية مع لبنان، وتوفير االتصاالت  ناالسويدية ھ

المناسبة والحصول على معلومات دقيقة عن الوكالء والموزعين ونقلھا للشركات السويدية. 
أن تدفق المعلومات من خالل كفاءة المؤسسات والمنظمات كان مفيداً جداً اإلستنتاج ھنا ھو 

 مع وكالء تتصاالإلعوائق أمام الشركات للحصول على للشركات والتي خّففت وأزالت ا
 وموزعين. تجاريين ومعتمدين

جرت محاوالت تنظيم التجارة السويدية في لبنان ونمو عمل الشركات السويدية ھناك بتعاون 
مع السلطات والمنظمات السويدية من خالل تدفق المعلومات الخاصة بھذا السوق. في وثيق 

الواقع عكست حاجة الشركات للحصول على معلومات والمساعدة عمل ومجھود السلطات 
. والمعلومات عن الشركات والتي والمنظمات ليصب في خانة تمتين العالقة التجارية مع لبنان

محاوالت السويد لتطويرعالقاتھا التجارية مع بلد  تحليلھا أيضاً. إنَّ  مَّ بل المنظمات تمعت من قِ جُ 
ً كلبنان ويقع في منطقة حساسة أدى إلى الحاجة إلى معلومات  ً وإقتصاديا غير مستقر سياسيا
ومعرفة محددة والعمل للحصول عليھا سواء من جانب المنظمات أو من جانب والشركات. 

بلعب  يالتجارالقطاع نظمات الخاصة السويدية  ذات الصلة بالموقامت المؤسسات الحكومية 
سيط لمد الشركات بالمعلومات المطلوبة. إنَّ القيام بذلك يؤكد أنَّ المؤسسات الحكومية ودور ال

كان دورھم مركزي وفاعل في  يتجارلقطاع الت الخاصة السويدية  ذات الصلة باالمنظماو
يتعلّق ھنا يوجد معلومات متراكمة ومبنية  بشكل منظم نان. تجارية مع لبال ةعالقال رإقامة وتطوي
والذي ينطبق على  2009بـ "نموذج أوبساال" المستحدث عام  بمصطلحات األمر خاصة

 ة العالقاتمن خالل بناء مواقع المعلومات وشبكالسلطات والمنظمات التجارية، حيث الجھود 
 تتوافق بشكل جيد مع ھذا النموذج النظري.

ومع ھذا فإنَّ دراسة الدكتوراه التي بين أيدينا ساعدت على توضيح وتأكيد أھمية المؤسسات 
نمو عمل الشركات في األسواق المنظمات الخاصة ذات الصلة بالتجارة لتطوير ووالحكومية 

والغير مستقرة في الوقت نفسه.  بناًء على كل ما تم تحليله وتثبيته  ستيعاب عاليإذات 
الدالئل في بحثنا ھذا، ينبغي على الباحثين في المستقبل والتي تنطلق دراساتھم من بالمعطيات و

ً المؤسسات الحكومية  طوبساال" أن تشمل دراساتھم ليس فقنظرية "نموذج أ الشركات بل أيضا
المنظمات الخاصة  ذات الصلة بالتجارة نظراً لروابط العمل التي تجمعھم وھذا يمكن أن يعطي 

التداخل في العمل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات  جديدة من خالل دراسةفاقا بحثية آ
 .صة  ذات الصلة بالتجارة والشركاتالخا
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كانت مھمة جدا لنمو عمل الشركة في السوق اللبناني. تجدر اإلشارة إلى أن الشركة شاركت 
المنافسة الفرنسية  في مناقصات تنافسية عند نھاية األربعينات وحتى منتصف الستينات. وكانت

ھي األساس، ولكن أيضا كان ھناك شركات أمريكية ويابانية شاركت في المناقصات. وعلى ما 
جدا. كان للشركة عالقات  يبدو فإّن شبكة العالقات التي نسجتھا شركة أريكسون كانت مھمة

مستوى رئاسة الجمھورية.  كل ھذه العالقات فسحت المجال وكان من تواصل تصل إلى 
ر على أنھا  1965الممكن بعد عام  توقيع عقود من دون مناقصات تنافسية، والتي يمكن أن ُتفسَّ

كانت ذات جودة عالية. عالقات الشركة مع أشخاص مؤثرين أنَّ  شبكة العالقات  تدل على
وأصحاب نفوذ في المجتمع اللبناني ومع مسؤولين رفيعي المستوى في الدوائر السياسية وكذلك 

ن. وبحلول ، كلَّ ذلك كان مھماً ولصالح زيادة أعمال الشركة ومركزھا في لبناالقرار صناعمع 
مكانتھا باعتبارھا المورد الرئيسي للشبكات االتصاالت السلكية  أكدت الشركة 1970عام 

شركة اللبنانية لھواتف البعة لھا: والالسلكية في لبنان من خالل إنشاء الشركة المحلية التا
 .Société Libanaise des telephones Ericssonريكسون أ

ً بكثير من األمثال عن مفھوم األقطاب السويديين بأنَّ الفارق في العادات تشير الدراسة  أيضا
والتقاليد بين البلدين كان واضحاً. ھذا المفھوم ُيَشار إليه  في "نموذج أوبساال" بعبارة "البعد 

نت السلطات والمنظمات السويدية في مناصب رئيسية البعد النفسي ھذا عيَّ  سرْ النفسي". ولجَ 
مختلفة أشخاص يتمتعون بخلفيات مناسبة وأصحاب تجربة وخبرة في العمل بالخارج ويملكون 

ً جيَّ  نت المؤسسات الحكومية والمنظمات الخاصة داً للعادات والتقاليد في المنطقة. وعيَّ فھما
ن الخبرة والمعرفة للعادات والتقاليد اللبنانية أشخاص بصفتھم مفتاح الدخول للبلد بحيث يملكو

والذين إستطاعوا أن يقدموا الدعم لسياسة التصدير السويدية في لبنان كسوق. ھذه الخيارات 
لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الخاصة أثبتت أھميتھا وساعدت الشركات على نسج 

نوعة حيث التعايش بين المجموعات شبكة عالقات ناجحة مع المجتمع اللبناني وأطيافه المت
العرقية المختلفة ومعتقداتھم المختلفة تطلبت نمط خاص من شبكة العالقات. ُوِجد في تقارير 
ر فيھا العادات والتقاليد، والتي  ودراسات المؤسسات والمنظمات الكثير من األمثلة متجسِّ

ول إلى الھدف فية الوصأفسحت في المجال لدى الشركات السويدية لتعرف بماذا تفكر وكي
مع اللبنانيين. ھناك أمثلة على أنَّ التاجر اللبناني يتمتع بحياة مترفة،  ھاتواصلبالتجاري الناجح 

حياة األثرياء والراحة، والتي تأثرت بشدة بالعقلية الفرنسية. ھذا يعني أنَّ  على وقد اعتاد
ره أصحاب المصالح السويدية في  اً التقارب في عقلية اللبناني والفرنسي شكَّل عنصراً إيجابي قدَّ

بناء عالقاتھم التجارية في المنطقة. ولكن تبيَّن  من ناحية أخرى، باألخص في المناقصات 
الفرنسي كان  -التنافسية التي شاركت فيھا شركة أركسون في الخمسينات أّن التعاطف  اللبناني 

وثمة جانب آخر من  كثير من األحيان. في إلبرام عقود أيضاً مشكلة وسبب عقبات أمام الشركة
 طغتلف عن الشركات السويدية. لقد العادات والتقاليد، حيث العادات لدى الشركات اللبنانية تخت

عقلية وكالء التجار اللبنانيون في بعض األحيان على الكذب بشأن مدى أعمالھا. لقد ظھرت 
لديھا مكاتب متاحة وموارد تنظيمية معلومات مثالً عن أنَّ ھناك شركات كبرى لوكالء تجارة 

 ورأسمالية كبيرة وفاضوا بوصفھم لواردات الشركة والتنظيم والخطط المستقبلية. 
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اال" الخطوة الثالثة لتفعيل عمل الشركات وتصدير بضائعھا وسلعھا للخارج في "نموذج أوبس
أو من خالل إنشاء  بإنشاء فروع للمبيعات تابعة للشركة/للشركات ُيبنى على الفرضية القائلة

وق الخارجي. ينطبق تفسير ھذه الخطوة في دراستنا ھنا على أّن عمل سفروع للشركات في ال
مكتب إيجاد السكرتير التجاري وإدارته إنتقلت من ستوكھولم إلى بيروت. وقد تم ذلك من خالل 

. كان 1951ام عالعمل فيه إبتداًء من شھرسبتمبر أيلول  بدأفي بيروت عمل للسكرتير التجاري 
الحضورالشخصي للسكرتير التجاري السويدي خالل ھذه المرحلة يتم بإنتظام ولكن ليس بصفة 

بل الجمعية العامة دائمة. وعالوة على ذلك تم تعيين السكرتير التجاري السويدي لبيروت من قِ 
دية. كان بل وزارة الخارجية السوي، ولكنه كان ُيدفع راتبه الشھري من قِ ير في السويددللتص

برة والتجربة لھا حاجة ملّحة وضرورية، أصبحت أيضا خالفكرة أن المعرفة القائمة على ل
ً في لبنان إستطاعت السلطات  أقوى. وألّن السكرتير التجاري السويدي كان وجوده غالبا

 المحليالمنظمات التجارية السويدية أن تعطي أولوية للمعلومات المبنية على الخبرة بالسوق و
معرفة محددة عن  لبناني وأن ترتكز على ما بناه وكسبه السكرتير التجاري السويدي منال

  السوق ووضعيته.

الخطوة الرابعة لتفعيل عمل الشركات وتصدير بضائعھا وسلعھا للخارج في "نموذج أوبساال" 
نشاء فروع ھا من خالل إعِ لَ ُيبنى على الفرضية القائلة بقيام الشركات ببدء التصنيع واإلنتاج لسِ 

إنتاجّية للشركة في السوق الخارجي. يتوافق تفسير الخطوة الرابعة في دراستنا ھنا على وجود 
ديسمبر شھر في السوق الخارجي المقصود. وقد تم ذلك في  حضور دائم مؤسساتي ومنظماتي

إلى   Levantbyrånعندما تم نقل عمليات مكتب بالد المشرق   1954كانون االول عام 
ً في الممثلية الدبلوماسية السويدية في بيروت. خالل المرحلة  المكتب التجاري المنشأ حديثا

الرابعة ھذه تم رفع التواصل وتقوية شبكة العالقات تدريجيا من أسفل إلى إلى أعلى مع 
المسؤولين على طول الطريق من الممثلين التجاريين والسياسيين العاديين وحتى إلى المستوى 

السويدي في بيروت دوراً ھاماً في  وفيما بعد السفير نان. لعب الممثل الدبلوماسيالرئاسي في لب
ھذا المضمار، وجرت اتصاالت على المستوى الحكومي. ويمكن أيضا إعتبار بناء وتفعيل 

نوعياً، وھذا كان أمر مھم والمجتمع اللبناني عنصراً جديداً  فعالياتالتواصل مع المؤثرين و
التي أرادت إبرام العقود في جو من المنافسة الدولية   LM Ericssonلشركة أريكسون

، ولكن االخاصة بھ والعالقات تواصلللشركة قدرة كبيرة في بناء شبكات الشرسة. كان لدى ال
ه صراحًة من قِ  الشكر بل الشركة لوزارة الخارجية السويدية لمساھمتھا لصالح الشركة فيما ُوجِّ

. وعبَّرت  شركة أريسون أيضاً عن إمتنانھا 1949ة في مناقصة عام  يتعلق  بالمنافسة الشرس
للحكومة السويدية للمجھود التي بذلته فيما يخص توقيع شركة أريسون على عقود مع لبنان في 

 نھاية الستينات.

شركة أريسون إھتمام متزايد لدخول السوق اللبناني وكانت بعد الحرب العالمية الثانية كان لدى 
ة الى شبكة عالقات في لبنان من أجل إنجاح أعمالھا. أنشئت الشركة ھذه في بيروت في حاج

وإدارية وتنظيمية وأسمته "مكتب بيروت". نجح ھذا المكتب  ةمكتب رئيسي لمھمات تقني
ً مع المسؤولين في  بتطوير إتصاالته وعالقاته مع أصحاب النفوذ في السوق اللبناني وأيضا

امة.  وُتبين الدراسة التي بين أيدينا أن بناء شبكة العالقات على أسس قوية اإلدارات اللبنانية الع  
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الخطوة الثانية لتفعيل عمل الشركات وتصدير بضائعھا وسلعھا للخارج في "نموذج أوبساال"  
مستقلين ووكالء معتمدين. تتوافق وتنطبق الخطوة قة التصدير عبر ممثلين تجاريين طريھي 

ّبت بالدالئل عند إنشاء ما يسمى مكتب بالد المشرق ثلى التفسير المع ھذه في الدراسة ھنا
Levantbyrån   الرئيسي في ستوكھولم. كانت وظيفة  وعمله من مقره 1945في عام
Levantbyrån لتلبية الطلب فيما يتعلّق باإلستسفار والحصول على معلومات عن  يسعال

عمل الجمعية وتحت لواء وضعية األسواق في تلك المنطقة.  وكان ھذا المكتب مصنف تنظيميا 
ي ير في السويد. منح عمل المكتب ھذا فرص للشركات الصناعية السويدية لتلقّ دالعامة للتص

لتفعيل وزيادة أعمال التصدير إلى لبنان.  وذلك ت المكتسبةالمعرفة والخبراالمعلومات وزيادة 
نظرياً، بنيت المعلومات على أساس الخبرة وتم إرسالھا كمعلومات موضوعية إلى الشركات 

  .يبالتجارالصلة بالقطاع  األخرى ذاتإلى المؤسسات السويدية و

رقة إلى لبنان من خالل االتصاالت في السويد ومن خالل زيارات متف Levantbyrånعمل 
من قبل رئيس المكتب ھذا. وكانت المعلومات  تتعلق في المقام األول باإلستسفار عن القوانين 

حاجات السوق والترتيبات العملية للتسديد والدفوعات في السوق اللبناني. وواألنظمة وظروف 
ارسة بين الحين واآلخر بزيارات متقطعة إلى لبنان. في المم  Levantbyrånقام رئيس 

العملية، كان يعمل كسكرتيرتجاري وعمل على إنجاز تقاريرتتعلّق بالوضع اإلقتصادي 
ير في السويد ، ولكن أيضا دوظروف السوق وأرسلھا في المقام األول إلى الجمعية العامة للتص

كان يتم تعيين  1951ة والجھات الحكومية األخرى. حتى عام يإلى وزارة الخارجية السويد
ير في السويد. وألن نشاط وعمل مكتب بالد دل الجمعية العامة للتصبَ التجاري من قِ السكرتير 

المشرق كانت تتم إدارته من  ستوكھولم، يمكن للمرء الحديث ھنا عن تنظيم المعلومات عن 
د. وباإلضافة إلى ذلك، طّوَر السكرتير التجاري اإلتصاالت مع مسؤولين لدى السلطات عُ بُ 

ل األعمال والوكالء التجاريين. في السويد طّور مكتب بالد المشرق اللبنانية ومع رجا
اإلتصاالت مع " سويديين خبراء بالبلدان األخرى" وممثلي قطاع األعمال والتجارة لدعم مكتب 

  بالد المشرق في نشاطه الجاري بالنصح والمعلومات.

مة والمعرفة المحددة بالسوق ويمكن أيضا تطبيق، ما يميِّزه "نموذج أوبساال" بين المعرفة العا
. ھذه يبالتجارالصلة بالقطاع  ذات والمنظمات الخاصة المحدد، على عمل المؤسسات الحكومية

البداية ألي شكل من أشكال المعرفة. على مر السنين والمنظمات كانت تفتقر في  المؤسسات
إلى حد كبير وذلك من خالل  المنظماتوبشكل تدريجي زادت المعرفة العامة لدى المؤسسات و

، وليس أقلھا من خالل لقاءات مع خبراء البلدان إنطالقاً Levantbyrånمكتب بالد المشرق 
. ومع ھذا تطلَّبت المعرفة المحددة بالسوق المحدد لوجود حضور مؤسساتي 1951من عام 

بين  تّمت ومنظماتي فيه. يبدو من خالل الدالئل في الدراسة ھذه أن االتصاالت الشخصية
والشركات في السويد ومع رجال األعمال والوكالء التجاريين في لبنان.  /المنظماتالمؤسسات

واألھمية الكبرى في التطور اإليجابي ھذا يعود إلى عمل السكرتير التجاري وبناؤه للمعلومات 
ه ھي التي بشكل تراكمي ولكن منّظم. ويظھر ھذا في الدراسة التي بين أيدينا أّن االتصاالت ھذ

 لبت بشكل متزايد من قبل الشركات السويدية التي لھا مصلحة ما في السوق اللبناني.طُ 
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لبلدھا  الخطوة األولى في "نموذج أوبساال"  تفترض أن تستثمر الشركة بدايًة في السوق المحلية
سة التي بين الدران بيِّ تُ وعادًة ال تجري عمليات تصدير إلى الخارج. وفقا لھذا النموذج،  األصلي

 بل المؤسسات الحكوميةأن معرفة وضعية السوق اللبناني والمناطق المجاورة من قِ أيدينا ھنا 
كانت محدودة جداً في فترة ما قبل  يالتجارالصلة بالقطاع ذات  يةالسويد والمنظمات الخاصة

 قةذات العال والمنظمات الخاصة . الحالة ھذه تنطبق على المؤسسات الحكومية1945عام 
بالتجارة بمثل ما تنطبق على الخطوة األولى في "نموذج أوبساال" حيث ال يوجد سياسة تصدير 

 لبنان مة. كانت الفرص للشركات السويدية في السوق اللبناني والعالقات التجارية معمنظّ 
محدودة، وعلى ما يبدو ذات طابع مؤقت. المعرفة بالسوق غير المنظمة كانت موجودة عن 

. المشرق العربي بناني، كما إتضح عن وجود بعض الشركات السويدية في بالدالسوق الل
ھذه المعرفة أساسية وعادية وغير منّظمة تداولھا فقط عدد قليل من الشركات السويدية،  توكان
سوريا ولبنان. وعالوة على ذلك، بضائعھا إلى ر تصديلي من تلقاء نفسھا أنشأت عالقات والت

وجود معلومات أساسية عن السوق اللبناني وعن األوضاع االقتصادية في إفتقرت السويد لعدم 
الصلة ذات  والمنظمات الخاصة المنطقة وفرص التصدير إلى ھناك. المؤسسات الحكومية

في السويد لم تكن ُممثلة في لبنان وسوريا بمنظمات أو ممثليات تجارية  يتجارال قطاع بال
 ة التجارية مع لبنان.لتنظيم األنشط 1945سويدية قبل عام 

  
أن السلطات السويدية زادت إھتمامھا بالسوق  اليقين بالدليل القاطع تم في ھذه األطروحة إثبات

لبنان.  مة معاللبناني بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إقامة عالقات تجارية عادية ومنظّ 
إھتمام الشركات السويدية بالسوق اللبناني. كان لظھور الدول  هحدث ھذا في وقت إزداد في

المستقلة في المنطقة العربية ونمو تجارة الترانزيت في منطقة الشرق األوسط على األرجح 
أھمية حاسمة وجذرية للفت نظر السويد نحو لبنان. ولبناء عالقات تجارية ناجحة مع لبنان كان 

سية حول قضايا العملة والتسديد المالي والمعامالت ة إلى معرفة أسايھناك حاجة سويد
الصلة ذات  والمنظمات الخاصة التجارية. وباإلضافة إلى ذلك جّمعت المؤسسات الحكومية

معلومات عن الشركات السويدية التي مارست من ذي قبل التجارة في السوق  يبالتجاربالقطاع 
ھا ھذه الشركات وما تمتلكإ لمعلومات التيخبرة وااللبناني المشترك، وعن نوعية  ال - السوري

ھي القضايا التجارية المقبلة ذات األولوية لديھا. المعلومات األساسية ھذه والتي جمعتھا 
كان الھدف منھا ھو  يبالتجارالصلة بالقطاع ذات  والمنظمات الخاصة المؤسسات الحكومية

المھتمة.  تقييم مدى أھمّية األسواق في منطقة الشرق األوسط وتزويدھا للشركات السويدية
قطاع األعمال في السويد تجاه لبنان والمنطقة بعد الحرب ھتمام إزيادة على نطاق أوسع وجرى 

 يبالتجارالصلة بالقطاع  ذات والمنظمات الخاصة العالمية الثانية. سعت المؤسسات الحكومية
ً لما يسمى  في "نموذج أوبساال"  معلومات ُتميِّز ھذا "إلى معرفة خاصة لظروف السوق طبقا

من بين األوائل التي   Svenska orient-Linienو   Bofors AB. كانت شركتي "السوق
 الوضع السياسي فيُتميِّز ھذا السوق.  ذات خصوصيات معينةومعلومات سألت عن ھكذا 

مباشرة  ھذا المنطقة أيضا خلق جو لطلب ومحاولة شراء األسلحة السويدية، وإن لم يكن يظھر
  نيت عليھا دراسة الدكتوراه ھذه.في المصادر التي بُ 
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Arabisk sammanfattning              خالصة 

من سنة  ريق إلى بيروت: اإلجراءات والتدابير السويدية لتفعيل العالقات التجارية مع لبنانالط
ھذه زيادة المعرفة حول األداء  الدكتوراه الھدف من دراسة  .1975وحتى سنة  1920

، في بلد يلتجارلقطاع اباالصلة ذات  والمنظمات الخاصة والسلوك المؤسساتي الحكومي
تفعيل وإرتقاء مصالحھم  من خاللھا صناعي غربي صغير ذو اقتصاد منفتح، حاولوا

نھا التوقعات واعدة ولككانت االقتصادية في سوق متنامي ولكنه يتميز بعدم اإلستقرار، حيث 
مع وجود درجة عالية من عدم االستقرار السياسي. معظم األبحاث السابقة، حيث تم  تزامنت

إلى  جمالتستند باإل Uppsala Model"نموذج أوبساال"  بـ فيھا تطبيق نظرية ما يسمى
لدى الشركات وإستراتيجياتھا. أّما الدورالذي قامت به المؤسسات الحكومّية والحوافز الدوافع 

األبحاث.  ھذه في مثل كبيرٍ  لم ُيْدَرج إلى حدٍ  يتجارقطاع البالالصلة والمنّظمات الخاصة ذات 
دي إالّ قليالً. لذا ، نموذج أوبساال في أبحاث ماّدة التاريخ اإلقتصا مستخدلم يُ إضافًة إلى ذلك، 

 المؤسسات الحكومية وإسترتجيات فإنَّ غرض ھذه الدراسة ھو البحث في تدابير وإجراءات
ھذا ينطبق في المقام األول على  والمنظمات الخاصة والتي لھا صلة بالقطاع التجاري.

المنظمات تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية السويدية وكذلك يشمل المنظمة الخاصة 
 /المجلس السويدي لشؤون التصديروالرائدة في ھذا السياق: الجمعية العامة للتصدير في السويد

Sveriges Allmänna Export Förening/Sveriges Exportrådابير . لدراسة تد
، LM Ericssonريكسون أوإجراءات وإستراتيجيات الشركات وقع الخيار على شركة 
تم دراستھا تمتد المرحلة التي الشركة السويدية التي كان لھا أكبر الصفقات التجارية في لبنان. 

  . األسئلة الرئيسية المطروحة تقوم على ما يلي:1975و  1920ما بين عامي 

والمنظمات الخاصة  لتي تبعتھا المؤسسات الحكوميةما ھي الطرق والوسائل ا •
-1920التجارية مع لبنان  ةالتجارة والعالق والشركات السويدية على حد سواء لتفعيل

 ؟1975
ل بَ كيف وبأية طريقة يمكن أن ُتفھم وُتفّسر المبادرات واإلسترتيجيات المّتبعة من قِ  •

السويدية من خالل تطبيق المفھوم النظري   والمنظمات الخاصة المؤسسات الحكومية
 ؟Uppsala Modelلـ "نموذج أوبساال" 

عالقة السويد التجارية مع لبنان كانت محدودة خالل الفترة ما بين  يمكن القول بإيجاز أنَّ 
ستقالل إلبناني ذات أھمية قبل  -ي سويدي الحربين العالميتين. وبالتالي، لم يكن ھناك تقليد تجار

ة من كال بعد الحرب أصبح ھناك رغب .1943الحرب العالمية الثانية عام في خضم لبنان 
التجارية. شددت السويد في بداية األمرعلى أھمية بناء قدرات  ةالبلدين لتطوير العالق

 خالل المرحلة كاملةً اإلستكشاف واإلستطالع وزيادة المعرفة حول السوق اللبناني. تمت 
ة بل السويد مؤسسات حكوميفة بالسوق والتي قام بإنجازھا من قِ بشكل تدريجي زيادة المعرو

المعرفة بالسوق في خطوات متميزة تنطبق المعلومات و . وقد تم تطوير زيادةومنظمات خاصة
 "نموذج أوبساال".  بـ مع خطوات ما يسمى
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