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KAPITEL 1 
 
 

Ett liv som handledare 

Peter Hedberg 
Mikael Lönnborg 

Inledning1 
Den 12 september 2018 går professor Mats Larsson i pension, 65 år gammal. 
I samband med pensioneringen vill vi, författarna till denna bok, förära Mats 
med en vänbok, den tredje i ordningen. Den första vänboken skrevs av kol-
legor, vänner och tidigare doktorander och handlade om olika ämnen som 
Mats varit intresserad av och forskat kring (Hedberg & Hasselberg, 2003). 
Den andra vänboken, vilken bestod av transkriberade föreläsningar och en 
bibliografi över Mats publiceringar, fick han på sin 60-årsdag (Ottosson & 
Karlsson, 2014). De två första vänböckerna presenterar således Mats fors-
kargärning. Den andra, kanske lite mindre kända, sidan av Mats akademiska 
karriär består i hans pedagogiska insatser, särskilt hans handledning av dok-
torander, vilket uppmärksammas i denna vänbok.  

Enligt Universitets- och högskolerådets riktlinjer är det handledarens an-
svar att tillse att doktoranden utvecklar ett självständigt, vetenskapligt och 
forskningsetiskt förhållningssätt. De praktiska verktygen handledaren har till 
sin hjälp består bland annat av att kritiskt läsa och kommentera manuskript, 
granska beräkningar, uppmana till att läsa vissa speciella kurser, uppmärk-
samma relevant litteratur, att hjälpa doktoranden att bygga forskarnätverk, 
uppmuntra doktoranden att delta i internationella konferenser och att re-
kommendera fonder och anslagsgivare.

2  
Det är en underdrift att påstå att det kan vara en svår och tidskrävande 

uppgift att handleda doktorander. Även om handledaren och doktoranden 
etablerar en bra kommunikation påverkar olika faktorer, såsom doktorandens 
behov och förutsättningar, avhandlingsarbetets natur, hur handledningen blir 

                                                        
1 Vi vill tacka Karin Ågren för hennes hjälp att förbättra sättningen av boken och Kristina 
Lilja för underlättat produktionen av boken. Vi vill också tacka Ekonomisk-historiska institut-
ionen, Uppsala universitet, som finansierat tryckningen av boken.  
2 (https://www.studera.nu/forskarstudier/utbildningen/handledaren). 
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i praktiken. Handledningen är också olika intensiv som kräver olika grader 
av handledarinsatser beroende på i vilken fas som skrivandet befinner sig i. 
Lyhörda handledare utvecklar en närmast unik relation till sina doktorander 
eftersom varje avhandling verkligen är unik. Vissa doktorander är relativt 
självgående och är endast i behov av generella kommentarer utspridda under 
resans gång, medan andra doktorander behöver detaljerade instruktioner och 
täta sammanträden för att kunna färdigställa sina Magnum Opus. Alla dokto-
rander har olika förutsättningar och olika typer av behov och därför behöver 
handledaren ha många färdigheter för att kunna tillgodose önskemålen. 

Handledningens former och innehåll kan alltså skilja sig radikalt i dokto-
rand-handledarrelationen. Det är vidare lätt att det uppstår friktion dels mel-
lan handledarna (eftersom det ska vara två stycken) och dels mellan dokto-
randen och handledarna, inte minst för att det i förstone kan vara frustre-
rande för en doktorand att regelbundet utsätta sig för handledarens kritik 
samtidigt som handledarens och doktorandens preferenser och förväntningar 
kan divergera. För det andra kan det vara frustrerande om kommunikationen 
inte är effektiv. Handledaren kan ge kritik som kan vara svår att förstå, ta till 
sig och implementera: det är inte alltid handledarens råd uppfattas och/eller 
uppskattas av doktoranden. Handledning sker även på sätt och vis på bekost-
nad av handledarens egna forskning. Mellan år 1993 och 2016 handledde 
Mats ett tjugotal doktorander till doktorsexamen. Forskarutbildning och 
forskningsfinansiering löper formellt över en fyraårsperiod, vilket i Mats fall 
sammantaget motsvarar inte mindre än 80 doktorandår. I så måtto har Mats 
försakat en hel del av den tid som han annars hade kunnat lägga på den egna 
forskningen. Att ta på sig handledning i den omfattning som Mats har gjort 
vittnar således om att hans handledargärning inte bara varit effektiv, den har 
också varit exceptionellt generös.  

Trots att de doktorander och avhandlingar Mats handlett har varit olika 
och handlat om så skilda forskningsfält (se figur 1 för en översikt) så har 
emellertid hans doktorander haft en sak gemensamt: de har alla haft en per-
sonlig relation till sin handledare utan att den samtidigt tappat i profession-
alitet. Vi är alla mycket tacksamma för just den hjälp som vi fått av Mats och 
det är i ljuset av detta som denna bok skrivs.  

Bokens innehåll 
Denna publikation är en antologi med 13 avhandlingar som Mats har hand-
lett fram till doktorsexamen. Som framgår av figur 1 har Mats handlett ytter-
ligare tiotalet doktorsavhandlingar till examen, av vilka några presenteras i 
korthet nedan. Till detta kan läggas att Mats har varit handledare för flera 
doktorander som hittills inte nått fram till mållinjen. Varje kapitel i denna 
bok innehåller en koncentrerad presentation av avhandlingar som försvarats 
och som kan sägas representera de forskningsområden som Mats har varit 
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ämnesföreträdare inom. Flera av de doktorander som Mats handlett har fors-
kat inom ramen för forskningsprojekt som Mats har initierat och drivit, men 
det har också rört sig om fall där doktoranderna har formulerat avhandlings-
områden mer självständig. 

Mats Larsson, föremålet för denna bok, föddes den 12 september 1953 
och växte upp i Borlänge och Bredsjö. Han började studera vid Uppsala uni-
versitet på 1970-talet och disputerade år 1986 med avhandlingen Arbete och 
lön vid Bredsjö bruk. En studie av löneprinciper och lönenivåer för olika 
yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828–1905 med Alf Johansson och Lars 
Magnusson som handledare men det är också vanligt att doktorander tar 
intryck av seniora forskare. I Mats fall bör i sammanhanget professorerna Bo 
Gustafsson och Ragnhild Lundström samt Håkan Lindgren och Kersti Ul-
lenhag nämnas. Till yttermera visso är det också viktigt att betona de dokto-
randkollegiala sammanhangens betydelse. Under det att en avhandling skrivs 
ges i regel möjlighet att ta intryck av kritik och kommentarer som delges av 
andra doktorander, på seminarier och konferenser. En avhandling speglar i 
mångt och mycket den forskarmiljö den skrivs i. På Ekonomisk-historiska 
institutionen i Uppsala har seminariekulturen stått mycket stark ända sedan 
institutionens tillblivelse. 

Efter avhandlingen började Mats att intressera sig för banksektorn (se ex-
empelvis Larsson & Lindgren, 1990) och försäkringsväsendet, vilket bl.a. 
avspeglades i att nya forskningsprojekt genererades. Ett av de tidiga nyckel-
projekten var Försäkringsstruktur och marknadsutveckling, vilket var Mats 
första projekt som handledare. Projektet påbörjades 1993/94 och kom att 
omfatta två doktorander. Den ena doktoranden lämnade projektet till förmån 
för en näringslivskarriär. Den andre var Mikael Lönnborg som skrev en av-
handling om det svenska försäkringsväsendets internationella verksamhet 
från mitten av 1800-talet och fram till första världskriget.3 Avhandlingen 
diskuteras i kapitel 2.  

 
Figur 1: Mats Larssons doktorander 1999-2016 

År Namn Avhandling Mats funktion 
1999 Mikael Lönnborg Internationalisering av svenska försäkringsbolag. 

Drivkrafter, organisering och utveckling 1855-1913 
Huvudhand. 

1999 Mikael Olsson Ownership reform and corporate governance: The 
Slovak privatisation process in 1990-1996 

Huvudhand. 

2001 Lars Fälting Småhusfinansiering. En studie av kommunens, 
statens och enskilda aktörers riskhantering i Nykö-
ping 1904-1948 

Huvudhand. 

2001 Tom Petersson Framväxten av ett lokalt banksystem: Oppunda 
sparbank, Södermanlands enskilda bank och stat-

Huvudhand. 

                                                        
3 Det kan också nämnas att Mats, på egen hand och även tillsammans med Mikael Lönnborg, 
därefter fortsatt att skriva om den svenska försäkringsmarknadens utveckling (se exempelvis 
Larsson et al. 2005; Larsson & Lönnborg, 2010; Larsson, 2011; Larsson & Lönnborg, 2014a, 
2015, 2016a, 2016b, 2018a, 2018b & 2019, forthcoming). 
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ionssamhället Katrineholm 1850-1916 
2002 Daniel Nyberg Marknad, företag, ägande. Familjen Bonniers ägar-

styrning i Dagens Nyheter 1953-1988 
Huvudhand. 

2003 Peter Hedberg Handeln och betalningarna mellan Sverige och 
Tyskland 1934-1945: Den svensk-tyska clearingepo-
ken ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv 

Huvudhand. 

2003 Hilda Hellgren Fasta förbindelser: En studie av låntagare hos spar-
banken och informella kreditgivare i Sala 1860-1910 

Huvudhand. 

2003 Anders Ögren Empirical Studies in Money, Credit and Banking: 
The Swedish Credit Market in Transition under the 
Silver and Gold Standards, 1834 – 1913 

Biträdande 

2003 Anders Sjölander Den naturliga ordningen. Makt och intressen i de 
svenska sparbankerna 1882-1968 

Biträdande 

2004 Kristina Lilja Marknad och hushåll: Sparande och krediter i Falun 
1820-1910 utifrån ett livscykelperspektiv 

Huvudhand. 

2006 Maria Axelsson Ifrågasatta företagare. Konkursförvaltares syn på 
kvinnor och män som företagsgäldenärer under 
1900-talet 

Huvudhand. 

2006 Sara Flygare The Cooperative Challenge: Farmer Cooperation and 
the Politics of Agricultural Modernisation in 21st 
Century Uganda 

Huvudhand. 

2006 Tomas Matti Professionella patriarker. Svenska storföretagsleda-
res ideal, praktik och professionaliseringsprocess 
1910-1945 

Biträdande 

2007 Magnus Eklund Adoption of the Innovation System Concept in 
Sweden 

Biträdande 

2009 Göran Bergström Från svensk malmexport till utländsk etablering: 
Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-
1980 

Biträdande 

2009 Erik Magnusson Den egna vägen. Sverige och den europeiska integ-
rationen 1961-1971 

Huvudhand. 

2009 Kristina Furusten Det förändrade kontraktet: Banker och företagskon-
kurser under 1990-talets finanskris 

Huvudhand. 

2012 Mikael Karlsson Filantropi under konstruktion: En undersökning av 
Sällskapet DBW:s samhällsengagemang 1814–1876 

Huvudhand. 

2012 Mikael 
Wendschlag 

Theoretical and empirical accounts of Swedish 
financial supervision in the twentieth century 

Biträdande 

2015 Edoardo Altamura European Banks and the Rise of International Fi-
nance after Bretton Woods (1973–1982) 

Huvudhand. 

2016 Åsa Malmström  
Rognes 

Family Matters: Essays on Families, Firms and 
Funding in the Philippines 1850–2014 

Huvudhand. 

2016 David E. Anders-
son 

The Emergence of Markets for Technology: Patent 
Transfers and Patenting in Sweden, 1819–1914 

Biträdande 

 

 

I mitten på 1990-talet blev Mats handledare till Mikael Olsson, vilket var ett 
samarbete med Institutet för östeuropastudier (numera Institutet för Ryss-
lands- och Eurasienstudier, IRES) vid Uppsala universitet. Avhandlingen 
som beskrivs i kapitel 3 handlar om privatiseringen av Slovakiens ekonomi 
efter kommunismens fall. Trots att Olsson flyttade, först till Handelshögsko-
lan i Stockholm (Stockholm Institute of Transition Economics, SITE) och 
sedan till Södertörns högskola (Centre for Baltic and East Europan Studies, 
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CBEES) var Mats handledare fram till disputationen i slutet av år 1999. Ett 
av motiven till att Mats handledde denna avhandling var att han under 1980-
talet hade arbetat vid Östekonomiska Byrån, vilket sedermera blev SITE vid 
Handelshögskolan. Lars Magnusson var biträdande handledare.  

Ett av de största projekten som Mats varit delaktig i var Sparandet och 
sparbankernas roll i den ekonomiska utvecklingen 1820-1970 (”Sparbanks-
projektet”), involverade ett stort antal doktorander men även flera stu-
dentuppsatser på kandidat- och magisternivå. Projektet finansierades av 
Sparbankens forskningsstiftelse och Sparbanken Dalarna, och det påbörjades 
i mitten på 1990-talet. Projektets övergripande syfte var att undersöka hus-
hållens kapitalmobilisering, sparande och den lokala finansmarknadens or-
ganisering. Projektet resulterade i fem doktorsavhandlingar och i denna vo-
lym finns tre av dessa representerade.  

Lars Fälting disputerade 2001 på avhandlingen Småhusfinansiering. En 
studie av kommunens, statens och enskilda aktörers riskhantering i Nykö-
ping 1904-1948. Mats var huvudhandledare och Klas Nyberg biträdande. I 
kapitel 4 förklaras egnahemsrörelsens etablering och utveckling under 1900-
talet. Urbaniseringen och generellt stigande välfärdsnivåer medförde väx-
ande efterfrågan på bostäder. Från och med det tidiga 1900-talet växte en 
nationell bostadspolitik fram. Analysen befinner sig i brytpunkt mellan Sve-
riges ekonomiska och politiska utveckling och finansmarknadspolitiska lös-
ningar för bostadsfinansiering där stat och kommuner, företag och hushåll 
delade på riskerna, med egnahemsrörelsen i Nyköping som exempel. Bo-
stadsbyggandet kom också att sammanhänga med den kontracykliska eko-
nomiska politik (efterfrågestimulans och sysselsättningsmål) som var utmär-
kande för 1900-talet, vilket avspeglades i att bostadspolitiken blev successivt 
mer centraliserad.  

Samma år – bara ett par månader senare – disputerade Tom Petersson och 
kapitel 5 behandlar avhandlingen ”Framväxten av ett lokalt banksy-
stem: Oppunda sparbank, Södermanlands enskilda bank och stationssam-
hället Katrineholm 1850-1916”. Mats var huvudhandledare och Håkan 
Lindgren biträdande. Undersökningen tittar på hur lokala banksystem ut-
vecklades, samt vilken relation dessa hade till det nationella banksystemet. 
Sparbanken och banken i Katrineholm samarbetade och hade personliga 
nätverk, men också nära relationer till det lokala näringslivet och till lokala 
politiker. Det skapades således nära relationer mellan bank, industri och 
politik, vilket innebar att det lokala banksystemet inte alltid följde nationell 
lagstiftning utan var istället mer pragmatisk inriktad för att lösa stationssam-
hällets problem. I stället för att följa lagstiftning, blev personliga nätverk helt 
avgörande för att stabilisera den lokala bankmarknaden. 

Kristina Lilja sammanfattar i kapitel 6 sin avhandling Marknad och hus-
håll. Sparande och krediter i Falun 1820-1910 utifrån ett livscykelperspek-
tiv. Mats var huvudhandledare, biträdande handledare var Maths Isacson, 
Inger Jonsson och slutligen Maurits Nyström. Det var ett par avhandlingar 
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mellan Tom Petersson och Kristina men här har vi valt att hålla samman 
sparprojektet. Undersökningen analyserar den ekonomiska utvecklingen – 
övergången från agrar- till industrisamhälle – som skedde under 1800-talet 
och avspeglades i stigande reallöner och framväxten av en modern kapital-
marknad i Sverige. Konkurrensen om hushållens sparande ökade i takt med 
att deras förmögenheter växte. Nya marknadsaktörer som tillhandahöll kredi-
ter och olika sparformer etablerade sig, vilket innebar att hushållen fick möj-
lighet att anpassa sitt sparande som svarade mot hushållens och familjernas 
behov. Med teoretisk utgångspunkt i livscykel- och den permanenta in-
komsthypotesen visar Lilja att hushållens sammansättning och åldersstruktur 
var avgörande för vilka sparandestrategier de använde och vilka sparande-
former samt placeringar de valde. I det större perspektivet var detta viktiga 
faktorer som utgör en viktig delförklaring till den svenska finansmarknadens 
utveckling under perioden.  

Vid sidan av dessa avhandlingar som finns representerade i denna volym, 
skrevs ytterligare två avhandlingar inom projektet. Anders Sjölander dispute-
rade 2003 på en avhandling som handlade om hur lagstiftningen förändrades 
för sparbankerna under perioden 1882 och till 1968. Det fanns olika uppfatt-
ningar om vad sparbankerna borde göra, antingen ge hjälp till självhjälp för 
den arbetande befolkningen eller bidra till investeringar för små och medel-
stora företag på landsbygden. Inriktningarna var olika bland landets spar-
banker men över tid kom lagstiftningen – till följd av att bankernas roll och 
funktion förändrades men även av lobbykampanjer från affärsbankerna – 
alltmer att begränsa sparbankernas möjligheter att bidra till extern finansie-
ring till företag. Affärsbankerna växte snabbare än sparbankerna. År 1968 
ändrades lagstiftningen helt och det blev möjligt för sparbankerna att kon-
kurrera med affärsbankerna. Det kom emellertid att dröja fram till avregle-
ringen på 1980-talet innan sparbankerna på allvar kunde konkurrera med 
affärsbankerna om krediter till näringslivet.  

Hilda Hellgren skrev samma år en avhandling om sparbanker och infor-
mella kreditgivare i Sala under slutet av 1800-talet och fram till 1910. Enligt 
avhandlingen Fasta förbindelser: En studie av låntagare hos sparbanken 
och informella kreditgivare i Sala 1860-1910 fanns nära relationer och ett 
ömsesidigt beroende mellan kreditorer och stadens näringsidkare. Sparban-
kerna bidrog med kapital till såväl företag som enskilda personer, men än 
viktigare var de informella relationerna mellan olika personer och företag. 
Detta byggde på att kapital informellt överfördes från dem som hade kapital-
överskott till dem som behövde krediter. Systemet fungerade så länge ingen 
krävde omedelbart betalning av sina fordringar.   

Vid sidan av finanshistorisk forskning har Mats skrivit flera böcker om 
medieindustrin och i synnerhet om Bonnierkoncernen (se Larsson 2001, 
2003 & 2017). En doktorand som forskade inom detta fält var Daniel Nyberg 
som disputerade 2002 på avhandlingen Marknad, företag, ägande. Familjen 
Bonniers ägarstyrning i Dagens nyheter 1953-1988, vid EHFF (Institutet för 
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Ekonomisk Historisk Forskning) vid Handelshögskolan i Stockholm. Såväl 
Mats som Håkan Lindgren var huvudhandledare för avhandlingen.  

Peter Hedberg, som disputerade är 2003 på avhandlingen Handeln och 
betalningarna mellan Sverige och Tyskland 1934-1945 med Mats som hu-
vudhandledare och Jan Ottosson som biträdande handledare, skriver i kapitel 
7 om det svensk-tyska ekonomiska utbytet under 1930-talet och andra 
världskriget. Under denna period växte det maktpolitiska trycket mot Sve-
rige. I den småstatsteoretiska litteraturen har Sveriges agerande under kriget 
ofta använts som ett exempel på framgångsrik överlevnadsstrategi. I kapitlet 
bidrar Hedberg med en kompletterande bild där det bilaterala handels- och 
betalningssystemet som etablerades under 1930-talet lyfts fram som en di-
plomatisk arena där Sverige kunde hävda sig mot stormakten.  

År 2003 disputerade Anders Ögren på avhandlingen Empirical studies in 
money, credit and banking. The Swedish credit market in transition under 
the silver and gold standards 1834-1913. Avhandlingen skrevs vid EHFF 
(Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning) på Handelshögskolan i 
Stockholm. Mats och Michael D. Bordo, var biträdande handledare och Hå-
kan Lindgren huvudhandledare. Avhandlingen undersöker hur det var möj-
ligt att behålla den fasta växelkursen samtidigt som ekonomin blev allt mer 
beroende av betalningsmedel, särskilt då industrins efterfrågan på krediter 
ökade. Ögren undersöker framför allt vilken roll som de sedelutgivande ban-
kerna – som hade rätt att ge ut egna sedlar och använde detta som ett sätt att 
finansiera den egna bankverksamheten – hade för att stabilisera kreditmark-
nadens utveckling.  

I projektet Failures in Swedish Business Enterprises in the 1980s and 
1990s undersöktes, i samarbete mellan Ekonomisk-historiska och Företagse-
konomiska institutionerna vid Uppsala universitet, det relativt stora antalet 
konkurser i Sverige och vilken betydelse bankerna hade för händelseutveckl-
ingen. Maria Axelssons avhandling Ifrågasatta företagare. Konkursförvalta-
res syn på kvinnor och män som företagsgäldenärer under 1900-talet var ett 
av de arbeten som publicerades med Mats som huvudhandledare och Tor-
björn Engdahl som biträdande handledare. Axelsson undersöker i kapitel 8 
hur könsstereotypa normer påverkar villkoren för företagande. Med utgångs-
punkt i företagsstatistiska data och konkursförvaltares uppfattningar visar 
Axelsson hur sådana normer kan ha haft hämmande effekter på kvinnors 
möjligheter till exempel företagsfinansiering. Mot bakgrund av att statistiken 
indikerar på att kvinnor har varit framgångsrika företagare framstår konkurs-
förvaltarna i bjärt kontrast; i det större perspektivet kan de könsstereotypa 
normerna således ha försämrat förutsättningarna för företagande och således 
näringslivets dynamik och tillväxten i stort.  

I projektet ingick även Kristina Furusten från Företagsekonomiska in-
stitutionen vid Uppsala universitet, som 2009 disputerade på avhandlingen 
Det förändrade kontraktet: Banker och företagskonkurser under 1990-talets 
finanskris. Mats var huvudhandledare och Ingemund Hägg biträdande hand-
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ledare. Furustens avhandling handlade om vad som hände i relationen mellan 
kunder och banker i samband med den finansiella krisen i början på 1990-
talet. Undersökningen visade att banker och kunder, trots långvariga relat-
ioner och komplexa informella överenskommelser, ändrade beteenden efter 
en kris. I samband med krisen bröts ofta dessa informella överenskommelser 
på initiativ från bankerna. Dessa relationer tar lång tid att återbygga och kan 
också skada banker, som använder dessa kortsiktiga strategier.   

Mats har varit biträdande handledare till flera avhandlingsprojekt som 
inte är med i föreliggande volym. Sara Flygare disputerade år 2006 på 
avhandlingen The Cooperative Challenge: Farmer Cooperation and the 
Politics of Agricultural Modernisation in 21st Century Uganda. Mats var 
huvudhandledare och Pernilla Jonsson biträdande handledare. Flygare un-
dersökte den kooperativa rörelsens möjligheter att bidra till omvandlingen av 
jordbrukssektorn i Uganda i början på 2000-talet. Med hjälp av empiriska 
studier inom särskilt mejeriindustrin visar avhandlingen att kooperativen har 
haft problem att anpassa sig till en avreglerad marknad. Det har också fun-
nits problem med ”free-riding” inom kooperativen där överskotten fördelats 
mellan medlemmar oavsett deras bidrag till avkastningen, vilket lett till att 
många medlemmar lämnat kooperativen. Detta har underminerat kooperati-
vens möjligheter att bidra till omvandlingen av Ugandas jordbrukssektor.   

Tomas Matti disputerade 2006 på avhandlingen Professionella patriar-
ker: Svenska storföretagsledares ideal, praktik och professionaliseringspro-
cess 1910-1945. Mats var biträdande handledare och Ylva Hasselberg hu-
vudhandledare. Avhandlingen ifrågasätter tesen att svenska företagsledare 
först efter andra världskriget ändrade karaktär från patriarkalisk till en mer 
professionell ledarstil. Resultatet visade att det inte handlade om en fullstän-
dig och rätlinjig förändring. Det var relativt enkelt att gå mot en profession-
ell ledarstil men det hände ofta att ledarna återvände till en mer patriarkalisk 
ledarutövning i samband med kriser.  

Magnus Eklund försvarade år 2007 avhandlingen Adoption of the Inno-
vation System Concept in Sweden. Mats var under en period biträdande 
handledare men ersattes sedermera av Dan Bäcklund medan Lars Magnus-
son var huvudhandledare. Avhandlingen undersöker forskningspolitiken och 
försöken att utveckla nya finansieringsvägar för att stimulera innovationssy-
stem i Sverige, som bl.a. ledde fram till skapandet av Vinnova år 2001.  

Ett annat projekt som Mats var inblandad i som biträdande handledare – 
och där Tom Petersson var huvudhandledare – var ”Företag i kris och om-
vandling. Strategier, nätverk och misslyckanden i Grängesbergsbolaget, 
1950-1977”, som finansierades av Handelsbankens forskningsstiftelser. Pro-
jektet handlade om ledning, strategier och beslutsfattande i företag som var 
verksamma på internationellt konkurrensutsatta marknader. I projektet dis-
puterade Göran Bergström på avhandlingen Från svensk malmexport till 
utländsk etablering år 2009.  
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Avhandlingen behandlade internationaliseringen av Grängesberg mellan 
1953 och 1980. En av de viktigaste drivkrafterna var att tillförsäkra till-
gången till råvaror för bolagets inhemska produktion. Bolaget deltog i flera 
internationella samarbetsprojekt, varav ett av de största var det så kallade 
Lamco-projektet i Liberia. Trots att engagemanget i Liberia ur flera aspekter 
var negativt, med exempelvis problematiska relationer med samarbetspart-
ners, regeringen och fackföreningar, fortsatte med Grängesbergs internation-
ella samarbeten. Grängesberg genomförde också prospekteringar utomlands 
men till följd av växande politiska risker och sjunkande stålpriser i början på 
1970-talet, avvecklades utlandsengagemangen. År 1977 kollapsade företa-
get; koncernen splittrades och de olika rörelsegrenarna såldes ut.  

År 2009 disputerade Erik Magnusson på avhandlingen Den egna vägen - 
Sverige och den europeiska integrationen 1961-1971. Mats var huvudhand-
ledare och Kersti Ullenhag biträdande handledare. I kapitel 9 analyserar 
Magnusson framväxten av den Europeiska Unionen och hur Sverige på olika 
sätt försökte finna lösningar på att delta i samarbetet men fortfarande behålla 
sin neutralitet och inflytandet över den egna ekonomiska politiken. Flera 
skilda alternativ provades men i och med att EG och EFTA (där Sverige var 
medlem) upprättade ett handelsavtal, löstes problemen. I och med Berlinmu-
rens och kommunismens fall, öppnades möjligheterna för Sverige att bli 
fullvärdig medlem av det europeiska samarbetet.  

I projektet ”Development of Early Banking Markets” var en av de cen-
trala utgångspunkterna att personliga nätverk och socialt kapital var nödvän-
digt för att hantera de risker som uppstod på de svenska lokala bank- och 
finansmarknaderna. Mats var en av de drivande forskarna i projektet men 
flera av denna vänboks författare medverkade i projektet. Mikael Karlsson 
skrev sin avhandling inom detta projekt, med Mats, Tom Petersson och Peter 
Hedberg som handledare. I kapitel 10 presenterar Karlsson sitt avhandlings-
arbete där sällskapet D. B. W:s samhällsengagemang i Visby under 1800-
talet undersöktes. Denna period karakteriserades av samhällelig omvandling, 
vilket tog sig uttryck i urbanisering, social polarisering och växande fattig-
dom i vissa befolkningslager. Under denna tid var de offentligt organiserade 
sociala insatserna främst privata. Olika sällskap som just D. B. W. fyllde 
härvidlag en viktig funktion. Sällskapets sammankomster präglades initialt 
av förnöjelse men kom successivt att handla om filantropi. I sällskapets regi 
grundades bl. a. en fattigskola och en botanisk trädgård (som finns kvar än 
idag). Dessutom inrättades en sparbank som hade till syfte att tillhandahålla 
mindre krediter och att fostra ett sunt ekonomiskt leverne. Karlsson visar 
också att när de offentliga socialpolitiska insatserna utvecklades de följande 
decennierna, förändrades också sällskapets roll i lokalsamhället.  

Mikael Wendschlag disputerade år 2012 på en avhandling med titeln 
Theoretical and empirical accounts of Swedish financial supervision in the 
20th century med Mats och Sverre R. Knutsen från BI Handelshøyskolen i 
Oslo, som biträdande handledare och huvudhandledare var Hans Sjögren 
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från Linköpings universitet/Handelshögskolan i Stockholm. I kapitel 11 pre-
senterar Wendschlag finanstillsynens utveckling i Sverige från 1800-talets 
mitt och fram till och med 1990-talskrisen.4 I kapitlet visar han hur tillsynen 
av finansmarknaden moderniserades och utvecklades i takt med finansmark-
nadens förändrade roll och funktion i den svenska ekonomin och politiken. 
Det finns flera förklaringar till detta. 1800-talets industrialiseringsprocess 
medförde krav på att finansmarknaden mötte det expanderande näringslivets 
krav på krediter men även att finansmarknaden var stabil. Detta önskemål 
var både politiskt och ekonomiskt motiverat. I litteraturen finns det också en 
etablerad uppfattning att finanskriser har haft betydelse för hur finansmark-
nader har reglerats och övervakats, något som Wendschlag inte finner enty-
digt stöd för när det gäller de svenska förhållandena. Den svenska tillsynens 
utveckling sammanhängde snarare med finansmarknadens utveckling, än 
med policyförändringar som berodde på krishantering. 

År 2015 disputerade Edoardo Altamura på avhandlingen European Banks 
and the Rise of International Finance after Bretton Woods (1973–1982). 
Avhandlingen var resultatet av ett samarbete mellan Uppsala universitet och 
Université de Gèneve och Mats var handledare tillsammans med Youssef 
Cassis. I kapitel 12 diskuterar Altamura framväxten av den så kallade Euro-
dollarmarknaden där europeiska banker blev intermediär mellan oljeexporte-
rande länder och utvecklingsländer som på ett tydligt sätt ändrade den pri-
vata internationella kreditmarknaden efter sönderfallet av det internationella 
valutasystemet Bretton Woods i början på 1970-talet.  

Flera av Mats doktorander har således inte ingått i forskningsprojekt. 
Däremot reflekterar deras avhandlingar, liksom kapitlen i denna publikation, 
Mats breda forskarkompetens och att han inte varit rädd för att ta på sig helt 
skilda ämnesområden. I kapitel 13 undersöker Åsa Malmström Rognes var-
för familjeföretagande i Sydostasien varit både långlivade och inflytelserika. 
Fokus i avhandlingen Family Matters: Essays on Families, Firms and Fun-
ding in the Philippines 1850–2014 ligger på tre sekelgamla, familjeägda 
ägargrupper på Filipinerna och vilka strategier ägargrupperna använt för att 
utveckla affärsverksamheter och samtidigt behålla ägarkontrollen.  

Ett annat samarbetsprojekt tillsammans med Företagsekonomiska institut-
ionen i Uppsala kommer att avsluta föreliggande volym. David E. Andersson 
disputerade 2016 på avhandlingen The Emergence of Markets for Technolo-
gy: Patent Transfers and Patenting in Sweden, 1819–1914. Mats var till-
sammans med Patricio Sáiz, biträdande handledare och Fredrik Tell huvud-
handledare. Avhandlingen, som är antologins avslutande kapitel 14, handlar 
om framväxten av patenter, patentbyråer och patenföretag. Med hjälp av en 
unik databas som inkluderar samtliga svenska patenter mellan 1819 och 
1914, undersöker Andersson nyckelaktörerna och framväxten av marknaden 

                                                        
4 Mats har också skrivit om finansiella kriser, se Larsson & Sjögren, 1995; Larsson & Lönn-
borg, 2014b.  
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för teknologiskt kunnande, och transaktionerna mellan uppfinnare, mellan-
händer och företag. Den första patentlagstiftningen infördes 1884 och ett 
fåtal aktörer kom att dominera marknaden, vilka införde kartelliknande ar-
rangemang för att stabilisera marknaden.  

 
*** 

 
Det framgår tydligt av denna framställning att Mats har handlett många dok-
torander som haft vitt skilda ämnesområden, vilket har varit krävande för en 
handledare att hantera, men Mats har på ett mästerligt sätt bemästrat många 
olika forskningsområden. Det ska också nämnas att Mats – vid sidan av 
handledning – haft andra arbetsuppgifter på institutionen, bland annat som 
studierektor och prefekt. Mats har under åren också varit en uppskattat före-
läsare på institutionen och mottog 1992 Uppsala universitets pedagogiska 
pris. Sammantaget har Mats således bidragit till ett stort antal funktioner på 
institutionen gällande administration, ledning, undervisning, forskning och – 
vilket vi särskilt vill uppmärksamma med denna skrift – handledning av ett 
stort antal doktorander.  

Sammanfattningsvis vill vi – Mats tidigare doktorander – genom denna 
bok hylla Mats på hans födelsedag och tacka för att han hjälpt oss komma 
igenom det strävsamma och komplicerade arbetet med att skriva en avhand-
ling. Vi hoppas och tror oss veta att han inte kommer att lägga ned pennan 
helt eftersom det fortfarande finns projekt att slutföra och forskning som 
väntar på att bli skriven. Nu slipper han dessutom att bli avbruten av ”irrite-
rande” doktorander – som kräver mycket mer än man egentligen kan räkna 
med – under sin Otium cum dignitate.  
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KAPITEL 2 
 
 

Svenska försäkringsbolags internationella 
verksamhet 

Mikael Lönnborg5 

Inledning 
En viktig aspekt av den svenska försäkringsmarknadens strukturella föränd-
ring har varit försäkringsbolagens internationalisering. Redan vid de stora 
bolagens bildande under 1800-talet upprättades såväl kontakter med ut-
ländska bolag som egna generalagenturer på främmande marknader. Detta 
torde ha påverkat bolagens utformning och funktionssätt, samtidigt som den 
svenska försäkringsmarknaden i ett tidigt skede erhöll en internationell ka-
raktär. Om denna process har vi relativt begränsad kunskap. Vi vet föga om 
till vilka marknader företagen vände sig, vilka faktorer som påverkade den 
strukturella utvecklingen och hur detta förändrades över tid. I dagens situat-
ion med en hög grad av ekonomisk ”globalisering” kan den historiska pro-
cessen ge oss ny kunskap om internationaliseringens drivkrafter, utveckling 
och hur den påverkat försäkringsbolagens beteenden.  

Avhandlingen handlade om perioden från mitten av 1800-talet och fram 
till första världskriget. Avgränsningen bestämdes främst av att internationell 
verksamhet var vanligt förekommande bland ett stort antal svenska försäk-
ringsbolag och mer omfattande än förväntat. Det fanns helt enkelt inte möj-
lighet att få in vad som hänt fram till idag. Därefter har jag fortsatt att skriva 

                                                        
5 Mikael Lönnborg var Mats första doktorand och disputerade den 15 maj 1999 på 
avhandlingen ”Internationalisering av svenska försäkringsbolag. Drivkrafter, orga-
nisering och utveckling 1855-1913”. Opponent var fil. dr. Karl Englund och profes-
sor Lars Magnusson biträdande handledare. Avhandlingen byggde främst på materi-
al från Skandias och Trygg-Hansas arkiv, som förvaltas av Centrum för Näringslivs-
historia. Efter disputation arbetade Lönnborg vid institutionen i Uppsala och Söder-
törns högskola och från år 2005 verksam på Södertörns högskola. Han var chefre-
daktör för Nordisk Försäkringstidskrift 2009-11. År 2010 blev han førsteamanuensis 
vid BI Handelshøyskolen i Oslo, docent i ekonomisk historia i Uppsala 2011 och 
2016 professor i företagsekonomi med inriktning mot företags- och finanshistoria 
vid Södertörns högskola.  
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om vad som hände med försäkringsbolagens internationalisering fram till 
början på 2000-talet. De svenska bolagens internationella verksamhet av-
vecklades fullständigt 2006, då Skandia blev uppköpt av sydafrikanska Old 
Mutual. Därför kommer jag här att diskutera framväxten av svenska försäk-
ringsbolagens internationella verksamhet från 1855 och fram till avveckling-
en 2006. 

Den tidiga internationaliseringen 
Den mest omfattande internationella verksamheten under 1800-talet var 
främst förekommande hos de tre större blandade (som drev både brand- och 
livförsäkring) försäkringsbolagen, Skandia från Stockholm, Svea från Göte-
borg och Skåne med säte i Malmö. De blandade försäkringsbolagen utnytt-
jade den internationella marknaden, antingen genom återförsäkring eller med 
egna agenturer. Utgående återförsäkring var ett sätt för bolagen att fördela 
sina försäkringar som uppgick till höga belopp till andra bolag, oftast ut-
ländska, för att undvika hög riskexponering. Dessutom var det möjligt att 
genom ingående återförsäkring, att ta emot delar av försäkringar från utlan-
det och därigenom höja premieinkomsten.   

Skandia, som bildades 1855, etablerade egna generalagenturer i de nor-
diska länderna, i Hamburg 1856 och 1857 i S:t Petersburg, samtidigt som 
bolaget upprättade återförsäkringsförbindelser med större europeiska bolag. 
Till följd av omfattande förluster avvecklades agenturerna i Hamburg och S:t 
Petersburg redan i slutet på 1850-talet. Dessutom tvingades bolagets vd, 
Carl-Gustaf von Koch, att lämna bolaget, bland annat till följd av att styrel-
sen ansåg satsningen på internationell verksamhet var alltför riskfylld. Där-
efter drevs verksamhet huvudsakligen i Norden och genom in- och utgående 
återförsäkring. Inte förrän år 1900 reaktiverades Skandias utländska rörelse, 
då tillsammans med ett brittiskt bolag, Royal, började ta emot återförsäk-
ringar från USA, samtidigt som man från ryska bolag började ta emot ryska 
återförsäkringar. De nya riskerna från USA var så omfattande att bolaget 
tillsatte en egen generalagent i New York, samtidigt som det ständigt fanns 
en representant från Skandia på plats hos det samarbetande bolagets huvud-
kontor i Liverpool. Den direkta skötseln av den utländska rörelsen sköttes 
emellertid av bolagets samarbetspartners (Lönnborg, 2012). 

Svea använde en annan strategi. Efter bolagets bildande år 1866, och un-
der de följande två decennierna, etablerades försäkringsverksamhet i de nor-
diska länderna, på den europeiska kontinenten, USA och i Sydamerika. Svea 
använde en helt annan strategi.6 De egna generalagenturerna kompletterades 

                                                        
6 Efter bolagets bildande år 1866 inrättades kontor på flera orter i Norge, i Köpen-
hamn (1867) och 1869 etablerades dessutom generalagenturer i Hamburg, Bremen 
och Amsterdam, S:t Petersburg (1872), San Francisco (1874), Helsingfors (1875), 
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också med reciproka återförsäkringskontrakt, främst med europeiska bolag. 
Flera av Sveas generalagenturer, t.ex. i Wien, S:t Petersburg och London, 
tog endast emot återförsäkringar. Detta gjorde det problematiskt att särskilja 
ingående återförsäkring och direkta utländska risker. Den stora skillnaden 
var dock att agenturerna hade en större möjlighet att kontrollera riskurvalet. 

Utlandsetableringen ansågs öka möjligheterna att förbättra urvalet av de 
utländska riskerna, samtidigt som avkastningen också ansågs vara högre. 
Sveas etableringsprocess var således successiv, men flera av agenturerna 
kännetecknades av stor turbulens. Det största problemet var att nå en till-
fredsställande grad av nyanskaffning, så att man kunde fördela de administ-
rativa kostnaderna på ett större antal försäkringar. Verksamheten i t.ex. Ams-
terdam, Elsass-Lothringen och Valparaiso avvecklades till följd av detta 
problem.  

Skåne, som bildades 1884, använde en strategi som liknade Skandias. In-
ledningsvis etablerade Skåne verksamhet i de nordiska länderna och Tysk-
land, året därpå i Ryssland, samtidigt som bolaget inledde en förbindelse 
med ett holländskt bolag, Nederlanden, som medförde att Skåne tog emot 
återförsäkringar från samtliga världsdelar. År 1888 utvidgades detta samar-
bete till att också gälla en samriskagentur i San Francisco, men till följd av 
låg lönsamhet avvecklades rörelsen redan efter fyra år. Därefter satsade man 
huvudsakligen på att ta emot återförsäkringar från europeiska försäkringsbo-
lag. Det enda undantaget inträffade år 1905, då man tillsammans med ett 
tyskt bolag upprättade en agentur i Valparaiso (Chile). Dessutom deltog man 
i konsortier som tog emot återförsäkringar från USA. I samband med jord-
bävningarna i San Francisco och Valparaiso 1906 avvecklade Skåne samt-
liga engagemang i Nord- och Sydamerika. Därefter reaktiverades rörelsen i 
Ryssland, samtidigt som återförsäkringssamarbeten med andra bolag blev 
Skånes dominerande strategi. Liksom i fallet med Skandia, litade Skåne till 
sina allianser för att övervaka den utländska rörelsen (Bolin, 1934; Lönn-
borg, 1999). 

De blandade bolagens internationella exponering gällde främst brandför-
säkring, men man tog också emot livförsäkringar från de nordiska agenturer-
na. Svea tog även emot livförsäkringar från agenturen i Hamburg och en 
kortare period även livrisker från S:t Petersburg, som administrerades via 
generalagenturen i Helsingfors men verksamheten avvecklades till följd av 
låg lönsamhet. 

Nästan samtliga svenska försäkringsbolag avvecklade sina utländska liv-
försäkringsportföljer under 1900-talets första två decennier. Vid en jämfö-
relse mellan de blandade försäkringsbolagens internationaliseringsgrad för 
skadeförsäkring kan konstateras att det fanns skillnader över tid. Skandias 
internationaliseringsgrad var betydande åren 1855-1862, då ungefär 70 pro-

                                                                                                                                  
Elsass-Lothringen (1879), London (1880), New York (1882), Wien 1883 och slutli-
gen Valparaiso (Chile) 1885.  
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cent av premieinkomsten bestod av utländska risker. Efter avvecklingen i 
Tyskland, Ryssland och delvis i Danmark minskade den utländska andelen. 
Under 1890-talet var internationaliseringsgraden endast 25-30 procent sam-
tidigt som Skandias finansiella kapacitet översteg försäkringsrörelsens om-
fattning. Det var därför nödvändigt att utvidga rörelsen och man började i 
stor omfattning ta emot återförsäkringar från USA, vilket innebar att inter-
nationaliseringsgraden åren 1901-1902 steg till drygt 60 procent. Men den 
enda förändringen som skedde rörelsen i Nordamerika expanderade efter 
jordbävningen i San Francisco år 1906. Denna paradox berodde på att ett 
stort antal utländska bolag, främst från Tyskland, tvingades eller valde att 
lämna den amerikanska marknaden och Skandias samarbetsbolag, Royal, 
ökade nyanskaffningen kraftfullt för att öka sin marknadsandel och stärka 
sin position i USA (Pearson & Lönnborg, 2005).  

Sveas internationaliseringsgrad ökade successivt och redan år 1874 var 
den utländska affären på samma nivå som den svenska försäkringsrörelsen. 
På 1880-talet inrättades kontor i New York, samtidigt som premieinkomsten 
från Ryssland steg kraftigt och internationaliseringsgraden översteg då 70 
procent. Sveas utländska verksamhet utvidgades genom en företeelse som 
kallats den andra generationens internationalisering, vilket innebar t.ex. att 
de olika nationella generalagenterna, samarbetsbolag och andra aktörer som 
tidigare arbetat för Svea föreslog nya samarbetsavtal eller nya etableringar. 
Ett exempel på detta var att Sveas generalagent i London stod som mellan-
hand för upprättandet av den amerikanska verksamheten i New York. Det 
fanns också en tendens till att Svea eftersträvade en jämn tillväxt av den 
internationella portföljen, d.v.s. minskande försäkringsvolym på en marknad 
ökade incitamenten att finna ersättningsmarknader. I början på 1890-talet 
uppstod flera problem med den utländska verksamheten. Återförsäkringsvo-
lymen från Ryssland minskade, främst p.g.a. att den ryska tarifföreningen 
förespråkade att de nationella bolagen i första hand skulle fördela sina risker 
hos ryska bolag. Verksamheten i Nederländerna avvecklades 1891/1892 till 
följd av en begränsad nyanskaffning. Dessa händelser kom att spela en stor 
roll för att Svea skulle genomföra en omfattande expansion på den ameri-
kanska marknaden i mitten av 1890-talet. Den ökande konkurrensen på 
hemmamarknaden gjorde det också nödvändigt att finna kompensation på 
utländska marknader. 

Skånes internationaliseringsgrad utvidgades successivt och i mitten av 
1890-talet bestod portföljen till hälften av utländska risker. Därefter fluktue-
rade internationaliseringsgraden kraftigt. Ett stort problem var att Skåne 
reagerade snabbt på lönsamhetsförändringar, vilket innebar en instabil pre-
mieinkomst. Skånes verksamhet karaktäriserades av höga etablerings- och 
avvecklingskostnader, vilket visade att det var viktigt att agera långsiktigt på 
utländska marknader. Efter jordbävningen i San Francisco avvecklade Skåne 
samtliga engagemang i USA men också i Valparaiso, som också drabbades 
av en jordbävning samma år, och internationaliseringsgraden sjönk till 40 
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procent. Det var inte förrän efter år 1910 som internationaliseringsgraden 
ökade igen, då man fick ta emot en större andel återförsäkringar från Ryss-
land (Bolin, 1934; Lönnborg, 1999). 

I slutet av 1800-talet var Ryssland Sveas viktigaste marknad. Men för 
Svea, men även för Skandia, växte istället engagemanget i USA, som stod 
för drygt hälften av bolagets totala nettopremieinkomst. Skånes utländska 
portfölj var däremot fördelad på ett stort antal olika marknader, särskilt efter 
jordbävningen i San Francisco då man lämnade den amerikanska mark-
naden. De blandade bolagens återförsäkringsbolag var organisationer uteslu-
tande bildade för att fördela vidare större risker och även agera som reas-
suradörer på främmande marknader, det vill säga att man tog emot risker 
från stort antal internationella aktörer. Det var därför inte särskilt förvånande 
att de upprättade omfattande internationella förbindelser (Bring, 1917; 
Lönnborg, 2000). 

Till skillnad från Skåne så lämnade varken Skandia eller Svea den ameri-
kanska marknaden efter jordbävningen; den amerikanska rörelsen motsva-
rade drygt 50 procent av bolagens premieinkomst. Det är att notera att Skå-
nes engagemang i Ryssland orsakade större förluster än jordbävningen i San 
Francisco p.g.a. nationaliseringen av det ryska försäkringsväsendet som följ-
de efter Ryska revolutionen (Pearson & Lönnborg, 2008). Svårigheterna slog 
mot samtliga försäkringsbolag under perioden. 

Första världskriget och expansionen på 1920-talet 
År 1913 var de blandade försäkringsbolagens internationaliseringsgrad för-
delad så att Skandias och Sveas internationella andel uppgick till cirka 70 
procent, medan hälften av Skånes premieinkomst kom från utlandet. Under 
första världskriget och fram till år 1920 sjönk emellertid Sveas andel med en 
tiondel medan Skandias och Skånes sjönk med nära två femtedelar. Han-
delsblockader, krigskonjunkturen, inflationen och revolutionen i Ryssland 
påverkade alla försäkringsmarknaden negativt.  

Trots att landet var neutralt tvingades de svenska bolagen att välja sida i 
kriget, och med hänsyn till Skandias och Sveas omfattande verksamhet i 
USA, valde bolaget att avveckla förbindelserna med tyska försäkringsbolag. 
För det andra medförde inflationen att den svenska premieinkomsten ökade 
och reducerade därigenom internationaliseringsgraden. Mot bakgrund av 
denna utveckling blev det nödvändigt att rekonstruera återförsäkringskon-
trakten och även de utländska agenturernas portföljer. Detta förklarar den 
minskande internationaliseringsgraden under perioden. 

Under början av 1920-talet genomgick de tre bolagen likartade utveckl-
ingstendenser, då rekonstruktionen efter kriget ledde till lägre internationell 
andel. Efter 1923 vände trenden och både den svenska och internationella 
ekonomin vände uppåt. Skandia ökade sin internationella verksamhet från 



 22 

1920 då andelen uppgick till nära 50 procent till 62 procent 1926. Även 
Sveas internationella inriktning förstärktes under 1920-talet, dock minskade 
den utländska andelen från 1920-21, men 1926 hade andelen ökat till 70 
procent. Skånes internationaliseringsgrad visade upp en mycket fluktuerande 
tendens, 1920 till 30 procent, minskade därefter fram till 1923 men 1926 var 
andelen nära 40 procent. 

I början av 1920-talet drev Skandia endast direkt brandrörelse i Norge 
och Finland, vilka även var av relativt begränsad omfattning. Skandia hade 
problem att bygga upp en tillförlitlig portfölj och förde därför en återhållsam 
ackvisitionspolitik. Bolaget hade sedan 1860-talet en strategisk princip att 
inte driva direkt brandrörelse utanför Skandinavien. Denna princip behölls 
fram till 1920, då en generalagentur etablerades i Belgien. Den övriga, indi-
rekta brandrörelsen, fick efter engagemanget i USA 1900 en premieutveckl-
ing som i stort sett motsvarade den svenska rörelsen (Ljungqvist, 1930). 

Svea upprättade flera utländska engagemang på 1920-talet. För det första 
blev bolaget minoritetsägare i det tyska försäkringsbolaget Nord-Deutsche, 
vilka tillsammans med Svea sedermera etablerade agenturer i Schweiz, 
Kuba, Estland och Holland. För det andra en generalagentur i Argentina som 
hade stora problem att teckna en premievolym som kunde täcka agenturens 
omkostnader. Till följd av den höga moraliska risken – det vill säga att för-
säkringstagare i högre utsträckning än normalt drabbades av skada – var man 
även tvungen att hålla ned nyanskaffningen. Effekten blev att Svea tvingades 
avveckla agenturen på ett tidigt stadium. För det tredje, vilken kom att få en 
stor betydelse för Sveas internationella verksamhet, inleddes ett samarbete 
med ett norskt bolag i USA. I mars 1920 förvärvade Svea tillsammans med 
norska Storebrand aktiemajoriteten i Hudson Insurance Company i New 
York, dock fortsatte Svea sin egen amerikanska verksamhet vid sidan av 
Hudson. Storebrand behöll sitt engagemang i Hudson under knappt tre år 
och i början av 1923 övertog Svea Storebrands aktiepost i det amerikanska 
företaget. Samarbetet med Storebrand fortsatte emellertid genom att Sveas 
amerikanska chef (en svensk brandinspektör) även ansvarade för Store-
brands portfölj i USA. 

Hudson var det första regelrätta svenska dotterbolaget i USA. Ändamålet 
med Sveas förvärv av Hudson var tvåfaldigt. För det första var det möjligt 
med en samordning av bolagets verksamhet och därigenom uppnå en högre 
kostnadseffektivitet. För det andra var förvärvet av bolaget ett sätt att minska 
osäkerheten i framtiden. Det fanns möjlighet att lagstiftning eller andra om-
ständigheter kunde försvåra för utländska bolag med endast generalagenturer 
att verka på den amerikanska försäkringsmarknaden. Därför var förvärvet av 
Hudson en försäkring för att på längre sikt kunna fortsätta driva försäkrings-
rörelse i USA (Sjöblom, 1966, 50). 

På 1920-talet avvecklades Skånes engagemang med Nederlanden och 
med två brittiska bolag. I dessa kontakter hade Skåne erhållit försäkringar 
från ett stort antal länder, och istället inriktades den indirekta verksamheten 
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på att upprätta förbindelser där man endast tog emot risker från respektive 
bolags hemland. Detta var främst en effekt av att de multinationella kontrak-
ten innehöll försäkringar som Skåne endast hade begränsad information om 
riskernas beskaffenhet. Dessutom upprättades förbindelser med lokala agen-
ter som ansvarade för Skånes återförsäkring i Storbritannien, Frankrike och 
Spanien. Den direkta verksamheten fortsattes i Danmark, Norge, Finland, 
Hamburg och Bremen, samtidigt som en agentur upprättades 1924 på Island, 
som administrerades från Köpenhamn (Bolin, 1934, 170f; Dahlgren, 1958). 

Under slutet av 1910-talet och början av 1920-talet sjönk Skånes internat-
ionaliseringsgrad med närmare 30 procentenheter. Det var inte förrän 1923 
som andelen utländska försäkringar ökade i Skånes portfölj i och med upp-
rättandet av en rad nya återförsäkringsförbindelser och nya generalagenturer. 

Sammanfattningsvis kännetecknades 1920-talet av en kraftig nedgång i 
internationaliseringsgraden fram till 1923, därefter expanderade de svenska 
försäkringsbolagen kraftigt på den internationella marknaden. Första världs-
kriget medförde en kraftig omorganisering av portföljerna. Efter annulle-
ringen av ett stort antal återförsäkringskontrakt och förlust av flera agenturer 
på främmande marknader, framkom även hur beroende de blandade försäk-
ringsbolagen var av den internationella marknaden. Detta ledde i sin tur till 
att efter stabiliseringen av den svenska och internationella ekonomin och 
särskilt efter återinförandet av guldmyntfoten 1924, återupprättades kontrakt 
med både nya och äldre samarbetspartners. 

Fram till 1945 – expansion och tillbakadraganden 
1930-talet var en turbulent period för svenska försäkringsbolag som var 
verksamma på främmande marknader. Skandias samarbete med engelska 
Royal om återförsäkring i USA fortsatte fram till 1929, då bolaget omorga-
niserade sin amerikanska rörelse. Skandia tvingades därför söka nya vägar. 
År 1930 förvärvade Skandia hälften av Sveas aktiemajoritet i det ameri-
kanska bolaget Hudson. Förbindelsen med Royal fortsatte visserligen, men 
inte i samma grad som tidigare (Sjöblom, 1966). 

Sjunkande räntabilitet och balansproblem i portföljen sänkte emellertid 
Skandias och Sveas gemensamma verksamhet i USA. De svenska bolagens 
bestånd återförsäkrades hos det amerikanska bolaget Home of New York 
(Grenholm, 1955, 76; Lindgren, 1988, 271f & 373). Skandias indirekta ut-
ländska verksamhet fördubblades mellan 1935 och 1944, dels genom utö-
kade återförsäkring från befintliga allianser men även genom utökning av 
antalet samarbetande bolag. Dessutom involverades dotterbolaget Freja i 
högre grad i den internationella verksamheten (Kalderén, 1945, 45-61). 

Efter år 1932 minskade Sveas internationaliseringsgrad under 1930- och 
1940-talen. Avvecklingen av Hudson i USA blev ett problem för Svea ef-
tersom de amerikanska försäkringarna utgjorde drygt 50 procent av totala 
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nettopremierna. Svea försökte återetablera verksamhet i USA åren 1933-
1935 men eftersom depositionskraven ökat samtidigt som bolaget hade pro-
blem att erhålla lämpliga representanter övergavs slutligen planerna. Istället 
etablerades verksamhet i Mexiko och Kanada. Planer på återetablering i 
USA återkom i slutet 1940-talet, men planerna realiserades aldrig. En av de 
viktigaste orsakerna till detta berodde på Riksbankens motstånd till följd av 
valutaregleringen att ge bolaget tillstånd att överföra kapital till USA (Sjö-
blom, 1966; Lönnborg, 2002). 

Liksom efter första världskriget blev det också nödvändigt att fullständigt 
rekonstruera den internationella rörelsen efter 1945. De tre blandade bola-
gens internationella rörelser och internationella allianser bröt mer eller 
mindre samman efter kriget. Nästan samtliga återförsäkringskontrakt med 
försäkringsbolag från Tyskland, Italien och Japan annullerades och det blev 
nödvändigt att bygga upp nya strategiska allianser. 

Efterkrigstid och återuppbyggnad 
Den makroekonomiska situationen efter andra världskriget ökade behovet av 
både direkt och indirekt försäkring, vilket i kombination med låg internat-
ionell konkurrens och höga premier, med en kortare recession i och med 
Koreakrigets utbrott 1950, gällde fram till mitten av 1950-talet (Boerhout, 
1981). Det var därigenom möjligt att få kompensation för premieinkomst 
som förlorats under och efter andra världskriget. En tendens efter kriget var 
att de svenska försäkringsbolagen i ännu högre grad än tidigare etablerade 
relationer med nordiska bolag. En viktig förklaring var att de svenska försäk-
ringsbolagen gett omfattande stöd till sina grannländers bolag under ocku-
pationen. 

Skandias utländska kontorsnät reducerades efter andra världskriget. Den 
finska direkta brandaffären drogs med stora förluster under Vinterkriget 
1939-40, med undantag av den del som Skandia erhöll från större industri-
risker. Vid generalagentens avgång 1945 fanns ingen lämplig efterträdare 
och det var tydligt att de bästa delarna av affären skulle komma att övergå 
till inhemska bolag, beslöt Skandia att avveckla den direkta rörelsen och 
istället ta emot ingående återförsäkring från finska försäkringsbolag (Gren-
holm, 1955, 73). 

Skandias internationella verksamhet utvidgades 1952, då premieinkoms-
ten från USA ökade med drygt en fjärdedel. Den viktigaste orsaken bakom 
expansionen i USA var att Skandia inlett ett nytt samarbete tillsammans med 
det brittiska försäkringsbolaget Prudentials dotterbolag i USA. Skandias 
direkta rörelse fortsatte att växa år 1954 då Skandia etablerade verksamhet i 
Australien, Colombia, Frankrike och Nederländerna. Samtidigt utsträcktes 
återförsäkringsrörelsen i USA till att innefatta andra skadegrenar än enbart 
brandförsäkring. I början av år 1957 etablerade Skandia även direkt skade-
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försäkring i Indien. Trots det stora antalet nyetableringar under 1950-talet 
påverkades internationaliseringsgraden endast marginellt. Den främsta orsa-
ken var att den inhemska portföljen växte ännu snabbare. 

I början av 1950-talet drev Svea direkt rörelse i Danmark, Finland, 
Norge, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Kanada. Den indirekta rörel-
sen innefattade nästan alla länder utanför järnridån och både dessa rörelser 
växte. År 1958 minskade Sveas internationaliseringsgrad kraftigt främst med 
hänsyn till agenturerna i Belgien och Kanada avvecklades. Däremot växte 
Sveas premieinkomst i Danmark och Tyskland i slutet av 1950-talet och 
början av 1960-talet, medan den finska rörelsen avvecklades år 1962. Den 
totala effekten var att under 1950-talet reducerades Sveas international-
iseringsgrad med 40 procent. 

På 1950-talet sjönk Skånes internationaliseringsgrad successivt men i en 
långsam takt. Det var främst den svenska premieinkomsten som ökade, me-
dan den utländska verksamheten var relativt statisk. Skåne drev fortfarande 
direkt verksamhet i Danmark, Finland, Island och i Tyskland. Den indirekta 
rörelsen bibehölls också intakt, d.v.s. premieinkomsten hölls på samma nivå. 
Detta medförde små incitament för en utvidgad internationell verksamhet. 
Samtidigt växte de inhemska premieinkomsterna, vilket medförde att inter-
nationaliseringsgraden reducerades med hälften under 1950-talet. 

1960-talets fusioner och internationella expansion 
Fusionerna på 1960-talet innebar att koncernerna runt bolagen Svea, Skåne, 
Thule och Öresund inkorporerades i Skandiakoncernen. Detta medförde en 
konsolidering av utlandsengagemangen, vilket sänkte de fasta kostnaderna 
för internationell verksamhet. De samgående bolagens olika utländska enga-
gemang visade i början av 1960-talet krympande marginaler. En kraftfull 
sanering och koncentration av den nya koncernens internationella verksam-
het följde; exempelvis Skandia sålde bolaget Fire Insurance of Canada (som 
tidigare ingått i Thulekoncernen), medan bolaget förvärvade majoriteten i ett 
livbolag i Australien. Samtidigt samordnades den nya koncernens agenturnät 
och dotterbolag, t.ex. i de nordiska länderna. Fusionerna och sammanslag-
ningen av de olika bolagens utländska rörelser medförde att international-
iseringsgraden sjönk kraftigt för den nya koncernen. Från och med 1 januari 
1963 var huvudparten av Skandias, Sveas och Skånes portföljer samägda och 
kvoterades mellan bolagen. Undantaget var Sveas tyska och indirekta verk-
samhet och Skandias indirekta rörelse från kontoren i USA, Kanada och 
Mexiko (Skandia ÅR, 1959-1963). 

Slutet av 1960-talet var en vattendelare för Skandias utländska verksam-
het. Ett generellt beslut togs beslut 1967 om att utvidga utlandsverksamhet-
en. Året därpå fanns emellertid långt framskridna planer på att avveckla rö-
relsen i USA till följd av låg lönsamhet och osäkerhet om utvidgade krav på 
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kapitaldepositioner. Ett par veckor senare så förändrades beslutet fullständigt 
och istället övertogs samarbetspartnern Prudentials portfölj vilket innebar en 
fördubbling av det amerikanska engagemanget. En intressant aspekt var att 
Skandias vd Pehr Gyllenhammar önskade avveckla verksamheten men efter 
påtryckningar från sonen (och sedermera efterträdande vd) Pehr G. Gyllen-
hammar valdes en mer offensiv strategi (Englund, 1982, 413ff). 

Som ett resultat av det nära samarbetet mellan de svenska bolagen fanns 
det svårigheter att höja premierna utan att förlora marknadsandelar och det 
var svårt att nå tillfredsställande avkastning i Sverige. Lönsamheten var 
högre utomlands samtidigt som ett större internationellt engagemang reduce-
rade osäkerheten om framtida politiska åtgärder i Sverige. Detta innebar att 
Skandia expanderade verksamheten utomlands ytterligare, inte minst genom 
satsningen på internationell flygförsäkring i slutet av 1960-talet.  

Liksom den svenska rörelsen organiserades den internationella rörelsen i 
fyra geografiska zoner med kontor i Stockholm, New York, Mexiko City och 
Sydney. Från Stockholm sköttes rörelsen i Europa, Afrika och Mellanöstern 
fram till Pakistan. Europa-zonen var den viktigaste och utgjorde nästan 50 
procent av den utländska verksamheten. Direkt försäkring kom från dotter-
bolag i Europa; Belgien, Danmark och Norge, samt avdelningskontor i Väst-
tyskland och generalagenturer i Frankrike och Nederländerna. Från New 
York drevs rörelsen i USA och Kanada, vilken utgjorde två femtedelar av 
Skandias internationella portfölj. I USA drevs fortfarande endast återförsäk-
ring, men i Kanada kombinerades både direkt och indirekt verksamhet. På 
den sistnämnda marknaden hade dock låg lönsamhet inneburit att verksam-
heten var liten. 

Från Mexico City drevs den central- och sydamerikanska verksamhet, där 
man t.ex. 1971 etablerade kontor i Caracas (Venezuela) och Panama City, 
samt ett avdelningskontor för skadeförsäkring och ett dotterbolag för livför-
säkring i Colombia. I det sistnämnda fallet var etableringen ett exempel på 
att Skandia följde svensk industri till utlandet. Dessutom installerades det 
fjärde zonkontoret i Sydney som administrerade rörelsen i Australien och 
Sydostasien. Till skillnad från de övriga zonerna bestod huvuddelen av verk-
samheten i Fjärran Östern av direktförsäkring. Dessutom drevs internationell 
flygförsäkring från Stockholm men tog emot risker från hela världen. En 
annan verksamhet som drevs från huvudkontoret tillgodosåg svensk industris 
behov av försäkring utomlands (Skandia ÅR, 1971).   

För att samordna verksamheten både i Sverige och utomlands bildades en 
enhet som kallades Koncernplanering. Redan 1966 hade koncernledningen 
insett att den enda potentiella expansionsmöjligheten för en koncern som 
Skandia – till följd av konkurrens och rådande strikta finansiella lagstiftning 
– var på främmande marknader: ”Skandia skall utvidga sin verksamhet på 
det internationella verksamhetsfält i fråga om både direktförsäkring och 
återförsäkring. Försäkringsrörelsen på marknader utanför Sverige skall 
utgöra en växande andel av den totala verksamheten.” (Wesslau, 1972). 
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Skandia hade i slutet av 1960-talet dotterbolag i Australien, Belgien, 
Colombia, Danmark, Mexiko, Norge och USA. I USA och Mexiko drevs 
den indirekta verksamheten under en längre period tillsammans med det 
brittiska bolaget Prudential. År 1969 övertog således Skandias Prudentials 
andel, som istället satsade på livförsäkring, och därigenom fördubblades det 
amerikanska engagemanget. 

1970-talets expansion 
Skandias strategi att expandera på den internationella marknaden fortsatte på 
1970-talet. Satsningen skedde framför allt inom skadeförsäkring. År 1971 
uppgick den internationella verksamheten till 93 procent av skadeförsäkring 
och resterande andel bestod av livförsäkring. Skadeförsäkringen bestod i sin 
tur till fyra femtedelar av ingående återförsäkring och den återstående fem-
tedelen av direkt utländsk försäkring. Livbolaget i Australien såldes år 1973 
och därefter koncentrerade sig Skandia på skadeförsäkring i landet. År 1973 
öppnades även kontor i Beirut och Madrid. Samma år förvärvade Skandia ett 
skadeförsäkringsbolag i England.  

År 1974 bildades bolaget Hanse-Merkur i Västtyskland, som övertog 
Skandias skadeförsäkringsverksamhet i landet, samt ett avdelningskontor i 
Auckland (Nya Zeeland) för återförsäkring och ett kontaktbolag i Singapore 
för återförsäkring. Det påföljande året etablerades även ett kontor i Tokyo. 
År 1974 överläts den amerikanska återförsäkringsrörelsen på ett nybildat och 
helägt dotterbolag, Skandia America Reinsurance Corporation (SARC). 
Dessutom återupptogs den tidigare verksamheten i Kanada genom ett ny-
öppnat kontor i Toronto. Skandia tvingades dock också avveckla ett nation-
ellt agenturnät år 1971, då Skandias indiska dotterbolag nationaliserades, 
efter 14 års verksamhet. Rörelsen hade emellertid liten betydelse i jämförelse 
med Skandias andra internationella verksamheter (Wesslau, 1972; Kuuse & 
Olsson, 2000). 

På den latinamerikanska marknaden utbröt jordbävningar i Nicaragua 
1973 och 1976 i Guatemala. Åren 1976/77 var expansiva år, då det upprätta-
des nya kontor i Atlanta (USA) och Madrid, året därpå etablerades även 
engagemang i Paris och Hongkong. År 1976 passerade Skandias utländska 
rörelse premieinkomsten från Sverige och utgjorde drygt 50 procent av sam-
lade premieinkomst. Med hänvisning till tidigare internationaliseringsgrader 
kan dock påpekas att den internationella verksamheten låg på en begränsad 
nivå jämfört med tidigare tidsperioder. Den inflation som uppstod i samband 
med oljekriserna på 1970-talet medförde att nyteckningen stagnerade, d.v.s. 
premieinkomsten minskade trots att prisstegringarna pressade både skade- 
och förvaltningskostnaderna uppåt. Detta medförde en ökad premiekonkur-
rens på den internationella försäkringsmarknaden, vilket ledde till sänkta 
premienivåer och reducerade resultat (Gerathewohl, 1981). 



 28 

De inrättade zonkontoren innebar också att den nya organisationen fick 
en funktion som automatiskt utökade den internationella rörelsen. Zonkon-
toren skapade goda förutsättningar för regional spridning av verksamheten 
(t.ex. genom rådgivning), men de innebar också att den internationella verk-
samheten expanderade organiskt och utan direkt kontroll. I Skandias årsre-
dovisningar återkom nödvändigheten av riskfördelning på geografiskt skilda 
marknader för att kunna dra nytta av vinstförskjutningar. Denna syn på in-
ternationell verksamhet som ett sätt att utjämna risker framkom tydligt i 
1977 års redovisning: ”Den internationella rörelsens breda bas, geografiskt 
och branschmässigt, ger en riskspridning som stabiliserar rörelseresultatet.” 

Riskutjämningsstrategier hade varit prioriterade hos försäkringsbolagen 
redan kring mitten av 1800-talet nämnde riskutjämningen, och en drivande 
faktor bakom den internationella verksamheten. En skillnad var dock att 
riskutjämning under den tidiga perioden främst eftersträvade bolagens över-
levnad, men efter andra världskriget motiverades internationalisering främst 
som tillvägagångssätt för att jämna ut resultaten. Å andra sidan var också 
vinstförskjutningarna en viktig del för att säkra bolagens överlevnad under 
den tidiga utvecklingen. I slutet av 1800-talet genomförde exempelvis Svea 
analyser där man jämförde olika geografiska områden. Fördelen av att driva 
verksamhet på marknader som både geografiskt och resultatmässigt var rela-
tivt oberoende av varandra var central (Bring, 1917).  

En annan sak som också framhölls i 1977 års redovisning var att det 
fanns ett nära samband mellan den svenska industrins internationalisering 
och Skandias internationalisering. Denna drivkraft bakom international-
iseringen, kundföljare, har inte framkommit i utvecklingen före andra 
världskriget. I det tidiga materialet påpekades istället att ha svenska företag 
som kunder utomlands var en särskild riskabel verksamhet, eftersom de 
kunde ställa orimliga krav på bolagen, t.ex. genom hot av uppsägning av 
kontrakt på hemmamarknaden. Dessutom fanns också en risk att de svenska 
företagen flyttade sina produktionsenheter till ett annat land. Det var därför 
bättre att satsa på inhemska kunder för att bygga upp en portfölj som var 
långsiktigt stabil. Efter andra världskriget ändrade försäkringsbolagen sin 
uppfattning och att följa sina industrikunder på främmande marknader blev 
en naturlig del av den internationella strategin.  

År 1978 genomförde Skandia en nyemission i syfte att stärka bolagets fi-
nansiella styrka inför en intensifierad internationell expansion. Mellan 1967 
och 1977 hade internationaliseringsgraden ökat med nära 10 procentenheter 
och uppgick det sistnämnda året till cirka 54 procent. Däremot hade den 
internationella expansionen inneburit att konsolideringsgraden hade sjunkit 
med 30 procent, och det bara mellan 1973 och 1977. Kapitalförstärkningen 
innebar också att bolaget kunde behålla betydande försäkringsbelopp för 
egen räkning, vilket antogs stärka konkurrenskraften både nationellt och 
internationellt. 
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År 1979 innefattades Skandia-koncernen av Skandia, Skandia Re., tio 
försäkringsbolag i utlandet, samt minoritetsintressen i livförsäkringsbolaget 
Hamburg-Mannheimer, skadeförsäkringsbolaget Hanse-Merkur (Hamburg) 
och slutligen skadebolaget Skandia-Boavista (Rio de Janeiro). År 1979 star-
tades även ett livbolag i Storbritannien och dessutom två bolag på Bermuda; 
dels helägda Hudson Underwriting och två tredjedelar av Hudson Reinsu-
rance. Dessutom utvidgades verksamheten på amerikanska fastlandet, då 
avdelningskontor upprättades i Houston och San Francisco (Skandia ÅR, 
1979).  

Den amerikanska verksamheten omorganiserades 1977 för att underlätta 
finansieringen av expansionen i USA. Då bildades det helägda holdingbola-
get, Skandia Corporation, samt ett dotterbolag, Skandia America Reinsu-
rance Corporation. Skandias verksamhet som upprättades i Storbritannien år 
1979 började även driva fondförsäkring (unit linked), d.v.s. försäkringsta-
garna fick själva bestämma var det sparade kapitalet skulle investeras (vilket 
då var en förbjuden försäkringsform i Sverige). Detta var det första steget till 
aktivering av koncernens internationella livrörelse och kom att få en helt 
avgörande betydelse för bolagets verksamhetsinriktning vid mitten av 1990-
talet. 

På 1970-talet var det också andra svenska aktörer som började intressera 
sig för internationell försäkring. Redan år 1949 hade Folksam börjat driva 
internationell återförsäkring med bolaget Leire, som 1963 namnändrades till 
Folksam International. Men det var på 1970-talet som företaget expandera-
des kraftigt. År 1977 bildades Folksam International UK och 1979 även 
Folksamerica Reinsurance Company (Grip, 2010, 357).  

Den nya eran på 1980-talet 
Från slutet av 1960-talet påbörjades en utvidgning av Skandias internation-
ella kontorsnät men det kom ändå att ta 15 år innan bolaget överträffade 
internationaliseringsgraden före första världskriget. År 1982 inträffade en 
historisk händelse. Det var första gången som Skandias international-
iseringsgrad översteg 1912/13 års värden (Svea hade uppnått samma värde 
redan på 1890-talet). Detta understryker den cykliska karaktären bakom de 
svenska bolagens internationella verksamhet. Internationaliseringsgraden 
och förändringar av premieinkomsten i Sverige och utlandet har främst varit 
beroende av realekonomins utveckling och konjunkturella svängningar på 
respektive marknad. Det har dock inte rört sig om en rätlinjig tillväxtprocess 
som inleddes efter andra världskriget, utan istället finns tidigare perioder 
med mycket aktiv internationell verksamhet. 

Den ökade internationaliseringsgraden på 1980-talet ledde till att Skan-
dias ledning önskade särskilja den internationella och nationella verksamhet-
en. En viktig orsak var att den internationella rörelsen drabbades av svåra 
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förluster, främst från ansvarsförsäkringar i USA. För att undvika att resulta-
ten från den utländska rörelsen skulle påverka hemmamarknaden överfördes 
den internationella verksamheten till ett dotterbolag, Skandia International 
(SI), som börsnoterades 1985. Skandias ägarandel uppgick till cirka 45 pro-
cent. Därigenom skedde en geografisk uppdelning av verksamheten; SI 
skulle bedriva verksamhet i utlandet medan Skandia koncentrerade sig på 
svensk försäkring och försäkring av svenska risker utomlands. SI hade kon-
tor i ett tjugotal länder och var indirekt verksam i mer än 100 länder (Kuuse 
& Olsson, 2000, 231 f; Edvardsson et al. 1992). 

Skandia inledde även en ny strategi för verksamheten, då bolaget började 
definiera den nordiska marknaden som sin hemmamarknad. År 1987 förvär-
vade SI aktiemajoriteten i danska bolaget Kgl. Brand och en mindre post i 
finska Pohjola, vilket var ett uttryck för ett närmare samarbete mellan bola-
gen. Den nya hemmamarknaden Norden breddades ytterligare 1989 genom 
köp av norska Vesta-gruppen och 10 procent av norska livbolaget David. År 
1989 uppköptes även det brittiska motorbolaget National Insurance & Gua-
rantee (NIG). 

Börsintroduktionen av Skandia International blev dock endast en treårig 
parentes och år 1989 återköptes de utestående aktierna. Både interna och 
externa faktorer låg bakom integreringen. För det första närmade sig de 
bägge bolagen varandras områden och en samordning av verksamheten an-
sågs effektiv. Vad gällde exogena faktorer hade stora förändringar skett, t.ex. 
internationella avregleringar, eliminering av handelshinder, det fördjupade 
europeiska samarbetet, branschglidningen mellan bank och försäkring och 
förändrade förutsättningar för återförsäkring. Sammantaget krävdes kapital-
starka organisationer för att konkurrera på den internationella marknaden 
och genom fusionen mellan Skandia och Skandia International kunde kon-
cernen tillgodogöra sig både stordrifts- och samordningsfördelar. 

Sammanfattningsvis karaktäriserades 1980-talet av en kraftfull expansion 
av Skandias internationaliseringsgrad, vilket skedde framför allt genom ett 
utvidgat engagemang på den internationella återförsäkringsmarknaden. 
Dessutom började bolag som Länsförsäkringar, Wasa och Trygg-Hansa att 
intressera sig för den internationella försäkringsmarknaden.  

1990-talet och 2000-talet, nya strategier och avveckling 
1990-talet innebar stora omvälvningar för de svenska bolagens internation-
ella verksamhet. Decenniet inleddes med att Skandia utvidgade den internat-
ionella skadeförsäkringen, både genom direkta engagemang och en ökad 
satsning på återförsäkringsrörelsen. I mitten av 1990-talet förändrades dock 
strategin eftersom skadeförsäkringen uppvisade en sjunkande räntabilitet och 
istället övergick koncernen till att satsa på internationell livförsäkring, eller 



 31 

snarare s.k. fondförsäkring, där försäkringstagarna själva kunde bestämma 
sitt sparade kapitals medelsplacering. 

Trygg-Hansa ombildades i slutet på 1980-talet från ömsesidigt till ett ak-
tiebolag och genomförde flera omfattande investeringar, bland annat köp av 
Gota Bank och köp av det amerikanska bolaget Home, vilket var dubbelt så 
stort som moderbolaget (Larsson & Lönnborg, 2016a).   

År 1991 passerade Skandias internationaliseringsgrad en ”drömgräns” då 
mer än 80 procent av portföljen kom från utlandet. Den högsta noteringen, 
”all time high” någonsin i svensk försäkringshistoria, skedde år 1994 då 
internationaliseringsgraden uppgick till nästan 90 procent. Efter 1994 sjönk 
internationaliseringsgraden igen och det sista året som internationaliserings-
graden kan fastställas var år 1995, då internationaliseringsgraden uppgick till 
85 procent. År 1996-1998 genomfördes som tidigare nämndes en nedmonte-
ring och utförsäljning av Skandias utländska skaderörelse. 

I början av 1995 inleddes således en större omorganisering av Skandias 
utländska verksamhet. I februari 1995 infördes en ny koncernorganisation i 
Skandia. Den operativa affärsorganisationen delades upp i fyra affärsenheter. 
Koncernen uppdelades i Skandia Norden, SkandiaBanken, Skandia Liv, 
Assurance Financial Services (AFS), International Direct Insurance & Rein-
surance (IDR), Direct-Insurance Non-Life (DINO), Skandia International, 
Skandia America Corporation (SAC). DINO startades år 1988 och drev en 
grupp bolag som sålde skadeförsäkringar till privatpersoner och mindre före-
tag på ett begränsat antal marknader utanför Norden. I Storbritannien genom 
dotterbolaget NIG Skandia som främst sysslade med motorförsäkring, i Ita-
lien genom Uniass och Multiass, med tonvikt på trafikförsäkring. I USA 
bedrevs verksamhet genom Valley Group, Texas Group (motor) och Southe-
ast Group främst inriktat på fastigheter och mindre företag. I USA kom bo-
lagen inom enheten att samordnas med Skandia America Group (Skandia 
ÅR, 1993-1996). 

År 1992 genomfördes en rad strukturella förändringar som påverkade 
Skandia International och dess dotterbolag på ett genomgripande sätt. För-
ändringarna gällde såväl rörelsens inriktning som omfattning. Bakgrunden 
var främst att samordningsvinsterna för de i Skandia International-koncernen 
ingående operativa enheterna Reinsurance, Assurance and Financial Services 
(AFS) och Direct Insurance Non- Life (DINO) blivit allt mindre. Fördelar 
syntes stå att vinna genom att separera dessa enheter administrativt och 
ägandemässigt från varandra. Enligt den nya strategin skulle Skandia Inter-
national bli ett renodlat bolag för professionell återförsäkring med – bortsett 
från den nordamerikanska kontinenten – hela världen som marknad. Dessu-
tom drev bolaget fortfarande internationell flygförsäkring, där Skandia hade 
blivit världsledande. Geografiskt skedde även en koncentration genom att ett 
antal avdelningskontor lades ned varpå verksamheten centraliserades till 
Stockholm. Kvar blev kontoren i London, Paris, Tokyo och Mexico City 
medan kontoren i Madrid, Milano, Hongkong, Singapore, Sydney och Auck-
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land avvecklades. Däremot förblev kontorsnätet för livförsäkringsrörelsen 
oförändrat. 

I början av 1996 sålde Skandia sitt återförsäkringsbolag i USA, SARC, 
till den kanadensiska försäkringsgruppen Fairfax Financial Holdings. Detta 
var ett led för att minska riskexponeringen inom återförsäkring. För att få 
ordning på den indirekta verksamheten hade det enligt ledningen krävts en 
kraftigt utökad volym för att kunna nå en tillfredsställande avkastning. I 
stället satsade koncernen på amerikansk liv- och fondförsäkring s.k. ”varible 
annuties” inom bolaget American Skandia Life. I början av år 1998 såldes 
även resterande delar av Skandia International Insurance Corporation och 
Skandia UK Insurance till Fairfax (Skandia ÅR, 1996-1998). 

I slutet av år 1996 fick Skandia koncession att genom AFS starta försälj-
ning av spar- och livförsäkring i Japan, världens största livmarknad, vilken 
uteslutande rörde unit linked-produkter. Å den andra sidan såldes samtidigt 
samtliga aktier i de största isländska liv- och sakförsäkringsbolagen, men 
Skandia önskade få till stånd ett samarbetsavtal med köparen för att tillgo-
dose den växande sparmarknadens behov på Island. 

Den riktigt stora omstruktureringen skedde dock hösten 1997 då Skandia 
sålde huvuddelen av sin återförsäkringsverksamhet i Skandia International 
till Hannover Re. Utförsäljningen var ett led i Skandias fokusering på kärn-
verksamheterna, nordisk skadeförsäkring och global sparverksamhet (unit 
linked). Skandias strategi var att minska riskexponeringen av svårbedömd 
ansvarsaffär med lång avvecklingstid. Hannover Re övertog hela den fakul-
tativa-, flyg-, och livåterförsäkringsrörelsen. Ytterligare en utförsäljning 
skedde i slutet av 1997 då Skandia sålde sin skaderörelse i Colombia, men 
satsade istället i ännu högre utsträckning på spar- och pensionsförsäkrings-
området i landet (Skandia ÅR, 1997). 

Sammanfattningsvis demonterades Skandias utländska skaderörelse 
1995-1998, samtidigt som den nordiska skadeportföljen överfördes till det 
nya bolaget If. I stället blev den internationella livförsäkringsrörelse domine-
rande för bolagets premieinkomst. Skandia upplevde stora framgångar, fram-
för allt i Storbritannien och USA. I början av 2002 tvingades bolaget emel-
lertid att lämna den amerikanska men även flera andra marknader, samt upp-
levde flera skandaler där vd tvingades avgå och år 2006 övertogs koncernen 
av Old Mutual. Skandia blev därmed ett dotterbolag och de olika nationella 
bolagen överfördes till Old Mutual eller avvecklades. År 2011 inleddes en 
process som slutfördes 2014, där dotterbolaget Skandia Liv förvärvade mo-
derbolaget Skandia och omvandlade bolaget till ett ömsesidigt försäkrings-
bolag, ägt av sina försäkringstagare. År 2018 har Skandia verksamhet i Sve-
rige, Danmark, Luxemburg och ett servicebolag i Litauen men den inhemska 
portföljen är helt dominerande för det nya Skandia (Larsson & Lönnborg, 
2018b).   

De övriga bolagen – Länsförsäkringar och Wasa avvecklade sina internat-
ionella rörelser på 1990-talet. Trygg-Hansa tvingades sälja sitt amerikanska 
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dotterbolag år 1994 och Trygg-Hansa avvecklades som självständigt bolag 
1997, då SEB tog över livrörelsen medan danska Codan (som ägs av brit-
tiska RSA) tog över skadeverksamheten. År 1991 öppnade Folksam Internat-
ional ett filialkontor i Singapore men redan två år senare såldes Folksame-
rica, och 1997 upphörde Folksam UK att ta emot nya försäkringar. År 2001 
såldes eller avvecklades hela Folksam International.  

Slutsatser 
Avslutningsvis kan konstateras att de svenska försäkringsbolagens internat-
ionalisering främst kan förklaras med hjälp av försäkringens betydelse och 
egentliga uppgift, nämligen att utjämna risker bland försäkringstagarna. Den 
internationella verksamheten, både direkt och indirekt, var således ett sätt för 
försäkringsbolagen att jämna ut sina risker. Därför kan de svenska försäk-
ringsbolagens tidiga internationalisering betraktas som ett system som be-
handlade bolagens riskhantering och tillgodosåg långsiktig överlevnad och 
utjämnade resultaten på en global nivå. 

Det fanns också andra faktorer som framkommit som drivande orsaker 
bakom internationaliseringen, exempelvis följa svenska industrin utomlands, 
hårdnande inhemsk konkurrens, högre lönsamhet utomlands, hög finansiell 
kapacitet efter fusionerna (hos Skandia och Trygg-Hansa), arvet av ut-
ländska representanter efter fusionerna och göra bolagen mindre beroende av 
politiska åtgärder i Sverige.   

Länsförsäkringar, Wasa och Trygg-Hansa avvecklade sina internationella 
rörelser på 1990-talet, Folksam i början av 2000-talet och slutligen Skandia 
2006 då bolaget blev införlivat i Old Mutual-gruppen. Förklaringen till pro-
blemen på utländska marknader och avveckling var låg lönsamhet men fram-
för allt att de svenska bolagen inte hade tillräckligt med kapital, vilket blev 
ett större krav över tid för att kunna driva internationell försäkringsrörelse, 
vilka samtliga svenska bolag inte kunde   
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KAPITEL 3 
 
 

Privatiseringen i Slovakien 

Mikael Olsson7 

Introduktion: avhandlingsarbetets kontext 
Året 1989 innebar startskottet för en av de mer omfattande och snabba eko-
nomiska omvandlingsprocesserna någonsin. Efter kommunismens fall stod 
alla länder i östra Europa inför likartade utmaningar. Parallellt med att de-
mokrati och rättsstat skulle byggas så var det nödvändigt att omvandla och 
omorientera de ekonomiska systemen. Då förändringarna följde på 1980-
talets starka uppsving för en mer marknadskonform liberal ekonomisk poli-
tik, var det föga förvånande att de reformprogram som lanserades i bety-
dande grad vilade på en liberalisering av priser, marknader och utrikeseko-
nomiska relationer i kombination med en stram makroekonomisk finanspoli-
tik. 

De specifika åtgärder som vidtogs varierade beroende på förutsättningar-
na men en liberalisering av de ekonomiska relationerna sågs som ett sine qua 
non för att återetablera näringsfrihet och få prismekanismen att ersätta cen-
tral planering. Motsvarande liberalisering av de utrikesekonomiska relation-
erna sågs som nödvändig för att hantera handelsunderskottet till följd av de 
imploderande ekonomierna i östblocket. En stram finanspolitik betraktades i 
sin tur som nödvändigt för att stävja det inflationstryck som följde av fri 
prissättning. Treenigheten för ekonomisk politik i östra Europa under 1990-
talet fulländades i och med att alla länder lanserade någon form av privatise-
ringsprogram. Liberalisering, stabilisering och privatisering blev det mantra 
som politiker och ekonomer presenterade som lösning på problemen.  

Privatiseringen sågs av många som det viktigaste initiativet för att skapa 
en bättre incitamentsstruktur för näringslivet. Det var också ett policyområde 
som inspirerade till nytänkande eftersom erfarenheterna var mer begränsade 

                                                        
7 Kapitlet bygger på avhandlingen ”Ownership Reform and Corporate Governance: the Slo-
vak Privatisation Process in 1990-1996” som försvarades 20 november 1999. Fil.dr. Peter de 
Souza var opponent, professor Lars Magnusson biträdande handledare. Efter disputationen 
har Mikael Olsson arbetat bl.a. vid Södertörns högskola, Arbetslivsinstitutet, Sida Östersjöen-
heten och Svenska institutet. Han är för närvarande associerad till UCBH vid institutionen i 
Uppsala. Avhandlingen finns tillgänglig på: http://bit.ly/Olsson1999. 
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än vad som gällde liberalisering och makroekonomisk stabilisering. Privati-
seringspolitiken var ett område där länderna kom att använda olika strategier 
men med en gemensam nämnare, i att reformerna tog sikte på såväl snabba 
som omfattande förändringar i ägandet. I inget land skulle privatiseringen 
komma att ske i snabbare takt än i det forna Tjeckoslovakien. 

Det var Tjeckoslovakien som fångade mitt intresse, men i och med att 
landet delades, kom avhandlingen att rikta in sig på privatiseringen i en av 
Tjeckoslovakiens två efterföljarstater – nämligen Slovakien. Tidsperioden 
som undersöktes var 1990-1996 och stor vikt ägnades åt det institutionella 
regelverket för privatiseringen och hur bolagsstyrningen påverkades av 
framväxten av nya marknader för ägande och kontroll. Uppmärksamhet rik-
tades också mot betydelsen av de investeringsfonder som etablerades som 
mellanhänder för att genomföra privatiseringen. 

Avhandlingen fokuserade på två huvudsakliga utmaningar som politiker 
och ekonomiska rådgivare mötte efter kommunismens fall, nämligen att 
etablera nya ägare för existerande företag samt att skapa nya institutioner 
och mekanismer för bolagsstyrning (corporate governance). Två distinkta 
om än relaterade frågeställningar stod i centrum; (i) hur genomfördes priva-
tiseringen?; och (ii) vilka strukturer utvecklades för bolagsstyrning? 

Med en uppenbar brist på för ekonom-historiker traditionellt källmaterial, 
baserades undersökningen på en kombination av å ena sidan mikro-orienterat 
material i form av ett antal (9) fallstudier av företag, genom främst intervjuer 
med beslutsfattare, företagsledare och ägare samt å andra sidan mer makro-
orienterat material i form av statistik, officiell dokumentation och paneldata-
set skapades för att kunna analysera effekterna på företagsnivå.8 

Återstoden av detta kapitel kommer diskutera ett av avhandlingens te-
man, nämligen hur privatiseringen genomfördes och delvis förändrades i 
samband med den så kallade ”storskaliga privatiseringen” av industriföretag. 
Bidraget avslutas med en kort summering av avhandlingens slutsatser och 
undersökningens brister men också på hur de ursprungliga frågeställningarna 
kan användas från ett mer traditionellt ekonomisk-historiskt perspektiv i en 
ny undersökning som för närvarande planeras. 

Kupongprivatiseringens uppgång och fall 
Det ekonomiska systemskiftet i det forna Tjeckoslovakien inleddes med ett 
reformprogram (Scenario of the Economic Reform), som startade januari 
1991. I inledningen konstaterades det att ”[t]he greater the speed and the 
more radical the manner of the implementation of the reform measures, the 

                                                        
8 Avhandlingen utgick från ett neo-institutionell perspektiv (North, 1990) med inslag från 
äganderättsteori (Coase, 1960; Demsetz, 1964; Alchian, 1965 & 1969) och transaktionskost-
nadsanalys (Coase, 1937), samt rationalitetsantaganden från Simon (1986). 
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lower the total social expenditure the process of transformation is bound to 
produce”. Denna betoning av tempo präglade även privatiseringen. En annan 
faktor var det faktum att Tjeckoslovakien var det mest socialiserade av alla 
staterna i regionen, endast 2-3 procent av BNP beräknades härstamma från 
privat sektor, vilket bådade för en omfattande privatisering. 

Idén till en kupongprivatisering lanserades först av ekonomen Dusan 
Triska, rådgivare till federale finansministern Vaclav Klaus. Tanken var att 
kringgå problemet med inhemsk kapitalbrist genom att förse befolkningen 
med ”låtsaspengar” i form av investeringskuponger (vouchers), denomine-
rade i poäng och sålda till ett mycket rabatterat pris. Dessa kunde sedan an-
vändas för att köpa aktier i de företag som skulle privatiseras. Metoden 
skulle möjliggöra en snabb privatisering. En annan fördel – för Klaus – var 
antagandet att allmänheten skulle återvälja den person som framstod som 
personlig garant för planens genomförande, nämligen Klaus. 

Under åren före federationens delning (1 januari 1993) var privatiserings-
processen i Slovakien gemensam med den i Tjeckien och processen inleddes 
formellt 1991 men började i praktiken i april 1990. Nya lagar gjorde det då 
möjligt att börja bryta upp de omkring 200 kombinat där huvuddelen av de 
stora företagen var inkorporerade och omvandla dem till ca 4.500 separata 
statligt ägda bolag. Efter att den federala privatiseringslagen antogs i februari 
1991 öronmärktes drygt 4.000 av dessa för privatisering i Tjeckoslovakien 
som helhet; av dessa var ca 1.200 slovakiska. 

För att göra processen hanterbar delades programmet upp i två omgångar 
där ungefär hälften av företagen skulle privatiseras i den första omgången 
som förutsågs vara genomförd inom 1-2 år och hälften i den andra om-
gången, direkt efter att den första var klar. Ambitionsnivån höjdes ytterligare 
i oktober 1991, då tanken var att 751 slovakiska företag med ett bokfört 
värde om 5,6 miljarder USD skulle privatiseras i den första omgången och ca 
600 företag värda omkring 6,8 miljarder US dollar, i den andra gången. 

Enligt den ursprungliga planen skulle majoriteten av de statliga företagen 
sålts med hjälp av kuponger men kritik ledde till att privatiseringslagen 
(1991) öppnade för fyra huvudsakliga metoder: (i) direkt försäljning; (ii) 
öppen auktion; (iii) anbudsförfarande; och (iv) omvandling till aktiebolag. I 
det sistnämnda fallet kunde aktierna antingen ”säljas” i utbyte mot investe-
ringskuponger eller t.ex. säljas direkt till en förutbestämd köpare. 

Utbudssidan 
Trots att det var den federala regeringen som inledningsvis höll i taktpinnen 
decentraliserades mycket av det praktiska arbetet med privatiseringen. An-
svaret att ta fram förslag för exakt hur ett visst företag skulle bli privat, över-
fördes i praktiken till företagen, även om det formellt var företagens respek-
tive ministerium som hade ansvaret. Företagen skulle förbereda det som kom 
att kallas ”primära privatiseringsprojekt” (plan för privatisering) där privati-
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seringsmetod föreslogs. Företagen kunde fritt välja mellan de metoder som 
angavs i privatiseringslagen och kunde också kombinera metoderna; dead-
line sattes ursprungligen till slutet av oktober 1991. Privatiseringsprojekten 
skulle förutom själva metoden innehålla information om exempelvis företa-
gets tillgångar, skulder, lager och framtidsplaner. 

Trots tvekan från regeringens sida – och en rädsla att tempot skulle 
sjunka – insåg politikerna att det fanns en risk att förlita sig enbart på före-
tagsledningar för att bestämma privatiseringarnas utformning. För att stävja 
opportunism hos sittande företagsledningar beslöts därför att tillåta även så 
kallade ”konkurrerande privatiseringsprojekt” som kunde ge alternativa för-
slag på hur företaget (eller delar) kunde överföras till privata ägare. Såväl 
inhemska som utländska aktörer hade denna möjlighet. Då den slutliga dead-
linen för primära respektive konkurrerande privatiseringsprojekt inföll i ja-
nuari 1992, uppgick de till totalt 1.398 projekt i Slovakien; av dessa var 660 
primärprojekt och 738 var konkurrerande projekt. 

Nästa steg i att definiera utbudet var en utvärdering av projekten som an-
svarigt ministerium stod för, vilka låg till grund för det slutliga urvalet. Utlå-
tandena från ministerierna gick sedan till respektive nationellt privatise-
ringsministerium för beslut. Därefter lämnades ärendet till den nationella 
egendomsfonden som skulle stå som tillfällig ägare och sköta det fortsatta 
pappersarbetet fram tills dess att privatiseringen var genomförd. 

Resultatet av denna utvärderingsprocess var i Slovakien att 487 av de 751 
företag som hade öronmärkts för den första omgången av privatisering – 
senare omorganiserade till 503 olika enheter – skulle komma att erbjuda alla 
eller delar av sina aktier i utbyte mot investeringskuponger. Motsvarande 
siffror för Tjeckien var 943 företag, omorganiserade till 988 enheter. Sam-
mantaget skulle således 1.491 företag helt eller delvis privatiseras med hjälp 
av kuponger. Listan med dessa företag publicerades 13 maj 1992; mindre än 
15 månader efter att privatiseringslagen hade antagits. Fem dagar senare 
skulle budgivningen på dessa aktier starta. En månad senare stundade parla-
mentsvalen. Klaus’ tidsplan hade hållit. 

Efterfrågesidan 
Ansvaret för att ”skapa” en efterfrågan som var tillräcklig för att möta utbu-
det vilade på det federala finansministeriet (FMF) som leddes av Klaus. Till 
sin hjälp skapade FMF ett kupongprivatiseringscenter i juni 1991. Från 1 
oktober 1991 kunde varje medborgare köpa ett kuponghäfte för 35 USD; 
motsvarande ca 1/4 av en genomsnittlig månadslön. Kupongboken kunde 
köpas hos landets postkontor och innehöll kuponger med olika valörer, alla 
denominerade i investeringspoäng. Innehavaren fick rätten att använda totalt 
1.000 investeringspoäng för att ”köpa” aktier i de företag som bjöds ut. 

Förväntningarna var att 2-4 miljoner av Tjeckoslovakiens 11,5 miljoner 
medborgare skulle delta. Oron växte i slutet av året (1991) när enbart 
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140.000 hade registrerat sig för programmet i Slovakien. Vändningen kom 
då investeringsfonder började etablera sig som mellanhänder. Med löften om 
en avkastning på 1000 procent inom ett år fick fonderna befolkningen intres-
serad. I januari 1992 köade människor upp till 6 timmar för att köpa sitt häfte 
med investeringskuponger och på sex veckor fram till deadline 15 februari 
1992 ökade antalet registrerade från 140.000 till 2,6 miljoner. 

Totalt etablerades 437 fonder inför den första omgången i Tjeckoslova-
kien och fram till dess att budgivningen på aktier skulle börja i mitten av maj 
1992, var innehavarna av investeringskuponger tvungna att välja om de 
skulle göra sina investeringsbeslut själva eller skulle anförtro sina investe-
ringspoäng, eller delar, till en av fonderna. Vid slutet av denna process kon-
trollerade fonderna mer än 72 procent av investeringspoängen. Vidare var 
dessa koncentrerade i ett fåtal stora fonder, varav de 9 största tillsammans 
kontrollerade nästan 50 procent av alla investeringspoäng. 

Marknaden: utbud möter efterfrågan 
Marknaden där utbudet av aktier i företag skulle möta efterfrågan i form av 
investeringspoäng tog formen av ett datorsystem där utbud och efterfrågan 
ställdes mot varandra i en iterativ process. I den första budgivningen sattes 
alla priser lika, 3 aktier/100 poäng. Om efterfrågan underskred utbudet fick 
alla med köporder det antal aktier de önskade och överblivna aktier bjöds ut i 
påföljande runda till ett lägre ”pris”. Då efterfrågan översteg utbudet fanns 
två möjligheter: (i) om överskottsefterfrågan var mindre än 25 procent ran-
sonerades tilldelningen till investeringsfonder så att efterfrågan från privat-
personer kunde täckas; (ii) om överskottsefterfrågan överskred 25 procent 
drogs alla köporder tillbaks och alla aktier i företaget bjöds ut på nytt i näst-
följande runda, men då till ett högre pris per aktie. 

Processen upprepades tills dess att alla, eller huvuddelen, av aktierna i de 
företag som bjöds ut sålts och den första omgången av kupongprivatisering 
avslutades efter 5 rundor med budgivning. Detta skedde två dagar före jul 
1992 och en dryg vecka innan Tjeckoslovakien delades. Efter denna sista 
runda hade staten i 291 fall (av 1.491 möjliga) sålt alla aktier som utbjudits. I 
mer än hälften av de övriga företagen hade sålts mer än 90 procent. Av den 
ackumulerade efterfrågan kvarstod endast ca 100 miljoner investeringspo-
äng, att jämföra med de ursprungliga 8,54 miljarderna (1,2 procent). Dessa 
poäng blev vid omgångens slut värdelösa. Distributionen av aktier till de nya 
ägarna inleddes 5 april 1993 i det då självständiga Slovakien. 

Politisk turbulens och ändringar i privatiseringspolitiken 
Efter självständigheten kom privatiseringspolitiken att genomgå stora för-
ändringar och mycket turbulens. I avhandlingen analyserades hur de rege-
ringar som följde i det politiskt turbulenta Slovakien försökte anpassa det 



 40 

existerande institutionella ramverket i form av lagar och praxis för att bättre 
passa sina egna syften och prioriteringar; fyra mer eller mindre distinkta 
faser som alla sammanföll med olika politiska regimer, kan urskiljas. 

Den första fasen varade 1991-1992 och rörde den federalt administrerade 
processen av snabb privatisering med hjälp av de nämnda investeringsku-
pongerna. Drivande var den federale finansministern Klaus och i Slovakien 
styrde Jan Carnogursky efter det att den första regeringen ledd av Vladimir 
Meciar, lämnat i april 1991. 

Den andra fasen av det slovakiska privatiseringsdramat sammanföll med 
Meciars återkomst i sin andra regering (juni 1992-mars 1994). Under denna 
regering slutfördes förvisso den första omgången av kupongprivatiseringen 
där budgivningen på aktier inletts och därför var politiskt oåterkallelig. Ett 
av den nya regeringens första beslut var att återkalla de deadlines för inläm-
nande av privatiseringsprojekt för den planerande andra omgången av. Mini-
sterierna fick ökad makt och standardmetoder som direkt försäljning till 
förutbestämda köpare fick prioritet. I praktiken visade det sig att de förutbe-
stämda köparna ofta hade nära kopplingar till regeringen. Fasen avslutas 
tumultartat då regeringen Meciar under sin sista månad vid makten ökade 
försäljningstakten radikalt och godkände försäljningar av 44 företag till vär-
den långt under bokförda värden. Vissa av besluten fattades även efter att 
regeringen utsatts för en misstroendeförklaring. 

Den tredje fasen inleddes efter att Jozef Moravcik tog över som premiär-
minister den 16 mars 1994. Den nya koalitionen stoppade en del av den fö-
regående regeringens avslutande direktförsäljningar och satsade på att åter-
uppliva kupongprivatiseringen i landet. Dessutom sökte de återskapa förtro-
endet för processen med direktförsäljningar genom att öka transparensen. 
Regeringen hoppades att en andra omgång av privatisering skulle bli avgö-
rande för att vinna nästkommande val, på motsvarande sätt som den första 
omgången underlättat för Klaus att bli premiärminister i Tjeckien. Trots att 
programmet mottogs positivt av allmänheten och 90 procent av den vuxna 
befolkningen registrerade sig, vann emellertid Moravcik inte valet.  

En fjärde fas startade hösten 1994, då Meciar blev premiärminister för 
tredje gången. Redan före regeringen bildats – under det första sammanträdet 
för det nyvalda parlamentet – återinfördes tidigare strategi. Under en 23 
timmar lång parlamentssession tog Meciar och hans framtida koalitionspart-
nersm kontroll över radio och tv, den nationella egendomsfonden och nyck-
elutskott i parlamentet. Kupongprivatiseringen, där budgivningen på aktier 
var tänkt att starta 15 december, var emellertid så populär att regeringen 
initialt inte vågade genomföra ändringar. Det som hände var att regeringen 
istället gradvis sköt på starten för budgivningen – först till 23 januari 1995 
och senare till 1 juli samma år. Parallellt med denna förhalningstaktik 
minskades utbudet genom beslut att enbart minoritetsposter skulle bjudas ut; 
värdet på de utbjudna aktierna kom gradvis under våren att mer än halveras. 
Den slutgiltiga avslutningen av kupongprivatiseringen kom sedan i ett di-
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rektsänt programtal av Meciar den 6 juni 1995 då ett nytt koncept för privati-
seringen lanserades. Den nya policyn inkluderade inte kupongkapitalism och 
den andra omgången ställdes in. I stället återinfördes, liksom under den 
andra perioden av Meciars regeringar, direktförsäljningar av företag till in-
tressenter med kopplingar till regimen, ofta till starkt ”rabatterade” priser. 

Tentativa slutsatser och att använda ”gamla” frågor igen 
 
Trots att avhandlingen försvarades 1999, dvs. innan privatiseringsprocessen 
– som fortsatte in på 2000-talet – formellt var avslutad, presenterades tenta-
tiva slutsatser. Det kanske mest intressanta resultatet var att privatiseringen 
var nära kopplad till politiska omständigheter och att strikt ekonomiska 
överväganden inte kunde förklara processens utveckling. 

En andra slutsats handlade om ägandestrukturen som växte fram. I sam-
band med kupongprivatiseringen fanns många som befarade att ägandet 
skulle bli alltför spritt och i princip omöjligt för nya ägare att ta kontroll över 
de tidigare statskontrollerade företagen. De inrättade mellanhänderna – inve-
steringsfonderna i första omgången av kupongprivatiseringen – kom emel-
lertid att motverka ett spritt ägande och fick kontroll över ett stort antal pri-
vatiserade företag. Ägandekoncentrationen stärktes ytterligare genom de 
sekundärmarknader som etablerades. Den starka koncentrationen var förvän-
tad eftersom egendomsskyddet var svagt och transaktionskostnaderna för att 
vara ägare var höga.9 Ett tredje område som avhandlingen diskuterade var 
behovet av relevanta analytiska kategorier för att analysera den ekonomiska 
omvandlingen i östra Europa. Den då populära termen ”transition” ansågs 
t.ex. leda analysen i fel riktning – genom kortsiktigt fokusera på omvand-
lingen i sig – och därigenom förlora ett långsiktigt perspektiv för att kunna 
förstå och förklara processen. 

Det var brister gällande perspektiv som var en av avhandlingens största 
tillkortakommanden (av naturliga skäl, eftersom processen fortfarande på-
gick). Precis som min handledare – ni vet vem jag syftar på – påpekade finns 
problem att studera samtida fenomen från ett ekonomisk-historiskt synsätt, 
eftersom en av ämnets fördelar är att ”ge perspektiv”. Det är också mot bak-
grund av detta som ett nytt forskningsprogram har startats där de mer lång-
siktiga effekterna av privatiseringen på bolagsstyrningen ska analyseras med 
hjälp av djupintervjuer som genomförts under en tidsperiod på 25 år med 
ledning och ägare av slovakiska industriföretag. Undersökningen försöker 
kombinera fördelarna med att såväl ha varit med under själva processen som 
att analysera processen från ett ekonomisk-historiskt perspektiv.  

                                                        
9 Dessa resultat var i linje med senare forskning som pekade på hur aktiemarknaderna i Slo-
vakien och Tjeckien kom att bli bland världens mest koncentrerade vad gällde ägandet samti-
digt som likviditet underminerades; se Olsson, 1999 och Olsson et. al. 2018. 
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KAPITEL 4 
 
 

Egen härd är guld värd. När arbetare blev 
ägare till sina hem 

Lars Fälting10 

Inledning 
Under de senaste åren har det förts en intensiv diskussion i Sverige om de 
risker som är förknippade med långivning till äganderätter. Belåningsgraden 
har varit hög och amorteringarna låga, vilket tillsammans med högkonjunk-
tur, bostadbrist och låga räntor har drivit upp priserna ytterligare på både 
villor och bostadsrätter. Finansinspektionen varnar för att det kan föreligga 
systemrisker med en sådan kreditgivning. För att kontrollera och minska den 
risken har det införts amorteringskrav i relation till belåningsgrad och ban-
kerna prövar den maximala belåningen i relation till hushållets inkomst, där 
den maximala skuldkvoten ett hushåll klarar av bedöms ligga på 4,5 gånger 
hushållets årsinkomst. Ett resultat av de ökade kraven är att hushåll med låga 
inkomster får svårare att förvärva en äganderätt, även om inkomsterna kan 
klara av de löpande utgifterna.  

I början av 1900-talet var bostadsbristen i svenska städerna omfattande på 
grund av den pågående urbaniseringen. Lösningen på bostadbristen var att 
bygga egnahem som ägdes av arbetare. År 1908 kunde en arbetare i Nykö-
ping köpa ett eget hem till ett pris som motsvarade fem årslöner med en be-
låningsgrad på 100 procent och en amorteringstakt av de översta 40 procen-
ten på cirka 20 år. Det fanns alltså stora likheter mellan förutsättningarna för 

                                                        
10 Artikeln bygger på avhandlingen Småhusfinansiering. En studie av kommunens, statens och 
enskilda aktörers riskhantering I Nyköping 1904-1948. Avhandlingen försvarades den 24 
mars 2001. Opponent var docent (numera professor) Lena Andersson-Skog. Docent (numera 
professor) Klas Nyberg var biträdande handledare. Avhandlings skrevs inom ramen för Spar-
banksprojektet. Källmaterialet kommer bland annat från Centrum för Näringslivshistoria, 
Nyköpings stadsarkiv och en Nyköpings villastad egnahemsförening. Efter disputationen har 
Lars Fälting arbetat som universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 
universitet. För sin undervisningskonst och – gärning tilldelades Fälting Uppsala universitets 
pedagogiska pris (Fria priset) 2012 och blev utnämnd till excellent lärare vid Uppsala univer-
sitet år 2016. 
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en arbetare att skaffa ett eget hem 1908 och 2018. Den stora skillnaden låg i 
att det vid seklets början inte fanns någon marknad för krediter till arbetare 
utan att det var något nytt att dessa skulle kunna låna mycket pengar för att 
förvärva en bostad. Tidigare hade all utlåning till bostäder begränsats till 
cirka 50-60 procent av värdet på fastigheten. Det innebar att när arbetarna i 
Nyköping köpte sina hus fanns det ett behov av att hantera de nya risker som 
uppstod.  

För att kunna låna ut 100 procent av husets värde och hantera risken eta-
blerades ett system för finansiering av egnahem som inkluderade flera aktö-
rer. Detta system var initialt lokalt och byggde på ett samarbete mellan den 
befintliga sparbanken, staden Nyköping, arbetsgivare samt självorganisering 
och självkontroll av individerna via egnahemsföreningar. Systemet byggde 
på en kommunalt utformad garanti för kvaliteten på byggandet där stadsin-
genjören var ansvarig. 

När det på nationell nivå, från år 1917, infördes lån för att bygga egna-
hem i städerna påverkade detta det lokala systemet. Det ledde till att självor-
ganiseringen och självkontrollen via egnahemsföreningar minskade och 
kommunens administration tog i ökad utsträckning över detta ansvar. Kom-
munen behöll dock fram till 1930-talets slut den lokala kontrollen över kvali-
teten på bostadstandarden. I samband med införandet av statliga lån i början 
av 1940-talet övertog staten ansvaret inte bara för risker utan också för ut-
formningen av kontrollen och standardiseringen av kvalitén. Det är anmärk-
ningsvärt hur snabbt den försiktiga kommunala riskhanteringen förbyttes i en 
tro på att riskerna försvunnit i och med den ökade regleringen. 

Under 1930-talet var inte utgången given för hur problemen med riskhan-
tering skulle lösas. De principiella problemen förändrades inte, men det 
gjorde däremot synen på lösningen av dem. Det statliga ingripandet under 
1930-talet var försiktigt och byggde på stöd till utsatta grupper, med undan-
tag för de lån som var avsedda att öka sysselsättningen. Dessa lån var dock 
betydligt mer marknadskonforma än vad som var fallet i början på 1940-
talet. Även Hyresgästernas spar- och byggnadskassa, dvs. HSB:s egnahems-
verksamhet, utvecklades till en nationell riskhanteringslösning. Utfallet hade 
alltså kunnat bli annorlunda. I stället för ökad statlig kontroll och reglering 
kunde marknadslösningar ha uppstått som i sin tur hade bestämt kontrollen 
och kvaliteten. 

Det som skedde inom bostadsfinansieringen under inledningen av 1940-
talet var således en allmän tendens till ökat statligt ingripande på olika 
marknader. Kommunikationerna förstatligades samtidigt som styrningen 
över det finansiella systemet tilltog. Tilltron till planering och styrning med 
hjälp av en stark statsapparat var stark under slutet av min undersökningspe-
riod (1904-1948). 

Det har i Sverige funnits tre olika skiften för finansiering av bostäder för 
arbetare. Under perioden 1904 fram till 1948 provades flera olika lösningar 
med skiftande aktörer och kreditmarknaden för arbetare för både nyprodukt-
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ion och för en andrahandsmarknad, växte fram. Utbudet ökade och det eta-
blerades en tillit till att det gick att låna ut pengar till arbetare utan att risker-
na blev för höga. Den bostadssociala utredningen (1933-1947) lade under 
1930-talet fram flera förslag som påverkade finansieringen av bostäder. Från 
och med år 1948 etablerades ett genomgripande statligt bostadsfinansie-
ringssystem för både egnahem och flerbostadshus som var i drift fram till år 
1992. Därefter har bostadsfinansieringen huvudsakligen skett på marknadens 
villkor. 

Bostadsfrågan 
Bristen på goda bostäder var ett problem som uppmärksammades och blev 
en politisk fråga under 1800-talets slut och som också ledde till politiska 
ingripanden för att förbättra levnadsvillkoren. Bostadsfrågan, liksom sjuk-
försäkring, pension, hygienfrågor, sammanhängde med den sociala frågan 
som emanerade ur de problem som uppstod i det framväxande industrisam-
hället. Två viktiga demografiska rörelser under 1800-talet var emigrationen 
till USA och urbaniseringen. Emigrationen sågs som ett problem som måste 
lösas för att kunna behålla arbetskraft på landsbygden. Det ledde fram till ett 
förslag om att ordna särskilda lån för egnahem på landsbygden som riksda-
gen inrättade 1904-05. På så sätt kunde lantarbetarna både bygga en bostad 
av god kvalitet och vara självägande. En del av egnahemslånen gick till bilda 
lantbruksegnahem som kunde vara självförsörjande (Edling, 1996; Ger-
mundsson, 1993; Den svenska egnahemsrörelsen 1915). 

Urbaniseringen innebar att inflyttningen till städerna skapade brist på bo-
städer och de bostäder som fanns var undermåliga. Städernas attraktionskraft 
var i en del fall tillräckligt stor för att det skulle uppstå kåkstäder utanför 
stadens jurisdiktion. Även i städerna framstod egnahemslösningen på bo-
stadsproblemet som önskvärd för arbetare, men egnahemslånefonden kunde 
dock inte utnyttjas inom stadsplanelagt område på grund av lagstiftningen. 

I början av förra seklet hade det alltså växt fram en politisk diskussion 
kring bostadsproblemen och hur de skulle lösas. Självägandet av egnahem 
bedömdes som önskvärt från flera aspekter. Ägandet i sig ansågs leda till att 
mindre bemedlade, med andra ord arbetare, blev mer skötsamma och därmed 
också mindre politiskt radikala. Bostadsförhållandena var usla såväl på 
landsbygden som i städerna och genom egnahem kunde bostadsstandarden 
förbättras. Dessutom visade det sig att kostnaden för att bo i ett eget hus, 
under förutsättning att finansiering kunde ordnas, knappast översteg kostna-
den för till exempel hyresbostäder. 

Således var situationen den att det var politiskt önskvärt att mindre be-
medlade bodde i egnahem. Det var också ekonomisk möjligt, under förut-
sättning att storleken på det insatta egna kapitalet kunde hållas tillräckligt 
låg. Det fanns en efterfrågan på finansiering av egnahem men däremot ingen 



 46 

befintlig kreditorganisation som erbjöd detta, vilket kan betraktas som ett 
marknadsmisslyckande. Detta berodde i sin tur på att långivning till mindre 
bemedlade i den omfattning som var nödvändig inte hade förekommit tidi-
gare. Det fanns helt enkelt ingen marknad för egnahem, vare sig för att 
bygga nytt eller köpa ett hus på andrahandsmarknaden.  

Principiella utgångspunkter 
Analysen i kapitlet bygger på en institutionell ansats som tar sin utgångs-
punkt i att marknader består av olika regler, kallade institutioner och att 
dessa sampelar med organisationer av olika slag. Dessa institutioner kan vara 
både formella och informella och har som funktion att öka förutsägbarheten 
av beteenden och därmed minska osäkerheten. För att analysera uppkomsten 
av en marknad för finansiering av egnahem har ett transaktionskostnadssyn-
sätt använts, där sök-, kontrakts- och kontrollkostnader har analyserats i 
avtal mellan olika aktörer utifrån hur risker med kreditgivningen kunde kon-
trolleras (North, 1989; Williamsson & Masten, 1999; Eggertsson, 1990 & 
1993).  

Finansieringen av egnahem innebar att ju större lånen var i förhållande 
till marknadsvärdet, desto större var risken för förlust för finansiärerna. För-
hållandet mellan marknadsvärde och belåning kallades belåningsgrad. Ge-
nom att hålla en låg belåningsgrad reducerades finansiärernas förlustrisk. En 
norm om en riskfri belåningsgrad ansågs ligga omkring 50–60 procent av 
marknadsvärdet både genom hävd och genom lagstiftning för vissa aktörer. 
Detta innebar att en egnahemsägare vid seklets början behövde en kapitalin-
sats motsvarande halva husets värde. Detta ledde till att endast ett begränsat 
antal personer hade möjlighet att på egen hand spara ihop till kapitalinsatsen 
för ett egnahem. Olika lån benämndes utifrån risknivå som botten-, sekundär 
och tertiärlån.  

Om belåningsgraden var hög ledde detta till att risken med utlåningen 
ökade. Denna risk kunde minskas av långivarna på två sätt, dels kunde de 
dela den med andra aktörer, dels kunde de försöka kontrollera låntagarna. 
Dessa två tillvägagångssätt kunde även kombineras. 

Riskerna med att ha hög belåningsgrad kunde delas upp tre olika katego-
rier. Dessa var inkomst- förvaltnings- och produktionsrisk. Inkomstrisken 
var förknippad med låntagarens framtida förmåga att tjäna pengar för att 
betala räntor och amorteringar till långivaren. Förvaltningsrisken bestämdes 
av låntagarens förmåga och vilja att vårda den pantsatta fastigheten. Slutlig-
en var produktionsrisken avhängig kvaliteten på det hus som skulle byggas. 
Kvaliteten var kopplad till krav på såväl material som konstruktion men även 
utformning; fastigheten måste vara byggd på ett sätt så att den hade ett värde 
på andrahandsmarknaden. 
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Nyköping 
Nyköpings Stadsfullmäktige beslöt år 1903 att upplåta mark till Nordiska 
Kompaniets (NK) verkstäder. NK blev snart den största arbetsgivaren i sta-
den. När NK skulle flytta verksamheten från Stockholm var tre städer intres-
serade av att erbjuda mark och elkraft till företaget. En av dessa tre var 
Nyköping som vid den här tiden arbetade aktivt med att dra till sig en indu-
strietablering.11 Eftersom staden önskade att NK skulle etablera sig i Nykö-
ping kan stadsfullmäktige ha sett sig tvingat att engagera sig i bostadsfrågan 
för att lösa arbetskraftstillgången för såväl NK som för andra verksamheter. 
Bostadsfrågan utgjorde en del av vad som i moderna termer kallas närings-
livspolitik. Sex år senare, 1909, var ungefär hälften av Nyköpings befolkning 
sysselsatt inom industrin och NK sysselsatte ungefär en tredjedel av dessa. 

I Nyköping slog stadsfullmäktige fast de förutsättningar för fastighets-
kreditgivningen i staden som kom att bli långsiktigt och principiellt avgö-
rande för utvecklingen. Fullmäktige beslöt i början av seklet att stadsplane-
lägga egnahemsområden, vilket innebar att staden kunde styra markanvänd-
ning och utformning av husen. Stadsfullmäktige beslöt även att låta ägande-
rätten vara den dominerande upplåtelseformen. Redan i dessa beslut började 
således normer för en egnahemsmarknad att formaliseras. Stadsplanelägg-
ningen kan även ses som ett instrument, som delvis underlättade kontrollen 
av kvaliteten och som därigenom minskade risken för kreditgivarna. 

Bostadsmarknaden i Nyköping vid den aktuella tidsperioden kan analyse-
ras utifrån efterfråge- och utbudsfaktorer (Mayo & Shepard, 1996). Det vi-
sade sig att bostadsefterfrågan var stark dels under början av seklet, dels från 
1930-talets mitt fram till undersökningens slut, år 1948. Vid analysen av 
utbudsfaktorer beräknades bostadsmarknadens lönsamhetstal, och dessa 
visade att incitamenten för nyproduktion av bostäder under första världskri-
get var svaga, främst på grund av stigande priser på byggproduktionen. Lön-
samheten i bostadsbyggandet ökade dock under 1920- och 1930-talen för att 
sedan drastiskt falla vid början av andra världskriget. Det är således samma 
mönster under båda krigen med brist på material och stigande priser som 
ökar osäkerheten för den förväntade lönsamheten. Skillnaden mellan efter-
frågan och utbud var störst under början av 1920-talet och 1940-talet. Vid 
dessa två tillfällen var efterfrågan hög men utbudsförutsättningarna dåliga. 
Trots detta byggdes det många hus under dessa två perioder. Slutsatsen av 
detta är att andra faktorer än lönsamheten påverkade egnahemsbyggandet. 
Det förefaller som att möjligheten till finansiering med hög belåningsgrad 
var en sådan faktor. Med andra ord kan institutionella faktorer ha varit vik-
tiga och därför koncentrerades den fortsatta studien på dessa förändringar. 
Fallstudien indelas i det följande i två perioder, 1904–1916 och 1917–1948. 
Motiveringen till denna periodisering består i de institutionella förändringar 

                                                        
11 NSA, Stadsfullmäktiges protokoll 1903, A:22, 10/10 - 1903 brev från Nordiska kompaniet. 
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som skedde i villkoren för långivning. Före 1917 fanns inga statliga lån till 
egnahem i städerna, vilket innebar att finansieringen måste lösas lokalt. Un-
der perioden 1917–48 fanns flera olika lånesystem som kommunala, koope-
rativa och statliga, och från 1942 beviljades generella statliga lån med hög 
belåningsgrad till egnahem.  

Sparbanken, staden, företaget och individerna – riskhan-
tering 1904-1917 
Belåningsgraden var jämförelsevis hög för de egnahem som producerades 
under perioden 1908–1917. Huvuddelen av husen ägdes av egnahemsför-
eningar. Genom att ett arkiv från en av dessa egnahemsföreningar, Nykö-
pings villastad, bevarats har det varit möjligt att följa och analysera hur risk-
hantering administrerades. 

Egnahemsbyggande i Nyköping kom igång under 1907, dvs. fyra år efter 
det att stadsfullmäktige beslutade att upplåta mark åt NK:s verkstäder, och 
tog ordentlig fart under 1908 och 1909 då stadsfullmäktige beslöt att ge bor-
gen för krediter till egnahem. Denna borgen gavs enbart till kooperativa eg-
nahemsföreningar. Dessa föreningar blev navet för egnahemsproduktionen 
och de upprättade kontrakt med samtliga aktörer – individer, finansiärer, 
byggmästare och kontrollanter. 

Den studerade egnahemsföreningen var visserligen officiellt öppen för 
alla, men i praktiken blev den en organisation för anställda vid stadens 
största företag, Nordiska kompaniets verkstäder AB (NK). Genom sparban-
ken, stadens borgen och NK erhöll föreningsmedlemmarna lån till en belå-
ningsgrad på 100 procent. Därmed behövdes inget eget kapital. Utifrån de 
ovan diskuterade principiella problemen vid kreditgivning till hög belåning 
innebar denna lösning ett stort risktagande. Genom komplicerade kontrakts-
förhållanden reducerades dock denna risk. 

Genom att olika finansiärer var involverade innebar det att risken delades 
mellan flera aktörer, varigenom varje finansiärs totala risk blev lägre. In-
komstrisken hanterades i tre led. Först ansökte personerna om medlemskap i 
föreningen, vilket prövades av styrelsen. Därefter ansökte medlemmarna om 
byggnadslån inom föreningen, där styrelsen bedömde genomförbarheten i 
medlemmens förslag. Slutligen beslöt NK:s styrelse om personen i fråga 
skulle få lån från företaget. Eftersom NK beslutade både om lån och om 
vidareanställning var det svårt att tänka sig en bättre hantering av just in-
komstrisken. Beslut om finansiering innebar därmed också ett kontrakt om 
fast anställning. Genom att NK hade möjlighet att styra tilldelningar från 
tertiärlån och därigenom reducera inkomstrisken, skapades också en riskre-
duktion för underliggande lån. En bättre garanti än NK:s godkännande kunde 
knappast botten- och sekundärlånen få. 
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Förvaltningsrisken, skötseln av husen, sköttes genom föreningens 
försorg. Genom återkommande periodiska besiktningar kontrollerades att 
värdet på fastigheterna inte föll på grund av vanskötsel. Denna kontroll blev 
tämligen snart överflödig eftersom belåningsgraden minskade snabbt genom 
amorteringar och stigande fastighetspriser. 

Produktionsrisken däremot, var mer invecklad att hantera. Egnahemsför-
eningen fastställde kvaliteten på husen genom att upprätta en arbetsbeskriv-
ning. Denna hade tagits fram av stadsingenjören för Nyköpings stads räk-
ning. Entreprenaden handlades därefter upp av föreningen enligt beskriv-
ningen. För kontroll av bygget under byggtiden anlitade föreningen stadsin-
genjören, som även svarade för bostadsbesiktningar för både stadens och 
sparbankens räkning. Stadsingenjören upprättade därmed en teknisk norm; 
utan en teknisk standardisering hade kontraktskostnaderna och således aktö-
rernas – dvs. bankens, NK:s, staten och stadens men givetvis även egna-
hemsföreningens och låntagarnas – transaktionskostnader varit mycket 
högre. Genom denna organisering av finansieringen skapades ett lokalt sy-
stem. Det byggde på en garanti från staden och på en teknisk standardise-
ring. Egnahemsföreningen fungerade i praktiken som låneförmedlare och 
skötte allt arbete med att driva in pengar och övervaka medlemmarnas bete-
ende. Detta skedde utan kostnad för kommunen. Eftersom förhandlingarna 
med finansiärerna var uppgjorda på förhand försvann sökkostnaderna för de 
enskilda individerna. För att få systemet att fungera krävdes att fastigheterna 
ägdes kooperativt av egnahemsföreningen. Personer som ville bygga egna-
hem organiserade sig själva och underkastade sig självövervakning för att i 
gengäld kunna bygga och bo i ett eget hus. 

Begynnande statlig finansiering och Nyköpings stad 
1917-1948 
I samband med hyresreglerings från 1917 initierade staten också lån för att 
bygga bostäder. Detta fortsatte under 1920–30-talen på fler olika sätt. Reg-
lerna för lånen förändrades och likaså för låneorganisationerna. Ett sätt att 
bedöma betydelsen av den statliga finansieringen är att se hur stor andel av 
lägenhetsproduktionen som omfattades av dessa lån. I figur 1 visas både den 
totala lägenhetsproduktionen i administrativa tätorter och andelen av dessa 
som erhöll statliga lån eller bidrag. 

I figuren framgår två tydliga perioder med hög andel statliga lån eller bi-
drag. Under perioderna 1917-1923 och från 1942 infördes hyresreglering i 
Sverige. Under perioder med hyresreglering är det nödvändigt att statliga lån 
för nybyggnation kan erhållas, eftersom hyresregleringen bestämde lönsam-
hetsnivån. 
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Det sammanfaller också med hyresregleringarna från 1917 till 1923 och 
från 1942. Däremot var de statliga lånen inte alls särskilt omfattande under 
1930-talet utan produktionen av lägenheter finansierades fritt eller med stöd 
från kommuner eller HSB. 

 
Figur 1. Total produktion av lägenheter och andel lägenheter med statliga lån 
eller bidrag 1917 – 1948. I administrativa tätorter. 

 
Källa: Statistik för andelen lägenheter med statliga lån kommer för åren 1917 till 1930 från 
Prop. 1933:211, bilaga I, VPM ang. främjandet av bostadsbyggande till att motverkande av 
arbetslöshet. Data för åren 1934 – 1937 är från SOS Byggnadsverksamheten 1937, 31. För år 
1938 saknas uppgifter om antalet statliga belånade lägenheter. År 1937 uppgick långivningen 
till 2 miljoner kronor och för 1939 till 2,25 miljoner. Samma år producerades ungefär 2000 
lägenheter med statliga lån medan motsvarande siffra för 1937 endast var 29. I ovanstående 
figur har 1938 års siffror interpolerats mellan dessa värden. Siffrorna för 1939–1942 är häm-
tade från SOU 1946:63, 205. Siffrorna från 1942 till 1948 är excerperade från Arvidsson 
(1958), Ekbrant (1982) samt statistisk årsbok 1950. 

Även de statliga lånen gavs med hög belåningsgrad och därför uppstod en 
risk som antingen kunde delas eller kontrolleras. I den första förordningen 
från år 1920 fördes ansvaret ned till låneförmedlaren, det vill säga kommu-
nerna, som tog hela risken för det statliga lånet. Detta förhållande förändra-
des i och med att staten hade en ambition med utlåningen som inte direkt 
stod i överensstämmelse med kommunernas intresse. Tydligast framgick det 
när bostadsfinansieringen skulle användas för att öka sysselsättningen. I det 
fallet övertog staten risken mot att kommunerna skötte kontrollen av statens 
risk utan att få ersättning för detta. I de regler som infördes år 1942 var ris-
ken med utlåningen delad mellan stat och kommun, där kommunerna tog 
den risk som var förknippad med de tertiärlån som hade högst risk. För de 
underliggande statliga lånen tog staten risken. Fram till 1948 kunde kommu-
nerna själva välja om de ville förmedla de statliga lånen, men därefter var 
detta kommunernas skyldighet, liksom den erforderliga kontrollen. Ett skäl 
till detta var en politisk vilja att höja bostadsstandarden i hela riket, oavsett 
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bostadsort. Kommunen blev alltså viktig för att genomföra den statliga poli-
tiken och den kommunala självstyrelsen fick ge vika för denna ambition.12 

För att minimera riskerna stadgades även hur dessa skulle hanteras. In-
komst- och förvaltningsrisken skulle kontrolleras av kommunerna. Efter 
hand formaliserades hur kontrollen skulle utföras. Intervaller för periodiska 
besiktningar fastställdes och kraven på uppgifter om låntagarens ekonomi 
preciserades. För att administrera de statliga lånen inrättades organisationer 
på riksnivå. Dessa utvecklade också med tiden tolkningar av reglerna. Arbe-
tet i dessa organisationer ledde till att kreditgivningen standardiserades sam-
tidigt som formulärer upprättades för ansökningar, besiktningar och värde-
ringar. 

Produktionsrisken var kanske den mest komplicerade risken att hantera. I 
förordningarna utvecklades successivt bestämmelser om utformning och 
konstruktion av lånen. Låneorganisationerna upptäckte nämligen att ansök-
ningarna i detta avseende ibland inte höll måttet, vilket ledde till att Statens 
Byggnadsbyrå upprättade typritningar under 1920-talet. Denna föreskrivande 
verksamhet intensifierades i samband med 1942 års förordning då statens 
Byggnadslånebyrå gav ut bestämmelser om minimifordringar om vilka hus 
som skulle få statliga lån. Detta arbete accelererade under 1940-talet till följd 
av främst tre skäl; materialbrist, önskan att minska produktionskostnaderna 
och att styra utformningen av bostäderna. Denna process hade vid införandet 
av 1948 års låneregler hunnit så långt att det inte ansågs nödvändigt att ställa 
dessa krav i förordningstexten. Därmed hade en standardisering av kon-
struktionernas utformning och kontroll etablerats. Dessutom hade kanaler för 
att föra ut erfarenheter och kunskap formerats, vilket innebar att staten i 
större utsträckning än tidigare kunde styra den enskilda bostadens standard. 

Slutsatser 
I analysen av egnahemsbyggandet i Nyköping under perioden 1920–1948 
konstaterades att de statliga lånen berörde en stor andel av nyproduktionen 
under de perioder lånen fanns tillgängliga. Det visade sig också att nybyg-
gandet var större dessa år. I Nyköpings stadsfullmäktige diskuterades bo-
stadsfrågan i allmänhet och egnahem i synnerhet främst under inledningen 
av 1920-, 1930- samt 1940-talen. Diskussionerna ledde till att kommunen 
beslöt att förmedla statliga lån, men också till självständiga beslut om finan-
siering av bostäder. 

Under 1920-talet erbjöd kommunen blivande egnahemsägare nybyggnad-
slån. Dessa lån var till huvuddelen avsedda som förskott, tills statens lån 
hade betalats ut. I vissa fall blev dock nybyggnadslånen en särskild finansie-

                                                        
12 För en utvecklad analys av det kommunalpolitiska handlingsutrymmet efter kriget. Se 
Tropp, 1999; Bokholm 1995. 
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ringsform. När de statliga lånen avvecklades runt 1930 beslöt stadsfullmäk-
tige att i stället för lån ge borgen till egnahem och kooperativa bostadsför-
eningar. Det innebar att Nyköpings stad förde en egen linje avseende bo-
stadsfinansiering under 1930-talet. Det visade sig också att det under slutet 
av 1930-talet växte fram en frivillig kooperativ finansiering av egnahem 
genom HSB. Denna form krävde också kommunal borgen och innebar inte 
någon policyförändring från kommunens sida. Däremot hade standardise-
ringen drivits ännu längre genom att HSB arbetade med typritningar, hade 
egen prefabricerad produktion och dessutom en egen finansieringslösning i 
samarbete med livförsäkringsanstalten Folket (sedermera Folksam). För att 
lösa riskproblemen hade HSB inrättat en garantiförening som borgade för 
lånen. I denna förening ingick samtliga presumtiva egnahemsköpare. Dessu-
tom gav riksförbundet underborgen till garantiföreningen. Först därefter 
inträdde stadens borgensförpliktelser. Genom att staden valde att ge borgen 
kunde räntenivåerna sänkas. Denna lösning var mer marknadsorienterad och 
skulle kanske fått större genomslagskraft om inte kriget lamslagit egnahems-
produktionen.13 

Under 1930-talet förändrades organisationen inom kommunen för att 
hantera de tekniska frågorna. Stadsingenjören gick i pension och arbetet 
fördelades på flera tjänster. Genom att kommunen beslöt att förmedla de 
statliga lånen i början av 1940-talet blev kontrollen mer omfattande. Detta 
innebar att kommunen var tvungen att anställa mer personal för att hantera 
detta. Eftersom reglerna var mer detaljerade förenklades också arbetet i 
kommunen. Denna förenkling innebar att det var lättare även för små kom-
muner att anställa personal med erforderlig kompetens. 

Utbyggnaden av den kommunala kontrollorganisationen var en förutsätt-
ning för den ökade statliga styrningen. De växande kostnaderna för kontrol-
len drabbade inte staten, utan kommunerna fick själva bära den kostnaden. 
Kommunernas roll hade egentligen blivit egnahemsföreningens. Kommunen 
förmedlade och kontrollerade utifrån en given struktur av regler och avtal 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den ökade urbaniseringen un-
der slutet av 1800-talet ledde till att bostadsfrågan blev både ett praktiskt och 
ett politiskt problem. Ansvaret för att tillhandahålla bostäder till arbetare 
hade tidigare legat på arbetsgivaren, men när fabrikerna etablerades i städer-
na var denna ordning inte länge självklar. Lösningen blev att individer, före-
tag och kommuner tillämpade olika modeller för att sinsemellan fördela 
riskerna med att bygga bostäder till mindre bemedlade. Detta pågick fram till 
utbrottet av andra världskriget år 1939. Under mellankrigstiden tog emeller-
tid kommunerna ett större ansvar för att lösa bostadsförsörjningen. I och med 
med den bostadssociala utredningens förslag år 1942 blev det yttersta ansva-
ret för bostadsförsörjningen delat mellan staten och kommunerna. I och med 

                                                        
13 Lösningen liknade den försäkringslösning som uppstod i USA under 1930-talet, se Ratcliff, 
1949. 
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det statliga ansvarstagandet förändrades det sätt på vilket bostäder tillhanda-
hölls och finansierades i grunden. 

Det finns likheter med den situation som rådde vid sekelskiftet 1900, då 
bostadsfrågan tog plats på den rikspolitiska dagordningen, och dagens bo-
stadssituation. Då handlade det om mindre bemedlade arbetare som hade 
svårt att få tag på bostäder som de hade råd med. Lösningen byggde på sam-
arbete mellan arbetsgivare och kommun. I dag är det återigen svårt för vissa 
grupper att få tillgång till bostäder på grund av ekonomiska skäl. Dessa 
grupper utgörs huvudsakligen av unga vuxna och nyanlända. Två grupper 
som saknar stabil anknytning till arbetsmarknaden, vilket innebär att förut-
sättningar för mellankrigstidens lösningar i viss mån saknas, det förefaller 
vara så att ingen central arbetsgivare finns som kan utgöra en möjlig riskta-
gare. Hur ska bostäder finansieras och byggas för att dessa grupper ska ha 
råd att bo? 

Att göra arbetare till egnahemsägare har verkligen varit att göra den egna 
härden guld värd. Idag krävs dock nya lösningar för att erbjuda guldvärda 
härdar till dem som behöver det. 
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KAPITEL 5 
 
 

Handlaren, fabrikören och bankdirektören. 
Personliga nätverk och riskhantering i etable-
ringen av det moderna svenska banksystemet 

Tom Petersson14 

Introduktion 
Tillgång till tillförlitlig information är avgörande för bankers och andra fi-
nansiella aktörers verksamhet, särskilt med avseende på riskhantering. I 
normalfallet råder alltid en informationsasymmetri mellan en köpare och en 
säljare av finansiella tjänster. En låntagare har till exempel alltid bättre in-
formation än banken om sin egen återbetalningsförmåga och om sitt eget 
ekonomiska handlande före och efter att ett formellt kontrakt med banken 
ingåtts. En kund kan ha anledning att inte delge banken information om sin 
tidigare kredithistoria inför en förhandling om en kredit. Det finns en påtag-
lig risk för banken att den gör ett negativt urval bland sina potentiella lånta-
gare. Samtidigt finns det ett informationsproblem efter att lånekontraktet 
ingåtts. Kunden kan använda krediten på ett helt annat, och mer riskfyllt sätt, 
än vad som angavs före kontraktets ingående. Detta är en så kallad moralisk 
risk (Mayer, 1994; Bergström & Samuelsson, 1997; Casson 1997; Baker & 
Collins 1999). 

Banken har naturligtvis också som regel ett betydande informationsöver-
tag gentemot kunderna. Det kan till exempel handla om generell information 
på kredit- och kapitalmarknaderna, om förväntade prisförändringar och om 
förändrade ekonomiska konjunkturer, som i sin tur påverkar priset på pengar 

                                                        
14 Artikeln bygger på avhandlingen Framväxten av ett lokalt banksystem. Oppunda sparbank, 
Södermanlands enskilda bank och stationssamhället Katrineholm 1850-1916 som försvarades 
den 19 maj 2001. Fil.dr. Niklas Stenlås var opponent. Professor Håkan Lindgren var biträ-
dande handledare. Källmaterialet kommer bland annat från Centrum för Näringslivshistoria. 
Efter disputationen har Tom Petersson arbetat som forskare och lärare vid Ekonomisk-
historiska institutionen (befordrades till docent 2005), som projektledare vid Regionplanekon-
toret i Stockholm samt som utredare vid ledningskansliet, Uppsala universitet. 
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och finansiella tjänster. Banken kan minska risken för de potentiella negativa 
effekterna av informationsasymmetrierna. Genom att höja utlåningsräntorna 
ökar banken sina ekonomiska marginaler och kompenserar sig för framtida 
eventuella kreditförluster. Men samtidigt ökar därmed risken för ett negativt 
urval, eftersom de bästa låntagarna, de med den högsta kreditvärdigheten, 
sannolikt inte anser sig behöva betala en hög ränta, och därför söker sig till 
andra kreditgivare. Det finns en risk för att banken får en kreditportfölj av 
låntagare med relativt sämre återbetalningsförmåga men som är villiga att 
betala en högre låneränta än de bästa låntagarna. Det finns således starka 
incitament för banker och andra långivare att så effektivt och billigt som 
möjligt öka tillgången på tillförlitlig information om kunderna (Molho, 
1997; Baker & Collins, 1999).  

Personförtroende och systemförtroende 
Med syfte att minska den moraliska risken i samband med kreditgivning kan 
en bank välja att genomföra en långtgående övervakning och kontroll av sina 
låntagare. Utgångspunkten är att en bank inte bör bevilja en kredit förrän den 
är övertygad om att låntagaren har resurser och förmågor, såväl ekonomiska 
som moraliska, att återbetala lånet. I en situation där det i viss utsträckning 
saknas etablerade formella regelverk, där mer informella regelverk som trad-
itioner och normer ännu inte etablerats och där marknaden är i sin mest initi-
ala fas och präglas av stor osäkerhet, utgör personlig kunskap och sociala 
relationer ett viktigt instrument för att hantera risk. Det kan också uttryckas 
som att när det i ett samhälle saknas en mångfald av väl fungerande sam-
hällsinstitutioner, med tydliga formella regelverk i kombination med offent-
liga kontroll- och sanktionssystem, saknas ett systemförtroende. Istället förli-
tar sig individer och organisationer på sin personliga kunskap och på sina 
sociala relationer för att skaffa sig den nödvändiga informationen och för att 
hantera sitt eget risktagande (Molho, 1997; Baker & Collins, 1999).  

Framväxten av ett lokalt banksystem i stationssamhället Katrineholm från 
1800-talets mitt fram till första världskriget är studiens historiska och geo-
grafiska fokus. I detta lokala banksystem etablerade sig Oppunda Härads 
Sparbank och Södermanlands Enskilda Bank som de första och efterhand 
ledande formella och institutionaliserade finansiella aktörerna. I relation till 
andra, vanligen mindre och privata finansiella intermediärer kan banker som 
professionella organisationer utnyttja stordriftsfördelar vad avser till exem-
pel informationsinhämtning och informationsbearbetning. Studien belyser 
hur en liten krets av ledande befattningshavare i de två bankerna agerade för 
att framgångsrikt etablera och utveckla ett lokalt banksystem.  
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Sparbanker och affärsbanker i ett bankorienterat finan-
siellt system 
Parallellt med den industriella revolutionen i Sverige under andra hälften av 
1800-talet ägde en finansiell revolution rum. Sparbanker och affärsbanker 
etablerades i rask takt och snart fanns det ett rikstäckande nät av banker och 
bankkontor med en väl utvecklad förmåga att samla in och omfördela finan-
siella medel från överskotts- till underskottsområden. Samhällsekonomin 
monetariserades i hög grad och kreditvolymerna inom det institutional-
iserade banksystemet ökade. Också lagstiftningen på kredit- och kapital-
marknaderna – det vill säga det formella regelverket - förändrades på flera 
betydelsefulla sätt. De viktigaste positiva effekterna av de nya formella reg-
lerna var att allmänhetens förtroende för banker och andra finansiella inter-
mediärer ökade. Staten organiserade ett kontroll- och övervakningssystem på 
lokal, regional och nationell nivå där Bankinspektionen i Stockholm var den 
sammanhållande myndigheten. Bankers verksamhet skulle genomlysas och 
informationen om deras ekonomiska agerande och status offentliggöras och 
göras tillgänglig för allmänheten. Sammantaget ersattes den tidigare mer 
informella och oreglerade kreditmarknaden av ett institutionaliserat finansi-
ellt system med bankerna – sparbanker och affärsbanker – i centrum (Ögren, 
2010).  

I Sverige etablerades i slutet av 1800-talet vad som vanligen kallas ett 
bankorienterat finansiellt system. Det innebär att det är ett mindre antal stora 
banker som utgör kärnan i det finansiella systemet och som erbjuder allmän-
heten - individer, företag och organisationer - ett brett utbud av finansiella 
tjänster. Så kallade universalbanker utgör en central komponent i de banko-
rienterade finansiella systemen. I det marknadsorienterade finansiella syste-
met finns det en mängd olika, specialiserade finansiella intermediärer, till 
vilka kunderna får vända sig. De två varianterna har naturligtvis också andra 
egenskaper och karakteristika som skiljer dem åt. I det bankorienterade fi-
nansiella systemet kan ett fåtal stora aktörer få ett stort inflytande på hela 
samhällsekonomin, med såväl positiva som negativa konsekvenser också för 
de enskilda kunderna. De flesta bedömare anser att Sverige fortfarande idag 
har ett bankorienterat system, även om naturligtvis också de svenska finansi-
ella marknaderna internationaliserats och blivit beroende av vad som händer 
på de globala finansiella marknaderna (Larsson, 1998; Fohlin, 2015).  

Tidigare bankhistorisk forskning har haft stort fokus till exempel de stora 
affärsbankerna och deras engagemang i industrisektorn, på sparbanksväsen-
dets strukturella utveckling och på regleringen av de finansiella marknader-
na. En central utgångspunkt i min studie är att interaktionen mellan affärs-
banker och sparbanker, på lokal, regional och nationell nivå, hade betydelse 
för det svenska banksystemets utveckling. För en sådan analys finns det 
vissa likheter men också vissa skillnader mellan sparbanker och affärsbanker 
som måste tas i beaktande. Affärsbankernas främsta syfte var att, förutom att 
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tjäna pengar till sina ägare såklart, bedriva utlåningsverksamhet och därmed 
främja landets ekonomiska tillväxt. Sparbankerna däremot skulle i första 
hand bedriva inlåningsverksamhet riktad mot de ekonomiskt svagaste grup-
perna i samhället, de skulle främja sparsamhet och i förlängningen minska 
de offentliga utgifterna för fattigvård. Uppfattningen om sparbankerna som 
en typ av välgörenhetsorganisationer levde kvar i den ekonomisk-politiska 
debatten under i stort hela 1800-talet. Därtill var sparbankerna också skatte-
befriade på grund av denna välgörenhetskaraktär. Affärsbankerna var däre-
mot renodlade vinstdrivande organisationer och genererade också stora vins-
ter till sina ägare, vilket i sin tur bidrog till att affärsbankerna var impopulära 
i de breda folklagren i mitten av 1800-talet. 

Det var dock i mycket hög grad personer från en liten socio-ekonomisk 
elit i lokalsamhällena, i små tätorter likväl som i de stora städerna, som bil-
dade och drev såväl sparbanker som affärsbanker. Det rådde också en rela-
tivt hög grad av lokal självständighet i 1800-talets svenska banksystem. Den 
offentliga regleringen, särskilt fram till slutet av seklet, syftade till att upp-
muntra bildandet av fler banker och inte till att styra dem i detalj. Både spar-
banker och affärsbanker fick sina reglementen och sina bolagsordningar 
stadfästa av Kungl. Maj:t i Stockholm, och erhöll därmed ett slags officiellt 
godkännande. 

Sparbanker och affärsbanker var i hög grad beroende av varandra, inte 
minst för upparbetningen av lokala inlåningsmarknader. Sparbankerna hade 
som regel ett visst försteg och ett större förtroende hos en del av allmänheten 
i och med det faktum att man inte var en renodlad kommersiell bank. När 
affärsbankerna efter 1800-talets mitt blev allt mer beroende av inlåning från 
allmänheten för att finansiera sin utlåning utnyttjades de kunskaper och de 
erfarenheter som gjorts inom sparbankerna. På vissa lokala marknader kon-
kurrerade sparbanker och affärsbanker om i stort sett samma grupper av 
inlåningskunder men vanligare var att affärsbankerna tog hand om medel- 
och överklassens inlåning medan sparbankerna skulle hålla sig till arbetar- 
och underklass. Även avseende utlåningen förekom det en hög grad av kon-
kurrens mellan sparbanker och affärsbanker på vissa lokala marknader. 
Främst i södra Sverige hade det i mitten av 1800-talet bildats en lång rad 
sparbanker med främsta syfte att bedriva lokal utlåning i direkt konkurrens 
med affärsbankerna.  

Mot slutet av 1800-talet, framför allt i och med 1892 års sparbankslag, in-
fördes formella regleringar som skulle förhindra vad som ansågs vara en 
osund konkurrens mellan sparbanker och affärsbanker. Det fanns en ”natur-
lig ordning” som innebar att sparbankerna såsom småspararnas bank inte 
skulle beträda affärsbankernas traditionella områden för kreditgivning, med 
vilket avsågs krediter till industriföretag och annan riskfylld näringsverk-
samhet. Förtroendet för banksystemet som helhet skulle bevaras och förstär-
kas genom att sparbankerna inte riskerade insättarnas pengar i sådan risk-
fylld kreditgivning (Sjölander, 2005). 
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Stationssamhället Katrineholm 
När östra stambanan öppnade för trafik i juli 1866 blev Katrineholm en vik-
tig knutpunkt i det statliga järnvägsnätet. Katrineholm blev ett så kallat stat-
ionssamhälle. Runtom i Sverige växte liknande nya tätortsbildningar fram i 
takt med att järnvägsnätet byggdes ut. Katrineholms befolkning ökade från 
ett par hundra invånare på 1860-talet till drygt 6000 i mitten av 1910-talet. I 
dessa stationssamhällen var de anställda vid järnvägen en av de dominerande 
befolkningskategorierna, men bara i de inledande utvecklingsfaserna. Snart 
etablerade sig också en lång rad av olika näringsidkare i stationssamhällena, 
i första hand olika typer av handlare av livsmedel och andra förnödenheter. 
Även industrier som kunde utnyttja järnvägen för transporter, av både råva-
ror och av de produkter som tillverkades, etablerade sig i och i närheten av 
Katrineholm. Två av de största och mest framgångsrika pionjärindustrierna i 
Katrineholm var Carl Fredrikssons Träförädlings AB och Grönkvists Meka-
niska Verkstad.  

Det dröjde dock till början av 1880-talet innan Katrineholm fick sina 
första banker. Oppunda Härads Sparbank hade bildats redan 1850 och hade 
sitt kontor i Stora Malm, en bit utanför det nya stationssamhället. Oppunda 
Härads Sparbank hade inte lyckats särskilt väl med att bygga upp den lokala 
inlåningsmarknaden i häradet och var före flytten inte heller särskilt intresse-
rad av att nå kunder i det nya stationssamhället. Relativt omgående efter 
flytten till Katrineholm inleddes en moderniserings- och professional-
iseringsprocess av sparbankens verksamhet. Antalet styrelseledamöter 
minskades från 40 till 15, styrelseledamöterna fick också specifika uppgifter 
och befogenheter framför allt avseende utlåningsverksamheten. Öppettiderna 
utökades och reglementet skrevs om så att krediter också kunde lämnas till 
näringsliv och fastighetsägare i det nya samhället.  

En annan viktig förändring för Oppunda Härads Sparbank var ett samar-
bete med den andra nya banken i Katrineholm, det vill säga Södermanlands 
Enskilda Bank. Sparbanken blev tillsammans med en av ortens största hand-
lare, August Kullberg, Södermanlands Enskilda Banks växlingsombud i 
Katrineholm. Växlingsombuden fyllde en viktig funktion på de lokala mark-
naderna genom att få ut affärsbankernas sedlar i cirkulation, genom att lösa 
in andra bankers sedlar och genom att lösa in allmänhetens postremissväxlar.  

Samarbetet mellan Oppunda Härads Sparbank och Södermanlands En-
skilda Bank blev över tid alltmer omfattande, särskilt från 1889 då affärs-
banken öppnade ett eget kontor i Katrineholm och samarbetet avsåg både in- 
och utlåningsverksamheten. Antalet gemensamma befattningshavare mellan 
de två bankerna var också betydande, vilket naturligtvis underlättade in-
hämtningen av information om kunder och förhållandena på den lokala kre-
ditmarknaden. Nämnde August Kullberg satt i styrelsen för både Oppunda 
Härads Sparbank och för Södermanlands Enskilda Banks kontor i Katrine-
holm, och köpte dessutom snart in sig som delägare i samhällets största in-
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dustrier, bland dem Carl Fredrikssons Träförädlings AB och Grönkvists 
Mekaniska Verkstad.  

Södermanlands Enskilda Bank var mycket framgångsrik med att uppar-
beta den lokala inlåningsmarknaden i och kring Katrineholm, och tvekade 
inte att utnyttja metoder som vanligen förknippades med sparbanker, till 
exempel utdelandet av sparbössor till barn och anställandet av särskilda in-
sättningsombud. Oppunda Härads Sparbank valde att inte möta den nya kon-
kurrensen med några riktade eller offensiva motåtgärder. Istället genomför-
des en form av uppdelning mellan den lokala inlåningsmarknaden där spar-
banken nöjde sig med att inrikta sin inlåning mot den framväxande arbetar-
klassen medan affärsbanken tog hand om de större insättningskunderna.  

Riskhantering i praktiken 
Kreditgivningen i de två bankerna i Katrineholm präglades också av det nära 
samarbete och de personallianser som utvecklades mellan de två bankerna. 
Oppunda Härads Sparbank, som från början var en renodlad landsbygds-
sparbank som belånade jordbruksfastigheter, beviljade i allt högre utsträck-
ning lån till bostadsfastigheter i det nya stationssamhället. Parallellt med 
detta ökade också sparbankens utlåning dels mot säkerhet av aktier i Söder-
manlands Enskilda Bank, vilket var en helt ny utlåningsform för sparbanken, 
dels till de stora företagen i och omkring Katrineholm. Båda dessa för spar-
banken nya utlåningsformer gick stick i stäv med sparbankslagstiftningens 
intentioner om ett minskat risktagande från sparbankernas sida. Avsikten 
med 1892 års sparbankslag var ju att reducera sparbankernas mer riskfyllda 
krediter. Exemplet i Oppunda Härads Sparbank visar att de lokala ekono-
miska intressena, personrelationerna och samarbetet med Södermanlands 
Enskilda Bank var viktigare än det formella regelverket och myndigheternas 
uppfattning om hur sparbanksverksamhet skulle bedrivas.  

Tidigare forskning om de svenska stora affärsbankerna har ingående be-
handlat kreditgivningen till industrier och de bank-industrinätverk som 
byggdes upp kring storbankerna och de stora industriföretagen. I många 
avseenden etablerades ett liknande bank-industrinätverk också i Katrine-
holm. Kreditgivningen i Södermanlands Enskilda Bank var i mycket hög 
utsträckning inriktad på krediter till företag i Katrineholm, Nyköping och 
andra delar av Södermanland. I det lokala bank-industrinätverk som växte 
fram i Katrineholm, med August Kullberg, Carl Fredriksson och Gustaf Ro-
bert Grönkvist som centrala personer, var också Oppunda Härads Sparbank 
en delkomponent.  

I både Södermanlands Enskilda Bank och i Oppunda Härads Sparbank 
förekom ett stort antal så kallade insiderlån. Det var krediter som beviljades 
till personer som samtidigt hade höga befattningar i en eller båda bankerna, 
eller till företag som ägdes av personer verksamma i bankerna. Särskilt i 
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Södermanlands Enskilda Bank uppgick insiderlånen till miljonbelopp till 
lokala företagare och företag. Insiderlånen beviljades alltså till en liten krets 
av personer som besatte de centrala posterna i såväl banker, företag som 
kommunala myndigheter i och omkring stationssamhället.  

Den statliga Bankinspektionen som gjorde återkommande inspektioner på 
plats hos Södermanlands Enskilda Bank men också länsstyrelsen som grans-
kade sparbankerna riktade skarp kritik mot de omfattande insiderlånen i 
bankerna, som man ansåg vara synnerligen riskfylld. I strikt juridisk mening 
bröt inte insiderlånen mot de formella regelverken, varför kritiken var verk-
ningslös. Insiderlånen kan också tolkas ur ett riskhanterings- och informat-
ionsperspektiv. Det lokala banksystemet i Katrineholm var i en etablerings- 
och uppbyggnadsfas där informationsasymmetrierna mellan bank och poten-
tiella låntagare var avsevärt högre än på en mogen, väletablerad marknad. De 
personliga relationerna och insiderlånen kan i praktiken ha reducerat banker-
nas risktagande, förutsatt att bedömningen av kreditvärdigheten följde en i 
grunden objektiv praxis. Det är uppenbart att Bankinspektionen i allt högre 
utsträckning tvivlade på att tjänstemännen och andra befattningshavare hade 
tillräcklig kompetens och integritet och försökte förmå Södermanlands En-
skilda Bank att minska omfattningen av insiderlånen. Det ska dock betonas 
att Södermanlands Enskilda Bank och Oppunda Härads Sparbank inte på 
något sätt var unika. Dessa insiderlån var snarare regel än undantag i många 
affärsbanker och i många sparbanker decennierna kring sekelskiftet 1900.  

En naturlig ordning inom det lokala banksystemet 
Intentionerna med banklagstiftningen i slutet av 1800-talet var att skapa en 
naturlig ordning inom det svenska banksystemet, där sparbanker och affärs-
banker hade separata roller, och där sparbankerna skulle ägna sin kreditgiv-
ning åt mindre riskfyllda sektorer som bostäder och jordbruk, medan affärs-
bankerna skulle ta hand om den mer riskfyllda, men också mer lönsamma, 
industrikreditgivningen. I stationssamhället Katrineholm växte en variant av 
den naturliga ordningen fram. Den byggde snarast mer på samarbete än på 
konkurrens och marknadsuppdelning. Mellan Södermanlands Enskilda Bank 
och Oppunda Härads Sparbank etablerades täta och långvariga personliga 
nätverk, inom vilka kunskap om de lokala ekonomiska förhållandena för-
medlades och utnyttjades i de båda bankernas kreditgivning. De båda ban-
kerna var också centrala komponenter i ett bank-industrinätverk i Katrine-
holm som mycket kraftigt dominerande det lokala näringslivet och den 
kommunala politiken, och i vilket en liten krets av bankdirektörer, handlare 
och fabrikörer utövade det avgörande inflytandet.  
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KAPITEL 6 
 
 

Förmögenhet och förändrade förutsättningar. 
Förmögenhetsväxling som ekonomisk strategi 
och framväxten av en modern kapitalmarknad 

Kristina Lilja15 

Inledning 
Dagens svenska hushåll är i generella termer rikare än tidigare generationer. 
De reala tillgångarna utgörs av fastigheter och olika slag av kapitalvaror, 
medan den finansiella förmögenheten återfinns i värdepapperstillgångar 
såsom aktier, obligationer och fonder. Det privata försäkringssparandet (in-
klusive pensionssparandet) är därtill mycket omfattande. I ett historiskt per-
spektiv är en relativt liten andel placerad på sparkonton hos banker. Förmö-
genhetens placering är av största betydelse inte bara för de enskilda hushål-
len, utan även för samhället i stort då sparandet är en av förutsättningarna för 
investeringar och en grund för ekonomisk tillväxt. Sparandet kan således 
vara konjunkturstabiliserande. I december 2017 värderades hushållens finan-
siella tillgångar till drygt 13 300 miljarder kronor. Då hushållen samtidigt är 
relativt högt skuldsatta är nettoförmögenheten beräknad till nära 9 200 mil-
jarder kronor (SCB, Sparbarometern). 

Det omfattande privata sparandet i tillgångar av olika slag är ett resultat 
av den svenska ekonomins gynnsamma tillväxt under lång tid. Dessutom har 
utvecklingen på kapitalmarknaden, med ett stort antal aktörer och place-
ringsalternativ, inneburit att individer med olika sparmotiv och riskaversion 

                                                        
15 Artikeln tar sin utgångspunkt i avhandlingen Marknad och hushåll. Sparande och krediter i 
Falun 1820-1910 utifrån ett livscykelperspektiv som försvarades den 12 november 2004 vid 
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Biträdande handledare var professor 
Maths Isacson, fil.dr. Inger Jonsson och slutligen fil.dr. Maurits Nyström. Fil.dr. (numera 
professor) Patrick Svensson (Lunds universitet) var opponent. Efter disputationen har Kristina 
Lilja arbetat som forskare och lärare vid institutionen i Uppsala. Hon blev docent 2013 och 
sedan 2014 anställd som universitetslektor. Sedan 2017 fungerar Lilja som studierektor för 
grundnivån och i mars 2018 efterträdde hon Mats Larsson som föreståndare för Uppsala 
Center for Business History (UCBH). 
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lättare har kunnat finna alternativ för sitt sparande. Under de senaste decen-
nierna har sparandet i hög grad individualiserats. Samtidigt har det också 
breddats och i dag har en stor andel av de svenska hushållen ett sparande av 
något slag. Det växande sparandet beror även på att försämringarna inom 
pensionssystemet i slutet på 1990-talet medförde att hushållen återigen blev 
tvungna att själva spara inför ålderdomen. 

Förmögenhetstillväxten har också ökat till följd av kraftigt höjda fastig-
hetsvärden efter finanskrisen i början på 1990-talet. Att spara i fastigheter 
har varit extra gynnsamt men det är samtidigt ett betydligt mer riskfyllt al-
ternativ. Trots erfarenheter av kraftiga svängningar och prisfall på bostads- 
och fastighetsmarknaden så anses det mer attraktivt att välja denna form av 
investering än att exempelvis ha ett sparande på ett sparkonto. En viktig 
fördel är att fastighetsägaren, genom att amortera på bostadslånet, samtidigt 
kan använda sin tillgång och bedriva ett sparande. De personer som har valt 
denna strategi under senare år har på ett mycket lönsamt vis kunnat förränta 
sin förmögenhet med hjälp av prisuppgången på fastigheter. 

Att spara och låna under livstiden 
Viljan att ackumulera tillgångar genom ett sparande grundar sig på en med-
vetenhet bland hushållen om att de egna inkomsterna inte alltid motsvarar 
utgifterna. Ett sparande blir därmed en slags försäkran om att kunna hantera 
perioder av inkomstbortfall, men också tillfällen då utgifterna är större än 
inkomsterna, vilket vanligtvis inträffar flera gånger under en livstid. De teo-
retiska ansatser som har fått störst genomslag och som förklarar denna pro-
blematik är Livscykelhypotesen och den Permanenta inkomsthypotesen. De 
båda hypoteserna, som lanserades under 1950-talet bygger på empiriska 
observationer i USA, gjorda decennierna dessförinnan. I korta ordalag byg-
ger modellerna på antagandet att hushållen strävar efter en jämn konsumtion 
av sin inkomst, jämt fördelad under livet och att de därför måste värdera 
relationen mellan inkomst och konsumtionsbehov (Modigliani & Brumberg, 
1954:1980; Friedman, 1957). De måste välja mellan att spara i dag och kon-
sumera i morgon och vice versa. Det finns alltså anledning att spara i unga år 
för att ha råd med de utgifter som uppstår under familjebildandet. Under en 
period då familjen växer i storlek kan de finansiella tillgångarna omvandlas 
till reala tillgångar. När barnen blir äldre är det ofta svårare att spara och i 
samband med detta kan stigande kostnader tvinga hushållen till att öka sin 
skuldsättning. När investeringsbehovet, i exempelvis reala tillgångar, är till-
fredsställt så ökar åter också sparandet i andra tillgångar. I denna fas är siktet 
inställt på att ha ett sparkapital inför ålderdomen. Trots minskande arbetsin-
komster kan förutsättningarna för detta sparande ha förbättrats då försörj-
ningsbördan lättar när barnen flyttar hemifrån. Enligt ovan nämnda hypote-
ser så utvecklas sparandet under livstiden enligt ett cykliskt förlopp, som 
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grafiskt kan illustreras med hjälp av ett upp-och-nedvänt U och där förmö-
genheten är som störst mitt i livet. Individerna antas konsumera tillgångarna 
under livstiden och inte efterlämna några arv. De senare antagandena har 
kritiserats för att inte överensstämma med verkligheten, men desto mindre 
används hypoteserna alltjämt för att förklara det individuella sparbeteendet. 

Att individers och hushållens ekonomiska förutsättningar och behov har 
varierat under deras livstid iakttogs tidigt och har även legat till grund för 
andra snarlika cykliska modeller. Exempelvis Rowntree (1901) observerade 
runt sekelskiftet 1900 att arbetare i York var särskilt drabbade av fattigdom 
under tidig medelålder och ålderdom. Att försörjningsbördan påverkade 
hushållens förmögenhet negativt i samband med att familjen växte i storlek 
har även framgått av andra europeiska och amerikanska studier (Rowntree, 
1901; Haines, 1979; Di Matteo, 1998). Flera undersökningar har visat att 
barnens inkomstbidrag var viktiga för hushållets försörjning fortfarande i 
början av 1900-talet, i de industrialiserade länderna (Haines, 1979; Larsson, 
1989; Bäcklund & Lilja, 2009; 2011; 2014; Lilja & Bäcklund, 2013a; 
2013b). Barnen var med sin arbetsinsats och med sitt (eventuella) inkomst-
bidrag en viktig ekonomisk tillgång för familjen. Med industrialiseringen 
och moderniseringen av samhället utvecklades arbetarskyddslagstiftningen. 
En förändring var att barnarbete reglerades, vilket innebar att barnen inte 
tilläts att delta på arbetsmarknaden i samma utsträckning som tidigare. Istäl-
let förutsattes de att gå i skola. Det höjde hushållens kostnader för att ha 
barn.  

Även om denna typ av reform syftade till att förbättra barnens levnads-
villkor så förändrade den också hushållens ekonomiska förutsättningar. Det 
finns exempelvis forskning som visar att incitamenten – viljan – att ha flera 
barn kan ha påverkats negativt, och att detta var en av de faktorer som låg 
bakom fertilitetsnedgången i Sverige från sent 1800-tal och framåt (Bäck-
lund & Lilja, 2018). Det blev helt enkelt mindre lönsamt att ”spara i barn” 
samtidigt som fördelarna med att spara finansiellt blev starkare (Ransom & 
Sutch, 1986; Bäcklund & Lilja, 2009; 2011; 2018; Lilja & Bäcklund, 
2013b). Vilka möjligheter hade man egentligen till ett sådant sparande? Hur 
såg förutsättningarna ut på kapitalmarknaden? 

Syftet med detta kapitel är att beskriva och analysera den moderna kapi-
talmarknadens etablering och hur förutsättningarna för en förmögenhetsväx-
ling som svarade mot hushållens ekonomiska behov under livstiden förbätt-
rades. Förmögenhetsväxling avser i det här avseendet det sätt på vilket hus-
hållen väljer att under perioder i livet hålla olika slag av tillgångar för att 
kunna optimera de egna ekonomiska förutsättningarna. Undersökningen 
behandlar förhållandena i Falun perioden 1820-1910. Genom en sådan ana-
lys är det möjligt att urskilja utvecklingsmönster och relatera deras dynamik 
till den lokala ekonomins förändrade förutsättningar och infrastruktur. 
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Kapitalmarknadens etablering och expansion 
Den svenska kapitalmarknaden etablerades under 1800-talet och växte i om-
fattning, både vad gällde antal aktörer, tjänster och förvaltade belopp, sär-
skilt under seklets andra hälft. Allt fler banker bildades och hushållens inlå-
ning växte hos såväl sparbanker som affärsbanker (Figur 1). De tillgångar 
som fanns utanför banksystemet, och som bestod av betydande medel i ute-
stående fordringar hos privatpersoner och företag samt tillgångar i de många 
lokala kassorna, kom i allt större utsträckning att sättas in hos bankerna 
(Lilja, kommande). En kraftig ökning i banktillgångar kan skönjas från och 
med 1870-talet. Ökningen berodde på att affärsbankerna började intressera 
sig för inlåningssidan av bankverksamheten (Lilja, 2010), på de reallöneök-
ningar som skedde från 1880-talet (Söderberg, 2010), men också på den 
monetarisering som sammanhängde med industrialiseringen och modernise-
ringen och som innebar att hushållen i större utsträckning använde mynt och 
sedlar i de dagliga transaktionerna (Lilja & Jonsson, 2018). Dessa föränd-
ringar underlättade även hushållens möjligheter till ett banksparande. 

 
Figur 1: Fördelningen av hushållens inlåning i banker samt betalningsmedel 
i omlopp utanför banksystemet, 1820-1910, procent 

 
Källa: Waldenström, D. (2018) Table SE2.3. 

Hushållens finansiella tillgångar växte kraftigt från och med 1870-talet (Fi-
gur 2). Tillgångarnas tillväxt sammanföll med flera olika förändringar inom 
den finansiella sektorn i Sverige, vilket har betecknats i termer av den finan-
siella revolutionen (Ögren, 2010). Ett flertal av de finansiella sparformer och 
många av de aktörer som alltjämt återfinns i dag i Sverige etablerades; man 
kan rentav tala om att en inlåningsrevolution skedde då inlåningen växte 
med stor kraft från och med denna period (Lilja, 2010). 
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Den moderna kapitalmarknaden som successivt fick en fastare form un-
der 1800-talet kännetecknades av att allt fler aktörer blev aktiva på spar-
marknaden, men också av att andelen skuldrelationer i form av fordringar av 
hushållens finansiella tillgångar, enligt Daniel Waldenströms beräkningar, 
minskade från 17 till 7 procent mellan 1870 och 1900 (Figur 2). Dessa siff-
ror är lägre än vad som generellt har framkommit i andra studier och det 
beror dels på hur de totala finansiella tillgångarna har beräknats och dels på 
lokala variationer (Lindgren, 2002; Hellgren, 2003; Lilja, 2004). Forskning-
en visar dock sammantaget på en utveckling från en i huvudsak privat kre-
ditmarknad till en institutionellt dominerad redan före sekelskiftet 1900.  
 
Figur 2: Hushållens finansiella tillgångar, 1820-1910, miljoner kronor, lö-
pande 

 
Källa: Waldenström, D. (2018) Table SE2.3. 

Den mycket vanliga förekomsten av kreditrelationer som många gånger ba-
serades på skuldsedlar (IOU) kom dock alltjämt att leva kvar ännu under 
1900-talet, men fick delvis en annan betydelse. Det äldre systemet av privata 
skuldrelationer hade varit dels en konsekvens av bristen på sedlar och mynt 
samt den låga tilltron till dessa, dels avsaknaden av lämpliga alternativ i 
form av spar- och låneinrättningar. De hushåll som hade ett överskottskapital 
kunde placera det hos företag och privatpersoner mot ränta. Långsiktiga 
ekonomiska relationer borgade ofta för relativt god säkerhet och en stabilitet 
i systemet, vilket gjorde att transaktionskostnaderna minskade. Risken att bli 
lurad och att andra oförutsägbara händelser inträffade var dock många 
gånger överhängande och kunde innebära att det sparade beloppet gick förlo-
rat. Systemet med skuldrelationer fungerade emellertid så länge som fordran 
eller skulden avsågs (och faktiskt kunde) regleras vid behov. Oöverskådlig-
heten över denna del av kapitalmarknaden och att antalet placeringsalternativ 
inte var tillräckligt för att kunna kanalisera ett sparande som matchade efter-
frågan på kapital för investeringar i jordbruk, infrastruktur och industri, in-
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nebar att spar- och låneinrättningar i form av banker sågs som angelägna 
lösningar inte minst för företagare och kommuner. Dessutom innebar aktie-
bolagsreformen år 1848 och utgivningen av obligationer att mer långsiktiga 
finansieringslösningar blev möjliga för dessa aktörer samtidigt som hushål-
len i växande utsträckning fick fler sparalternativ att välja mellan.  

När så den institutionella verksamheten expanderade och spar- och lå-
nealternativen breddades, kom olika slag av sparmotiv att bättre kunna till-
godoses. Inlåningsmarknaden gjorde att det blev möjligt att lättare sörja för 
att förmögenheten kunde förvaltas under livets olika skeden med hjälp av 
sparkonton, värdepapper och individförsäkringar. När sparförmågan stärktes 
med hjälp av stigande reallöner och förstärkt köpkraft från och med 1880-
talet (Myrdal, 1933) nådde de olika sparalternativen snabbt framgång bland 
hushållen (Figur 2). 

Falun – stad i omvandling 
Falun var under 1800-talet en ämbetsmannastad och en central knytpunkt för 
handel och köpenskap i Bergslagsregionen. Sett till befolkningsstruktur och 
näringsliv så liknade staden i mångt och mycket andra mellansvenska städer 
av jämförbar storlek. Falun hade en relativt stor medelklass bestående av 
hantverkare, handelsmän samt statliga tjänstemän och deras familjer, men en 
viktig skillnad var att de anställda i gruvan dominerade bland stadens invå-
nare. Näringslivet kännetecknades under första hälften av 1800-talet av stag-
nation, till stor del beroende av dålig lönsamhet i gruvan. När industria-
liseringsprocessen under andra hälften av seklet spreds och kom att inbe-
gripa allt fler delar av Faluns lokala näringsliv, tog den ekonomiska tillväx-
ten fart. Näringslivets expansion avspeglades i befolkningsutvecklingen och 
antalet invånare i staden närapå tredubblades under perioden 1820-1910. 
Den främsta tillväxten inföll emellertid under senare delen av seklets andra 
hälft. 

I början av 1800-talet var det Bergslaget, handelsmän och sockenmagasi-
nen som fungerade som spar- och kreditinrättningar för stadens och region-
ens företagare och hushåll. Förhållandena förändrades i viss utsträckning när 
Falu stads sparbank bildades år 1825 och Kopparbergs läns sparbank inrätta-
des år 1851. Bergslaget startade år 1836 Stora Kopparbergs läns och Bergs-
lags enskilda bank som under drygt ett par decennier fungerade som företa-
gets bank. Bankens ledning valde från tiden runt 1860 att släppa den nära 
kopplingen till Bergslaget. Istället började banken fungera som en affärs-
bank, tillgänglig för såväl näringsliv som allmänhet. Runt sekelskiftet 1900 
tillkom fler affärsbanker i staden. 

Under den tid som behandlas här kom hushållen i Falun att använda olika 
sparalternativ på kapitalmarknaden. Sparandet i sparinrättning var utbrett 
redan tidigt, vilket bland annat berodde på att Bergslaget i Falun tillhörde 
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stadssparbankens grundare och att det liksom andra arbetsgivare uppmunt-
rade sina anställda till att spara. Sparbankssparandet blev tidigt en viktig 
sparform för allmänheten och när de ekonomiska förutsättningarna förbätt-
rades steg också inlåningen. År 1870 hade en tredjedel av Faluns invånare ett 
eget konto i stadssparbanken och år 1910 varannan individ (Silow, 1926). 
Det överensstämmer relativt väl med förhållandena i andra svenska städer 
(Bäcklund & Lilja, 2016). 

Många invånare hade även konton i någon av stadens affärsbanker, då 
dessa banker, som nämndes ovan, under senare delen av 1800-talet började 
intressera sig för allmänhetens sparande i större utsträckning. Även försäk-
ringsmarknaden utvecklades under denna tid – vilket sammanhängde med 
finansmarknadens utveckling. Exempelvis etablerades livförsäkringsbolag 
vid denna tid och i slutet av seklet hade livförsäkringar fått ett fäste bland 
stadens mer bemedlade invånare. För arbetarna och deras familjer var de 
frivilliga, lokala sjukkassor som bildades av de anställda på en större arbets-
plats eller inom en yrkeskår så kallade hundramannaföreningarna (hundra 
män i förening) mycket populära under 1800-talets andra hälft. Detsamma 
gällde tusenmannaföreningarna – en slags livförsäkringar som byggde på 
snarlika principer.16 Dessa lokala kassor vid arbetsplatserna, och kanske sär-
skilt tusenmannaföreningarna, kom i viss mån att ersättas av de liv- och ka-
pitalförsäkringar som lanserades som en slags folkförsäkring under de första 
åren i början av 1900-talet, och som snabbt blev efterfrågade bland den 
breda allmänheten. 

Särskilt utmärkande för Falun var att ovanligt många individer ägde en 
fastighet i eller i närheten av staden. Inte bara köpmän och hantverkare, utan 
också gruvans anställda ägde sitt boende. Det senare var en tradition vid 
gruvan, men när arbetstillfällena minskade under sent 1800-tal blev privat 
ägande mindre vanligt. Ett annat särdrag var att aktieägandet fanns och var 
relativt utbrett redan tidigt. Det var en konsekvens av de många i Falun verk-
samma bergsmännens andelsägande (fjärdeparter) i gruvan. Ett mer demo-
kratiskt ägande av värdepapper inföll under slutet av seklet, när järnvägs- 
och teaterobligationer blev populära bland allmänheten. 

Hushållen, förmögenhet och sparstrategier 
Det förlopp som beskriver hushållens förmögenhetsutveckling under livsti-
den urskiljs i generella termer för invånarna i Falun (Figur 3). Förmögenhet-
en varierade alltså i storlek beroende på i vilket skede av livet hushållet be-

                                                        
16 Hundramannaföreningarna byggde på att varje medlem lade en fastställd del av sin lön i 
föreningens kassa och den som blev sjuk fick bidrag därifrån. Det krävdes troligtvis minst 
hundra medlemmar för att det skulle fungera ekonomiskt. För tusenmannaföreningarna gällde 
vanligtvis att varje medlem i föreningen skulle bidra med ett fastställt belopp (t.ex. en krona) 
till de efterlevande när en medlem dog. Här var antalet medlemmar fastställt till tusen. 
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fann sig. Som framgår av grafen i figur 3 var den genomsnittliga nettoför-
mögenheten som störst under de år då hushållet kan antas ha varit som mest 
produktivt och expansivt samt när det nådde maximal storlek vad avser anta-
let familjemedlemmar. Det inföll när de vuxna var runt 40-55 år. Många 
hushåll avvecklades i takt med att de vuxna blev äldre, och det förekom att 
barnen fick ekonomiskt stöd inför vuxenlivet. Som ett resultat minskade 
hushållens samlade tillgångar. För ett fåtal lyckosamma individer upprätt-
hölls förmögenheten under ålderdomen. I detta sena skede av livet var van-
ligtvis skulderna, som uppkom genom att lån togs i samband med att hushål-
let etablerades och/eller utökades, mindre i storlek än tidigare eller helt åter-
betalade. Det gjorde att det, beroende på ekonomiska omständigheter och 
livslängd, fanns tillgångar att fördela mellan arvingarna. För Faluns del var 
bouppteckningsgraden drygt 50 procent runt sekelskiftet 1900. Vid tiden 
runt 1850 var motsvarande siffra drygt en tredjedel. Detta är siffror som 
relativt väl återger de förhållanden som rådde även i andra städer vid samma 
tid. De visar att det fanns betydligt fler hushåll, som hade tillgångar att bo-
uppteckna och som hade ett arv som kunde fördelas i Falun runt sekelskiftet 
1900, än tidigare. Denna förmögenhetsutveckling under 1800-talets andra 
hälft överensstämmer relativt väl med den för Sverige som helhet. 

Hushållens förmögenhet bestod alltså av fasta och rörliga tillgångar. De 
rörliga tillgångarna utgörs definitionsmässigt av föremål och varor samt av 
finansiella tillgångar. De förra bestod av ädelmetaller, smycken, möbler och 
konst, men också av kläder, textiler samt hushålls- och arbetsredskap. Dessa 
lösörestillgångar kunde användas av hushållsmedlemmarna, men kunde vid 
behov omsättas till pengar på en andrahandsmarknad (Jonsson & Lilja, 2015; 
Lilja & Jonsson, kommande; Murhem, Ulväng & Lilja, 2013; Kentää, 2016). 
Hushållens fasta tillgångar består definitionsmässigt främst av fastigheter av 
olika slag. 
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Figur 3: Nettoförmögenhet bland boupptecknade i Falun 1820-1902 ålder-
fördelat, fast pris (1914 = 100), kronor 

 
Källa: Bouppteckningar och arvskiften samt död- och begravningsböcker (ULA). 

Anm. Det genomsnittliga värdet för 466 boupptecknade individer 1820-1902 i åldrarna 20-75 
har beräknats för ålderskohorter (20-24, 25-29 o.s.v.) i femårsintervall (22, 27 o.s.v.). Deflate-
rat enligt Edvinssons & Söderbergs KPI (Edvinsson & Söderberg, 2010). 

I återstoden av denna artikel analyseras förmögenhetsväxlingen i Falun på 
basis av bouppteckningar och med hänsyn till ålder hos de som blivit boupp-
tecknade. Undersökningen har delats in i två delperioder, 1820-62 respektive 
1880-1902. Indelningen motiveras dels utifrån de förändrade förutsättning-
arna för förmögenhetsväxling, då den moderna kapitalmarknaden etablera-
des, dels av att bouppteckningsmaterialet är litet. Det senare gör att resulta-
ten från studien ska anses som tentativa.  

Två tredjedelar av de som boupptecknades i Falun, och som alltså utgör 
underlaget för analysen, ägde fastigheter i början av undersökningsperioden. 
Kring sekelskiftet 1900, däremot, ägde hälften av de boupptecknade fastig-
heter. (Tabellerna 1A-1B). Då fastigheter var en stor investering och en del i 
uppbyggandet av hushållets förmögenhet, så ökade andelen hushåll med 
detta slag av tillgång i takt med de vuxna hushållsmedlemmarnas ålder. Fas-
tigheten var i så måtto en investering som kunde användas som bostad, men 
som också kunde hyras ut för att ge inkomster. Det gjorde att detta slag av 
tillgångar inte alltid avyttrades när ägaren blev äldre. Bostaden var troligen 
hushållets viktigaste (reala) tillgång, då liksom idag, och den fungerade där-
till som en pensionsförsäkring.  

Fastighetspriser i städer steg generellt i slutet av 1800-talet. Det innebar 
att färre hade råd att äga sin bostad. Detta medförde således att förmögenhet-
en i minskande utsträckning bestod av reala tillgångar i slutet av 1800-talet 
än tidigare. I stället ökade de rörliga tillgångarnas andel av förmögenheten 
märkbart. 
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För de yngre hushållen i Falun var sparande i bank ett vanligt alternativ 
under 1800-talet (Tabellerna 1A-B). Det var relativt riskfritt och räntan upp-
gick till 4-5 procent. De tidiga sparbankerna uppmuntrade till regelbundet 
sparande och genom att acceptera även små insättningar kunde mindre be-
medlade hushålls sparbehov tillgodoses. Även ett finansiellt sparande för 
barn blev möjligt och en betydande del av sparbankskontona var för barn 
redan från starten. En del av dessa konton var aktiva under flera år och om-
vandlades så småningom till vuxenkonton. Det var även vanligt att konton 
öppnades då en person fick anställning eller blev myndig. 

Att ha ett sparkonto blev relativt vanligt då många hushåll insåg fördelar-
na med banksparande. Det innebar att det ofta fanns ett eller flera sparkonton 
i en familj, beroende på den ekonomiska förmågan. Ett eget sparkonto blev 
för många något attraktivt, då beloppet kunde användas i samband med fa-
miljebildande, etablerandet av en egen rörelse eller helt enkelt som försäkran 
mot inkomstbortfall. En förbättrad inkomstsituation och flera banker att välja 
mellan förklarar varför en större del av de vuxna hushållen hade ett bankspa-
rande i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet än tidigare (Tabell 1A 
och B). 
 
Tabell 1A. Andel hushåll med olika slag av tillgångar samt skulder, 1820-
1862, procent 

Ålder Fastighet Fordran Banktillgångar Värdepapper Skulder Antal 
20-35 41 44 15 4 96 27 
36-55 68 29 6 11 95 66 
56- 85 25 12 10 58 113 

Källa: Bouppteckningar och arvskiften samt död- och begravningsböcker (ULA). 

Anm.: Fordran inkluderar innestående löner och arv, ej reglerade affärstransaktioner och 
utlåning. Samtliga boupptecknade hade lösöre. 

Tabell 1B. Andel hushåll med olika slag av tillgångar samt skulder, 1880-
1902 

Ålder Fastig. Fordran Bankt. Värdep. Försäkr, Skulder Antal 
20-35 21 29 11  4 7 29 28 
36-55 50 37 29 21 12 88 68 
56- 54 28 35 18 3 82 139 

Källa: Bouppteckningar och arvskiften samt död- och begravningsböcker (ULA). 

Anm.: Fordran inkluderar innestående löner och arv, ej reglerade affärstransaktioner och 
utlåning. Samtliga boupptecknade hade lösöre. 

Vi vet att hushållens sparande karakteriseras dels av kortsiktighet, vilket 
beror på inkomstbortfall i samband med exempelvis sjukdom och arbetslös-
het, dels av långsiktighet på grund av att det finns ett sparbehov inför ålder-
dom. Ett banksparande kan användas för sparande på såväl kort som lång 
sikt, men en nackdel med detta sparande är att det är individuellt och enbart 
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bygger på egna sparade medel (som förräntats). Dessa tillgångar är lätta att 
använda vid behov, men möjligheten att ta ut sparbeloppen gör också att det 
många gånger är svårt att bygga upp ett sparande som är tillräckligt för att 
tillgodose de kostnader som uppstår när inkomsterna minskar, dvs. när man 
blev äldre (Lilja & Bäcklund, 2016).  

Svårigheterna att ha råd att spara gjorde att det under 1800-talet var 
många konton som upphörde efter en kort tid. Då behovet men också möj-
ligheterna med ett banksparande var uppenbart öppnade många individer 
emellertid ett bankkonto vid ett senare tillfälle när sparförmågan åter fanns. 
Lättillgängligheten till det egna sparandet var alltså inte bara en fördel, utan 
rymde även en inneboende svaghet. Här hade det kollektiva försäkringsspa-
randet en fördel, då detta sparande hade andra principer; en premie betalades 
in och ett avtalat belopp föll ut då försäkringen löstes in. Utbetalda belopp 
behövde alltså inte motsvara det belopp som betalats in. 

Ett privat försäkringssparande i sjuk- och begravningskassor av olika slag 
var mycket utbrett bland (manliga) arbetare i Sverige under den andra hälf-
ten av 1800-talet (Lilja & Bäcklund, 2016). Då försäkringarna syftade till att 
ge de efterlevande ett ekonomiskt stöd, återfanns de först och främst bland 
barnfamiljer och gifta (Tabell 1B). De försäkringar som livförsäkringsbola-
gen erbjöd från och med 1870-talet och som förutsatte regelbundna premie-
inbetalningar var relativt dyra för låginkomsttagare. Det innebar att den äldre 
generationen bland de boupptecknade som här studeras, sällan hade tagit 
försäkringar av detta slag. Det var först i samband med att liv- och kapital-
försäkringarna, de så kallade folkförsäkringarna, lanserades runt sekelskiftet 
1900 som försäkringsbolagens produkter blev ett alternativ också för dessa 
grupper. Kapitalförsäkringarna vände sig särskilt till arbetare och individer 
med begränsade möjligheter att spara. De blev snabbt mycket populära ef-
tersom premieinbetalningar uppgick till tämligen små summor och insamla-
des ibland på veckobasis (Lilja & Bäcklund, 2016). 

Fordringar var vanligt förekommande bland alla hushåll oavsett ålder un-
der den tid som här studeras. Det berodde på att innestående löner och arv, 
men även att företagares affärsrelationer och privat utlåning ingick i katego-
rin fordringar. Att ha fordringar var vanligast i den mest aktiva åldern, 36-55 
år (Tabellerna 1A-B). Att många unga, dvs. i åldern 20-35 år, hade fordring-
ar fortfarande i mitten av 1800-talet, berodde troligtvis på att i den agrara 
ekonomin var lönen oftast innestående hos arbetsgivaren. Ytterligare en för-
klaring var att unga inte löste ut sina arvslotter, utan väntade med detta till 
ett senare skede i livet.  

Andelen unga hushåll med fordran var emellertid betydligt lägre under 
sent 1800-talet, vilket kan ha berott på att flera olika sparalternativ nu fanns 
tillgängliga och konkurrerade om kunder. Det var mer fördelaktigt för hus-
hållet att kräva in fordran och sätta in beloppet på (spar)bank eller placera 
det i en finansiell tillgång av ett annat slag, än att ha den innestående som en 
privat fordran.  
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Skuldsättning var, som nämndes inledningsvis, ett sätt att konsumera 
först och spara efteråt genom att hushållet återbetalade lånet vid ett senare 
tillfälle. Att ha skulder var vanligt förekommande bland de boupptecknade 
och i stort sett alla hushåll hade en eller flera skulder (Tabellerna 1A-B). 
Skuldsättningen var något mindre utbredd under den senare undersöknings-
perioden, när likviditeten i lokalsamhället hade ökat och den institutionella 
kreditmarknaden hade blivit fast förankrad i lokalsamhället.  

Fram till senare delen av 1800-talet hade nästan alla boupptecknade en 
skuld, men skuldsättningen var klart lägre bland de äldre, dvs. de i ålders-
grupperna över 55 år (Tabellerna 1A-B). Denna utveckling stämmer väl 
överens med de antaganden som görs vad gäller skuldcykeln över livstiden. 
Avvecklingsstadiet, som förklarar varför skuldsättningen generellt var lägre 
för de äldre hushållen, var emellertid inte lika tydligt i slutet av 1800-talet. 
Det kan bero på att de farliga och tunga jobben i Falu koppargruva i stor 
utsträckning hade ersatts med andra anställningar inom industri- och tjänste-
sektorn och fler kunde fortsätta att arbeta längre än tidigare. Det senare var 
inte minst ett resultat av att medellivslängden hade ökat. Det gjorde att de 
äldre hushållens förmögenhetsväxling i många fall alltså ännu inte hade bli-
vit aktuell, utan inföll senare i livet. Beteendet var istället mer likt gruppen 
medelålders.  

Att de äldre (56> år) i något mindre utsträckning hade fordringar och mer 
ofta hade ett sparande i inrättning stämmer väl överens med ett antagande 
om att dessa hushåll var inriktade på ett ålderdomssparande (Tabellerna 1A-
B). Banksparandet var dessutom mer lättillgängligt och risken mindre än 
med andra möjliga sparformer. Att räntan på sparmedlen var relativt låg 
spelade sannolikt mindre roll i detta skede i livet, då det med all säkerhet var 
viktigare att sparandet ansågs vara tryggt placerat än att avkastningen maxi-
merades. 

Prissättningen på reala tillgångar påverkade även förmögenhetsinnehavet. 
Att skuldsättning under sent 1800-tal och vid tiden runt 1900 var mindre 
vanligt bland de yngre hushållen, var en effekt av att fastighetspriserna hade 
stigit under sent 1800-tal och att en egen bostad därför hade blivit svårare att 
ha råd att köpa (Tabellerna 1A-B). Till skillnad mot för tidigare generationer 
fick man vänta med denna investering till senare i livet. Prisutvecklingen 
innebar, som nämndes ovan, att andelen hushåll med fast egendom mins-
kade.  

Den bild som sammantaget framkommer av analysen av bouppteckning-
arna är att hushållens förmögenhet från slutet av 1800-talet i större utsträck-
ning än tidigare utgjordes av finansiella tillgångar såsom bankinsättningar, 
värdepapper och försäkringar och att andelen med fastighetsinnehav mins-
kade mellan de två delperioderna. Något som inte analyserats specifikt här, 
men som ändå bör påpekas, är att det fanns betydande skillnader i tillgångss-
lagens storlek och förmögenhetsväxlingen, beroende på socioekonomisk 
tillhörighet. Men den analysen liksom förmögenhetsväxlingens påverkan på 
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förmögenhetstillväxten i Sverige under den tid som här studeras, får lov 
göras mer utförligt i ett annat och senare sammanhang. 

Att hantera den egna ekonomin under en livstid 
Under 1800-talet etablerades den moderna kapitalmarknaden i Sverige. Det 
var en period då den ekonomiska tillväxten tog fart och reallönerna steg un-
der slutet av århundradet. Det innebar att hushållens förmögenhet växte och 
att allt fler bland befolkningen kunde spara. Kapitalmarknaden växte i om-
fattning och mot slutet av seklet fanns det flera olika aktörer på den institut-
ionella sparmarknaden. Dessa aktörer kom att konkurrera om hushållens 
tillgångar. Sparalternativen blev samtidigt fler då olika sparformer introduce-
rades. Hushållen kunde därför använda flera olika sparinrättningar och spar-
former för skilda behov under livstiden. Utvecklingen innebar att de tradit-
ionella kreditrelationerna som kännetecknade det agrara samhället vid sekel-
skiftet 1900 hade en relativt mindre betydelse än tidigare. 

Ett tydligt livstidsförlopp kan urskiljas vad avser förmögenhetens place-
ring, där en förmögenhetsväxling som svarade mot hushållets och familjer-
nas behov underlättades av moderniseringen av kapitalmarknaden och att 
sparalternativen breddades. Stigande fastighetspriser innebar emellertid att 
de reala tillgångarnas del i förmögenhetsväxlingen under livstiden delvis 
kringskars mot slutet av 1800-talet. Istället blev finansiella tillgångar allt mer 
vanligt förekommande bland hushållen. Ekonomiska förutsättningar och 
sparmotiv var bestämmande för vilken form av sparande som valdes, men 
självklart spelade även tillgängligheten roll. Det innebar att sparandet i 
(spar)bank var särskilt utbrett, men att också försäkringar och värdepapper 
blev en mer vanlig sparform redan i slutet av 1800-talet. 
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KAPITEL 7 
 
 

Managing German pressure during World War 
II, the Swedish experiences  

Peter Hedberg17 

Introduction 
The history of international economy and politics is generally a story of 
great powers, in which small countries are set aside as insignificant. As El-
oranta et al. put it: “it is a common assumption that smaller geographic size, 
or some other indicator of perceived weakness, connotes limited power and 
importance in the ‘big picture’.” (Eloranta et al., 2018, 1). However, the 
empirical evidence that small and supposedly weak states have played im-
portant roles in the global economy is abundant, and especially so during 
times of war and conflict. In such times, the economic exchange between the 
warring countries has regularly diminished. Hence, belligerents have turned 
to small and preferably neutral countries—whose commercial activities have 
not been as restricted as those of the belligerents—to acquire necessary sup-
plies (Hedberg & Karlsson, 2015). However, since the military power of a 
country is related to its wealth, in troubled times belligerents have made 
efforts to increase its influence over neutral countries. As a result, neutral 
countries have experienced pressure from belligerent countries (Handel, 
1990). But by being neutral, they have also proved efficient in launching 
flexible strategies, which have provided them room to manoeuvre and to 
avoid being drawn into hostilities. (Morgenthau, 1973; Walt, 1987; Waltz, 
1979). 

During the 1930s, for instance, when international political tension in-
creased and the economy disintegrated, neutral countries mainly employed 

                                                        
17 This chapter draws on Hedberg’s dissertation Handeln och betalningarna mellan Sverige 
och Tyskland, 1934-1945. The thesis was defended September 26 2003, and professor Jan 
Ottosson was the assistant supervisor. Professor Birgit Karlsson, University of Gothenburg, 
was the appointed faculty opponent. Hedberg is now associate professor and senior lecturer at 
Uppsala University. 
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three types of strategies to maintain sovereignty and independence. The first 
was to create alliances with other small countries in order to counterbalance 
great power pressure. As regards the Scandinavian countries, the Oslo con-
vention group could have been such an alliance, if it had lasted. In 1930, 
representatives from the Scandinavian and the Benelux countries met in 
order to discuss ways to evade British and German protectionism (van Roon, 
1989). But the collapse of the Gold Standard in 1931 and escalating protec-
tionism destroyed the prerequisites for cooperation. The Scandinavian coun-
tries followed the British currency while Belgium and the Netherlands fol-
lowed the gold standard. Instead of developing an alternative market and 
gaining political leverage by forming an alliance, the Scandinavian countries 
opted to balance between the two major powers by entering bilateral ex-
change agreements with England in 1933 and with Germany in 1934 
(Hedberg, 2003, 17-18.). According to Baker Fox, during World War II, 
most small countries first chose to balance and then to bandwagon when the 
political map changed (Baker Fox, 1959). However, either choice of strategy 
depended on whether the small country could convince the belligerents that 
the costs of using coercion against the smaller country would be higher than 
the gains of doing so. Baker Fox stresses that this strategy was achieved by 
threatening to jump to the enemy side, or to deprive or to offer the rivalling 
great power goods or services controlled by the small country and desired by 
the other great power (Baker Fox, 1959, 7-9). This, in turn, required skilfully 
used diplomacy. According to East et al., economic diplomacy became the 
actual line of defence for small countries (East, Salmore, & Hermann, 1978, 
123-134). 

The aim of this chapter is to add to the literature on small state strategies 
with an analysis of Sweden’s strategies vis-à-vis the great power of Germany 
during the interwar period and World War II. The basic argument is that 
Sweden utilized the commercial procedures and market conduct that devel-
oped within the peacetime framework of the bilateral exchange clearing ar-
rangement. This arrangement drew from pre-war market practices that obvi-
ated German pressure, i.e. allowed Germans less scope to utilize its stronger 
bargaining power vis-à-vis Sweden, although they made frequent attempts. 

The chapter is organized as follows: in the following section, a brief 
background to the bilateral exchange clearing arrangement is presented. In 
the following two sections, the developments of the arrangement, which 
evolved under the influence of economic as well as political conditions, are 
examined. The last section concludes the chapter. 
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The disintegration of the international economy 
From the stock market turbulence and the introduction of the Smoot-Hawley 
tariff in 1929 to the breakdown of the international monetary and payment 
system it only took about two years (Findlay & O’Rourke, 2007; Irwin, 
2011). As international trade and commerce was disrupted, the major powers 
launched new commercial policies, which changed the conditions yet fur-
ther. Shortly, protectionism and regionalization became the main features of 
the international economy. The major powers reorganized their commercial 
exchange, aiming at tying raw material and primary commodity producing 
countries to their own spheres while at the same time providing for market 
shares or privileges for their export industries (Eichengreen & Irwin, 1995; 
Rooth, 1986). 

In order to maintain trade and commerce, the Scandinavian countries en-
tered bilateral exchange agreements with Great Britain and Germany, 
which accounted for the largest shares of the Scandinavian trade. Accord-
ing to Salmon, since their dependence on the British market placed them in a 
weak bargaining position, the Scandinavian countries were among the first 
outside of the Commonwealth to be targeted (Salmon, 2010). In regard to the 
German-Swedish exchange, negotiations concerned both trade and financial 
issues, related to Germany’s indebtedness and its monetary policies 
(Hedberg, 2010, 118). In Germany, the international monetary and trade 
policy changes entailed increasing current account deficits and a drainage of 
foreign exchange currencies, to which Germany responded by cancelling 
payments to creditors abroad and by introducing restrictive exchange control 
policy.18 Since a significant part of the debts emanated from government 
loans as well as international and private credits of notable size (e.g. the 
Dawes and the Young loans, the Krueger loan, and the Lee-Higgins loan), 
this automatically became a diplomatic issue. First, the creditor countries 
met in order to agree on a long-term settlement to the claims. In regard to 
Germany’s current account deficits and the exhausted reserves, the creditors 
were under no illusion that all creditors’ claims would be met. In addition, 
the claims differed in terms of size, maturity, interest rates, currencies, and 
consequently the creditors could not settle upon a solution, satisfactory to all 
parties. 

Sweden belonged to the group of concerned countries. Even though the 
Swedish creditors accounted for a modest 4-5 percent of the total creditor 
claims, it still amounted to 1 Billion Kronor19, which was considerable from a 

                                                        
18 In July 1931, Germany's total external debt amounted to circa 25 billion Reichsmark, of 
which approximately half were about to come due. The interest rate varied between 5-8½ 
percent and the annuity for the loans amounted to approximately 1.5 billion. 
19 For comparison, the trade turnover from the Swedish-German trade amounted to 435 Million 
kronor in 1934. Measured in 2018 prices the financial claims amounted to 31.5 Billion Kronor 
while the trade turnover came to 788.5 Million Kronor. 
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Swedish point of view, especially in light of the fact that the holdings be-
longed to a few commercial banks. Needless to say, countries like England 
or France disapproved of the Swedish claims and Sweden thus had little 
possibility to assert its interest in a joint attempt to negotiate with the Ger-
mans. Sweden, hence, had to negotiate separately with reluctant Reichsbank 
representatives. 

After long and exhausting negotiations, a bilateral clearing agreement 
was signed in August and in December 1934. The agreement was designed 
as an agreement in principle, which allowed for adjustments to changing 
conditions. The basic principle was that Swedish and German purchases and 
offset purchases were to develop proportionally, and Germany’s exports 
were to exceed the Swedish’ while the German trade surplus was reserved to 
liquidate export and financial claims. According to the agreement, in order to 
meet all financial liabilities, the German trade surplus had to come to circa 
125 Mill Kronor annually. Remaining tranches of the surpluses were made 
available at the free disposal of the Reichsbank for rebuilding its monetary 
reserves and financing imports. 

The Swedish financial claims fell into two categories: government loans 
and private claims. The claims had different ranks depending on their finan-
cial status in the German monetary policy. Even though the size of the hold-
ings of government bonds differed between countries, they mainly originated 
from international joint ventures and government bonds were the highest 
while private claims were lowest in rank, which in turn depended on their 
terms and payment conditions, i.e. interest rates, duration, and amortizations. 
Since the private claims in general were short-term credits with high interest 
rates, the Germans made efforts to lower liabilities through annulment of 
payments and reduced interest rates (sometimes after unilateral decision). 

The most problematic claim, the Kreuger loan, was larger than the hold-
ings of all Swedish government bonds put together. It had been granted on a 
private basis in 1929 by the Kreuger group, led by the infamous matchstick 
magnate Ivar Kreuger. In return for the loan, the creditors were granted a 
monopoly on the German match market. It was by definition a private claim. 
However, in terms of its size and conditions it was equal to a government 
loan. But before the Germans finally recognized the Kreuger loan as equal to 
the government loans, the Swedish negotiators had to concede to reduced 
interest rates in return. The German gain was not so much the lowered liabil-
ities (in absolute numbers) as it was the precedent in having a creditor coun-
try accept reduced interest rates. At the time, a number of bilateral commer-
cial agreements had been concluded and yet another number of agreements 
was well under way, and shortly and a bit ironically, it became customary for 
Germany to refer to other interstate agreements in their bilateral negotia-
tions. 
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Managing German pressure 
Like most other bilateral clearing arrangements of the time, the Swedish-
German clearing system was unsuccessful when it was put into practice. 
During the 1930s and onwards, the German economy was successively reor-
ganized into a war economy. In regard to the Swedish-German exchange, 
this was reflected in an increasing demand for Swedish raw materials, which 
in combination with inadequate German transports resulted in a clearing 
deficit. Hence, in July 1935, new negotiations were commenced, which re-
sulted in a number of adjusted agreements. In regard to the financial issues, 
the parties agreed to divide the clearing surplus in equal parts between the 
Reichsbank and the Swedish creditors, which in principle was advantageous 
from the view of the holders of government bonds since this meant better 
guarantees of getting paid. However, from the view of the holders of private 
claims, the adjustments were a setback; ditherto, they had not been repaid at 
all and the Swedish government, which prioritized the government loans, 
had not exerted any pressure to achieve a fair solution. In addition, in Janu-
ary 1936, the private claims were converted to funding bonds to be regulated 
outside of the exchange clearing arrangement, which meant that holders of 
funding bonds had to rely on Germany’s ability and willingness to make 
transfers. Moreover, by converting private claims into funding bonds, this 
meant a write-down of the private claims debt. 

Evidence from the archival sources shows that the Swedish government 
regarded the exchange with Germany as fairly successful. According to for 
instance Nilson, however, the failure of the exchange clearing system was a 
deliberate attempt to destabilize the agreement, on the part of the Germans 
(Nilson, 1983, 103). In October 1938, the agreement was prolonged, with the 
exception of the Kreuger loan, which from then on had to be renegotiated 
annually. This was indeed a disadvantage for Sweden. German bargaining 
power grew and its stance was still negative towards the Kreuger loan, and 
the following years it became a challenge to ensure that its terms did not 
deteriorate. 

In September 1939, the Second World War broke out. In light of the ex-
periences from the previous war between Europe’s great powers, the Swe-
dish government anticipated diminishing access to foreign markets. During 
World War I, after 1916, the plummeting international trade had caused seri-
ous shortages of precious supplies such as foodstuffs and fuels, as well as 
sky-rocketing inflation, which in turn had given momentum to a similar po-
litical unrest that had swept through Europe before the war. Like in other 
countries, the impact of World War I on the Swedish economy was severe 
and persistent (Hedberg, 2016). With the intention toavoid being drawn into 
the next great power war and maintain trade and commercial exchange with 
foreign markets, Sweden adopted a policy of neutrality and prepared itself 
for political pressure and economic hardship. 
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As it turned out, World War II affected the world economy even worse 
than the previous war. During the war, belligerent as well as neutral societies 
were more pervasively organized by government than previously; a larger 
proportion of their resources, i.e. their GDP, was channeled for military pur-
poses than they had been during previous wars. Also, the ability to produce a 
larger quantity of high quality weapons and munitions had improved signifi-
cantly. As a result, this war was fought on a different scale as compared to 
previous conflicts. Moreover, during this war, economic warfare and block-
ades targeted both enemy commerce and trade conducted by neutral powers 
with the enemy. Blockades became more effective as new forms of warfare 
developed. While the improved range of shore-side artillery forced navies to 
operate further offshore, the deployment of aerial and naval submarines in-
tensified their attacks on merchant vessels as well as enabling belligerents to 
mount counter-blockades. Consequently, international trade and commerce 
plummeted. 

In addition, from a Swedish pint of view, the theatre of war surrounded 
and was close to Swedish territorial waters, and in April 1940, German and 
British naval forces both launched a blockade of the Skagerrak trade routes. 
From then on, until the end of the war, Sweden was cut off from other mar-
kets, leaving Germany as Sweden’s single major accessible market. The 
effect on Sweden’s trade was notable: before the blockade, Germany and 
Britain accounted for 22 and 17 per cent, respectively, of Swedish trade 
turnover. During the war years, Germany’s share exceeded 40 per cent, 
while the British portion came to a mere 1 per cent. The concentration of 
trade to Germany should be viewed in the light of the plummeting trade; 
already in 1941, the Swedish import and export volume had declined by 3/5 
and 1/3 respectively in comparison with pre-blockade levels (Hedberg & 
Larsson, 2012, 178). Thus, the point of departure for the ensuing years of 
exchange with Germany was what Hirschman would characterize in terms of 
a Swedish dependency on Germany (Hirschman, 1980, viii). Although Swe-
den escaped the tragedies of losses of lives and destruction, the impact of 
World War II on Swedish trade was still greater than any of the previous 
wars (Hedberg & Karlsson, 2015). 

For obvious reasons, the importance of acquiring and safeguarding for 
commodity markets grew in Germany as well. Consequently, trade issues 
became increasingly prioritized on the agenda. This shift in priorities led to a 
shift in focus in the clearing arrangement –from financial claims to trade 
issues – which was reflected in the clearing arrangement, which expanded 
both vertically (as separate issues became more codified) and horizontally 
(as agreements encompassed more and more trade related issues such as 
freight costs and other service costs linked to the Swedish-German commer-
cial exchange). The increasing diplomatic activities were clearly reflected in 
the growing number of Swedish-German agreements (i.e. agreements con-
cerning trade and commercial issues on interstate level, occupied territories 
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and countries excluded). While during the 1930s, about ten major agree-
ments were concluded between Germany and Sweden, between Sept 8 1939 
and May 3 1944 (when the last wartime trade and commercial agreement 
was concluded) the number came to no less than 57 (NA: FO: HP64A/2107). 
In addition to these, since industry representatives were given mandate (e.g. 
accredited diplomats) to conclude intergovernmental agreements on business 
level as well, a substantial number of additional agreements were concluded. 

There were of course more reasons as to why the diplomatic activities 
grew. First off, the bilateral arrangement emerged as a result of diverging 
incentives, and even though these had been bridged and accommodated, 
divergence of interests obviously remained and resurfaced frequently in the 
negotiations. The contractual expansion, however, meant that the exchange 
became increasingly framed with explicit rules. Up until the blockade of the 
Skagerrak, however, British-German competition for control of Europe’s 
markets and German demand for Swedish commodities and currencies had 
outbalanced German influence (see ch 2 in (Salmon, 2010). The clearing 
arrangement thus had been established at a time when German bargaining 
power was weaker. When their military power grew, however, the Germans 
became increasingly assertive in the negotiations. As German bargaining 
power increased pari passu with its military strength, and while its incen-
tives to review and adjust parts of the agreements in benefit of their own 
interests remained, increasingly specified rules of the arrangement allowed 
less scope to assert its power. This meant that German political pressure did 
not necessarily translate into a stronger influence over the rules of the ex-
change. It was of course easier to keep neutral Sweden appeased. The 
agreement of 1939 had resulted in a large surplus, and although perhaps a bit 
naively, the Swedish government hoped that the arrangement would provide 
for a continuous exchange and that Swedish creditors would be fully paid. 
Under conditions as those mentioned above, the Swedish-German clearing 
arrangement seemed acceptable or even advantageous. 

However, as the war expanded, the German demand for Swedish com-
modities increased rapidly, as did the cost of transportation, which to an 
increasing extent was carried out by Swedish vessels and trains. In 1941, 
Germany’s payments for transportation had increased ten times the level of 
1939. As a result, similar to the developments in 1935, a clearing deficit of 
25 Mill Kronor (corresponding to 773 Mill Kronor in 2018 prices) emerged. 
Consequently, the Germans failed to pay all Swedish exporters and creditors. 

This may or may not have been yet another attempt to repudiate, renego-
tiate or revise the arrangement. In 1941, Germany was an expanding great 
power at war and ditherto, its military campaigns had been very successful. 
In addition, the Swedish government was fully aware that Germany’s territo-
rial expansion had economic objectives, in line with the plans for autarky – 
and according to for instance Petzina, Sweden was a part of these plans for a 
Grossraumwirtschaft (Petzina, 1968). However, it also appeared as if Ger-
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many experienced declining industrial capacity. Firstly, the war effort re-
quired an increasing share of the German resources, which correspondingly 
diminished the supplies required by the civil sectors. Moreover, it also 
seemed that Germany experienced increasing difficulties to coordinate and 
allocate labour and raw materials, such as fuels, which manifested itself in 
declining production. For instance, Germany had made extensive commit-
ments to supply other trading partners with the coal and coke that was de-
manded by domestic industries and households in Germany. (Tooze, 2006, 
355-357). Further, neither the bilateral arrangement with Germany, nor the 
recurrently resulting clearing deficits were unique occurrences. In fact, as a 
result of Germany’s difficulties to expand its exportations, most of Germa-
ny’s bilateral arrangements resulted in growing clearing deficits. While this 
meant further pressure on the Reichsbank’s current accounts, Germany, con-
sequently had to borrow from abroad or acquire means of payment from 
countries under German control (Tooze, 2006, 679). Neutral Switzerland and 
occupied Denmark, for instance, had concluded comparable bilateral ar-
rangements, which in addition had developed similarly, and Germany had 
likewise insisted that trade deficits would be covered with credits (Hug, 
2002). But there, German influence was greater and both countries met the 
German demands instantly. Concurrently, the German negotiators demanded 
a similar arrangement to balance bilateral deficits with Sweden. 

The clearing deficit with Sweden was not very large, but in Sweden this 
was still considered a breach of agreement, and accordingly, in August 1941, 
the Swedish government protested sharply by threatening to freeze German 
assets for offset payments to Swedish exporters and creditors. According to 
contemporary government official and high-ranking diplomat Gunnar Häg-
glöf, the German negotiators entered the following negotiations with arro-
gance, using strong language that made reference to German military power 
and privations on the Eastern front (Hägglöf, 1958, 197, 204). The demand, 
however, was not entirely exorbitant. During the 1930s, when the Gold 
Standard system collapsed and protectionism escalated, state export credit 
guarantees were employed in order to manage risk in international business 
as well as politically (Hedberg, 2003, 182-183).  

The guarantee functioned as insurance for exporters if a foreign debtor 
cancelled a transfer or failed to pay claims. Credits were granted only on the 
initiative of the exporter. For this purpose, the Swedish foreign trade organi-
sation and the Export Credit Guarantee Board (Exportkreditnämnden) ad-
ministered the credits. On the whole, however, they were used quite sparse-
ly. The German demand, however, was for a general revolving credit, free of 
German disposal. It should be noted that during normal conditions, credits 
would have been a customary way to resolve the problem, and, in a recent 
and possibly prejudicial agreement, Sweden had granted the Soviet Union 
credits, equivalent to the German suggestion. But credits, during these condi-
tions, were not a viable option for the Swedes. Credits would counteract the 
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benefits of the exchange with Germany and weaken the German incentive to 
direct its trade to achieve a clearing surplus that sufficed to pay exporters 
and financial creditors. From a Swedish point of view, the long-run conse-
quences would thus probably have been disadvantageous. In view of the 
German share of the Swedish trade and the fact that Germany’s demand, to 
an increasing extent, applied to a few Swedish raw materials, in accordance 
with the plans for Grossraumwirtschaft in Europe, eventually the principles 
that levelled the asymmetric bargaining power would have been lost. Also, 
the use of credits required the assistance of Swedish business, but in practice 
it had very weak support. Finally, considering the weakened position of the 
Reichsbank in 1940-1941, credits would have entailed weaker incentives for 
the Germans to make stronger efforts to compensate Swedish creditors or 
exporters. Consequently, the Swedish government could not submit to the 
German demand, but on the other hand, it could not be rejected since it en-
tailed an obvious risk of trade war or even regular war (Hedberg, 2009, 183-
185). Instead, before the Swedish government delivered the counterproposal, 
the German demand had been carefully revised after internal negotiations 
between the Swedish trade bureaucracy and Swedish business. 

The Swedish counterproposal, which actually was delivered in uncondi-
tional terms, offered a partial, short-term credit – not a long-term revolving 
credit, free of German disposal. As a matter of fact, the German demand was 
revised on every point of significance. The credits were to be integrated in-
side of the clearing arrangement whereas the clearing accounts had to be 
refunded without further delay for financing continuous trade. In order to 
speed up German payments for Swedish exportations, the duration of pay-
ments had to be shortened to 1 up to 1 1/2 year. In regard to the credit vol-
ume, it had been a leading principle that planning of forthcoming trade and 
payments was based on previous years’ commercial exchange. The Germans 
stressed that the German exports would increase substantially, which al-
lowed for free credits. But according to the Swedish estimates, there was a 
risk that the deficits would continue to grow permanently, alongside with the 
repeated demands for new credits. According to the estimates based on the 
previous years’ trade, the Swedish exports would come to about 500 Million 
Kronor and from the Swedish side it was suggested that half, 250 Million 
Kronor, could be credited. 

The final argument that the Swedes put forth referred to a preceding and, 
in Swedish opinion, prejudicial Swedish-German general agreement. In Jan-
uary 1940, Swedish and German officials had agreed to fix their commodity 
export prices in order to avoid war induced inflation. The general price 
agreement comprised the commodities that accounted for the largest shares 
of the trade and were considered of strategic importance. In order to safe-
guard the terms and conditions, they became subject to detailed trade agree-
ments. This meant that the composition of the trade could not be changed 
without negotiating and concluding a new general agreement. The prospect 
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of imposing changes of this kind without at the same time affecting the Swe-
dish or the German benefits from the exchange was small (Hedberg, 2003, 
187) According to the Swedish terms, the credits could only be offered for 
purchases of Swedish commodities. In practice, only industries that had de-
veloped rapidly and that belonged to the largest in terms of the size of the 
work force, like forestry and the engineering industry, were willing to grant 
credits. Although the Swedish government was prepared to guarantee parts 
of the Swedish exporters’ credits, up to at most 50 per cent, it could or would 
not grant credits. It was acknowledged that the Germans wished to increase 
their purchases of in particular Swedish iron ore. But since the iron ore ex-
porters were confident that the Germans would make continuous iron ore 
purchases, irrespective of a credit arrangement they rejected the German 
demand completely. Although outraged, the German negotiators accepted 
the Swedish demands, and as it turned out, only 30-38 per cent of the credits 
were used. This was a debacle for the German negotiators, but a success 
from a Swedish perspective. 

At the time when the negotiations were about to be concluded, the Swe-
dish government was provided with intelligence and the government learned 
that Germany were encountering military setbacks in the war whereas the 
German economy was entering a recession. Even though this didn’t affect 
the Swedish positions in the negotiations, it confirmed that maintaining long-
term commercial relations with Germany was pointless. As it turned out, 
these negotiations became somewhat of a turning point in Swedish-German 
relations. 

Exiting the clearing arrangement with Germany 
Up until that point, the relations with Germany had been characterized by 
daily ducking and dodging increasingly assertive German advances. The 
Swedish economy still depended on in particular German fuels, and while 
Allied foreign trade had dropped below half of pre-war levels (Hedberg & 
Karlsson, 2015, 72), Axis trade increased between 1940 and 1943. Thus, 
there were still no alternatives to the German market while at the same time 
the risk of provoking retaliations or a war with Germany was real. It should 
be remembered that late 1941/summer of 1942, when it became clear to the 
Swedish policymakers that the outlook of a German victory was weak, the 
war would still rage on a global scale for about three more years. 

But as the Allied forces strengthened their political influence, Swedish-
Allied diplomatic relations were intensified. This shift in conditions initiated 
the beginnings of a re-orientation of Swedish economic policies as well as 
Swedish foreign policies. The Swedish negotiators choose a compromising 
strategy, attempting to oblige both Allied and German negotiators. Sweden 
chose to make a gradual exit from the clearing arrangement by delivering the 
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agreed upon exports to Germany while avoiding to make new commitments. 
The Allied governments were kept informed during the process. 

The definite exit was rather undramatic. It was carried out in April 1945, 
by the introduction of a law in Sweden, which due to the sky-rocketing war-
risk induced insurance costs, prohibited further freight insurance, which 
effectively stopped all trade with Germany. When trade collapsed, the clear-
ing arrangement collapsed as well. In a sense, this was an ironic way of end-
ing the clearing arrangement since the system itself was a sort of insurance 
system. The financial claims, which were the initial subject of the arrange-
ment after all, became a diplomatic issue to settle in Swedish-Allied negotia-
tions. 

Conclusions 
In this chapter, the means and measures employed to make the strategy 
work, i.e. how Sweden managed to bandwagon and concomitantly evade 
German pressure are examined. In the literature, Sweden’s strategies during 
World War II has oftentimes been used as a successful example of balanc-
ing/bandwagoning in order to maintain sovereignty and independence. For 
instance Baker Fox stresses that this strategy was achieved by threatening to 
jump to the enemy side, or to deprive or to offer the rivalling great power 
goods or services controlled by the small country and desired by the other 
great power. (Baker Fox, 1959, 7-9), which in turn required skilfully used 
diplomacy. 

The empirical evidence from the literature clearly shows that neutrality 
during the war necessitated both economic and political concessions to the 
belligerents to counterweigh their relative military weakness and a use of 
pragmatic (realist) tools to evade hostilities (Golson, 2018). According to 
East et al., economic diplomacy became the actual line of defence for the 
small countries (East et al., 1978, 123-134), which thus has been highlighted 
in this chapter.  

The Swedish-German bilateral arrangement emerged as a result from di-
verging incentives, and even though these had been bridged and accommo-
dated, divergence of interests obviously remained and resurfaced frequently 
in the negotiations. At the time of its establishment, German bargaining 
power vis-à-vis Sweden was levelled, mainly due to Anglo-German compe-
tition (see ch 2 in Salmon, 2010). When German military and economic 
power grew, notably after the blockade of Skagerrak, the Germans became 
increasingly assertive in the negotiations. But as the exchange increased, it 
became framed with an increasing number of explicit rules, and increasingly 
specified rules of the arrangement allowed less scope for Germany to assert 
its power. This meant that German political pressure did not necessarily 
translate into a stronger influence over the rules of the exchange. 
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KAPITEL 8 
 
 

En analys av en könsstereotypisk företagar-
norm  

Maria Axelsson20 

Inledning 
Vi vet att kvinnor och män i Sverige har haft samma formella möjligheter att 
starta och driva företag sedan 1920-talet. Vi vet också att det trots detta fak-
tum är en övervägande andel män som driver företag. Den mer eller mindre 
uttalade diskursen har gjort gällande att det är mer manligt att driva företag 
och att kvinnor inte passar lika bra som företagare. Företagsekonomerna 
Holmquist och Sundin har gjort flera studier med fokus på kvinnors företa-
gande och problematiserat sina resultat utifrån samhällets bild av hur en 
företagare bör vara. De och andra företagsforskare har i sin forskning visat 
att flera faktorer skiljer mellan kvinnor och män som företagare. Det har 
framkommit att kvinnor och män har olika motiv till varför de startar före-
tag, att mäns och kvinnors nätverk ser olika ut och det har till och med fram-
kommit att män och kvinnor har olika typer av företagaregenskaper. I dessa 
hänseenden har det ”manliga” varit normen medan kvinnorna ansetts vara 
annorlunda. Företagsforskningen har diskuterat möjliga förklaringar till 
detta. Både kvinnor och män som är företagare påverkas av strukturer, kultur 
och tradition. Arbetsmarknaden är könssegregerad och männen dominerar 
den privata sektorn medan kvinnorna framförallt återfinns inom den offent-
liga. Det är inom den privata sektorn som de flesta småföretagen finns, vilket 
ger männen ett försprång eftersom de antas ha mer relevanta erfarenheter 
och viktiga kontakter att utnyttja i sitt företagande. När den offentliga sek-
torn genomfört neddragningar, och många kvinnor blivit arbetslösa eller 

                                                        
20 Artikeln är en sammanfattning av avhandlingen Ifrågasatta företagare. Konkursförvaltares 
syn på kvinnor och män som företagsgäldenärer under 1900-talet som försvarades den 5 maj 
2006. Fil.dr. Pia Höök var opponent och fil. dr. Torbjörn Engdahl biträdande handledare. 
Efter disputationen har Maria Axelsson arbetat som forskare och lärare vid Ekonomisk-
historiska institutionen i Uppsala, utredare vid Statens skolinspektion och som undervisnings-
råd och projektledare för Internationella studier vid Statens skolverk. 
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deltidsanställda, har trycket ökat på kvinnor att finna andra alternativa 
sysselsättningar, som till exempel att starta egna företag. Det har också fun-
nits en politisk vilja att göra den offentliga sektorn mer företagsvänlig, så att 
fler företagare ska kunna etableras inom området. Om det sedan har innebu-
rit att det främst är kvinnorna som startar företag inom den offentliga sektorn 
är dock mer osäkert (Holmquist & Sundin, 1989 & 2002; Näsman, 2000; 
NUTEK, 2003; Ahl 2002).  

Konkursanalyser med fokus på mäns och kvinnors före-
tagande 
Men skiljer det sig då verkligen mellan män och kvinnor som driver eller har 
drivit företag? Det är förstås inte en enkel fråga att besvara eller att studera. 
Ett sätt att närma sig denna fråga är att använda det rika material som en 
företagskonkurs ger. I samband med att företag sätts i konkurs (av olika an-
ledningar) upprättas en konkursakt av en konkursförvaltare med juridisk 
kompetens. De konkursakter som finns bevarade i Sverige har formmässigt 
sett ungefär likadana ut i flera hundra år, vilket gör materialet extra spän-
nande att följa över tid. Konkursförvaltaren har bland annat till uppgift att 
utröna orsakerna till konkursen och fördela konkursboets tillgångar mellan 
fordringsägare. Detta finns sedan dokumenterat i akterna tillsammans med 
fordringar, som upprättats av de som har innestående skulder i företaget 
(SFS 1987:672). 

På vilket sätt ska detta källmaterial angripas för att studera skillnader och 
likheter mellan kvinnor och män som varit företagare? Det skulle förstås 
vara möjligt att reda ut företagens historia utifrån konkreta ekonomiska före-
havanden. Hur ser bokföringar och årsredovisningar ut? Kan vi analysera 
räkenskaper och sedan diskutera eventuella skillnader och likheter mellan 
män och kvinnor? En annan utgångspunkt, som kanske är mer intressant om 
forskningsfrågan nu ska fokusera på en mer eller mindre uttalad norm, är att 
studera hur kvinnor och män har framställts som företagare över tid. För 
detta ändamål fungerar konkursakterna mycket väl eftersom förvaltarna allt 
som oftast varit mycket detaljerade i sina beskrivningar av företagsgäldenä-
rerna (alltså de personer som gått i konkurs med sitt företag).  

För att studera skillnader och likheter mellan företagare utifrån kön an-
vänds således konkursförvaltares berättelser, från 1920-talet, då kvinnor och 
män fick samma möjlighet att etablera sig som företagare och fram till slutet 
av 1900-talet. Företagskonkurser från Uppsala åren 1920-1939, 1988, 1992 
och 1996 utgör undersökningens empiri21. Dessa perioder och år täcker in 

                                                        
21 Konkursakterna är arkiverade på Uppsala Landsarkiv för de tidigare åren och Uppsala 
Tingsrätt för de senare. För åren 1920-1939 ingår 120 konkurser inom handelsverksamhet 
(där totalt 23 procent var kvinnor och 76 procent män). Djupare analyser har genomförts av 
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både låg- och högkonjunkturer och Uppsala är ett relativt representativt geo-
grafiskt område för Sverige utifrån de aspekter som ska studeras. För att få 
en koppling till 2000-talet har aktiva konkursförvaltare fått besvara en enkät 
med frågor om hur de upplever kvinnor och män som företagare i konkurs. 
Några konkursförvaltare har dessutom intervjuats med samma syfte, för att 
nyansera och fördjupa enkätresultaten.  

Nätverk 
Kvinnornas nätverk anses vanligen vara mindre omfattande och av mer soci-
al karaktär medan männens är mer omfattande och mer professionell till sin 
karaktär (Näsman, 2000; Johannisson, 1995. I Uppsalas företagskonkurser 
under mellankrigstiden återfanns i princip samtliga kvinnliga gäldenärer 
inom olika handelsrörelser medan männen varit aktiva inom flera branscher. 
Trots männens relativa spridning bland branscherna fanns de flesta ändå 
också inom handelsverksamheter. Detta gällde även för företagskonkurserna 
i 1988, 1992 och 1996, även om både män och kvinnor också varit aktiva 
inom andra områden. Handelsbranschen är emellertid konjunkturkänslig och 
konkurser är jämförelsevis vanligt förekommande. En handelsvara kan lätt 
bli inaktuell, marknaden bli mättad och efterfrågan kan förskjutas till andra 
produkter. Samtidigt kan en minskad köpkraft hos befolkningen påverka 
handeln. Att starta och driva en affär är inte förknippat med lika stora inve-
steringar och etableringskostnader som till exempel inom industrin, varför 
det också startas och läggs ned sett fler handelsrörelser. Under mellankrigs-
tiden var det relativt ovanligt att företagsgäldenärerna hade tidigare erfaren-
het av att gå i konkurs. Bland gäldenärerna som gått i konkurs tidigare åter-
fanns uteslutande män. För 1980- och 90-talens företagssgäldenärer var 
denna andel lägre men fortfarande var det nästan enbart män. Männens för-
modat mer professionella nätverk kan ha inneburit en fördel som gjort det 
lättare för dem att starta och driva företag igen, efter en konkurs. Men det 
kan naturligtvis också vara negativt för nätverksrelationerna att gå i konkurs 
och om förtroendet rubbas måste kanske företagaren bygga upp ett helt nytt 
nätverk. I några konkursförvaltarberättelser har ett fåtal fall diskuterats uti-
från tydliga nätverksförbindelser. Samtliga gällde män som gått i konkurs 
med sina företag. Det handlade då om leverantörs- och kundkontakter, vilka 
ansågs ha varit viktiga för de berörda gäldenärerna. Motsvarande bedöm-
ningar har inte återfunnits för några kvinnor i konkurs. I enkät- och intervju-
studien som presenterades ovan framkom att konkursförvaltarna inte betrak-
tade skillnader mellan mäns och kvinnors företagares nätverk som särskilt 
stor. I enkätkommentarerna och i intervjuerna noterades att de konkursför-

                                                                                                                                  
48 konkurser (22 kvinnor och 26 män). För åren 1988, 1992 och 1996 ingår 480 företagskon-
kurser i studien – 8 procent kvinnor och 92 procent män. 
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valtare som upplevde skillnader när det handlar om nätverk ansåg att kvin-
nornas nätverk var mindre omfattande än männens, om de ens existerade. 
Det framkom också att kvinnor oftare vände sig till andra kvinnor i sina nät-
verksrelationer. Kvinnors koppling till kvinnliga nätverk kan, enligt en av de 
konkursförvaltare som ingick i undersökningen, vara mindre positivt ef-
tersom kvinnorna har en svagare ställning än männen inom näringslivet. 
Dessutom ansågs kvinnornas nätverk vara mindre professionella. Anled-
ningen till de skillnader som ansågs finnas mellan kvinnor och män som gått 
i konkurs med sina företag, var att kvinnorna mer sällan startade ny verk-
samhet och att de heller inte släpptes in i de mer manliga nätverken. Skillna-
der mellan kvinnor och män handlade enligt konkursförvaltarna således om 
företagstradition där företagare under en lång tid varit män och där hela 
samhällsstrukturen varit uppbyggd kring detta. I dessa uttalanden framkom 
den manligt normerande företagsbilden tydligt. Däremot förstärktes alltså 
inte denna bild i företagskonkurserna i 1900-talets Uppsala. Det är också 
viktigt att notera att många konkursförvaltare ansåg att det inte existerade 
några specifika könsrelaterade skillnader mellan gäldenärernas nätverk, vil-
ket är anmärkningsvärt mot bakgrund av det samtidigt verkar finnas tydliga 
genusrelaterade mönster i nätverken. Några av konkursförvaltarna menade 
vidare att det var svårt att uttala sig om genusrelaterade skillnader eftersom 
frågan inte låg inom förvaltarnas utredningsarbete. Flera konkursförvaltare 
ansåg sig också ha så liten erfarenhet av att handlägga kvinnor att de inte 
kunde generalisera. 

Bankkontakter 
Bankkontakter är en viktig del i företagsnätverk och forskning har både visat 
att företagande kvinnor har haft svårare att få banklån för sina verksamheter 
och att kvinnor inte känner sig diskriminerade av bankerna (Holmquist 
&Sundin, 1995; NUTEK, 1992 & 2000; Björnsson, 2002). Bland mellank-
rigstidens konkurser i Uppsala återfanns både kvinnor och män med bank-
kontakter, det vill säga de hade lån eller andra borgensåtaganden i banker. 
Detta gällde 60 procent av de undersökta kvinnorna och 75 procent av män-
nen. För 1980- och 90-talets konkurser återfanns bankkontakter i nästan 
samtliga företagskonkurser. Utifrån enkät- och intervjumaterialet framkom 
att de flesta av konkursförvaltarna inte ansåg att det fanns skillnader i mäns 
och kvinnors bankkontakter. De som främst menade att det fanns olikheter 
var bland de yngre konkursförvaltarna. Bland annat pekade de på att kvin-
nornas kontakter med banker inte var lika upparbetade som männens på 
grund av männens erfarenhet och tidigare relationer. En synpunkt som fördes 
fram av flera konkursförvaltare var att bankkontakterna kunde relateras till 
branschtyp och att banker generellt var mer restriktiva mot branscher där 
företagande kvinnor fanns mer representerade. Dessutom satsade inte ban-
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kerna, enligt konkursförvaltarna, på kvinnor som var företagare inom typiskt 
manliga branscher, dvs. där män var överrepresenterade. Utifrån detta reso-
nemang kunde man förvänta att jämförelsevis få kvinnliga företagsgäldenä-
rer hade banklån, men detta bekräftas inte av de förvaltarberättelser som 
analyserats. Möjligen kan konkursförvaltarnas uttalanden i detta avseende ha 
grundats på en könsstereotypisk föreställning av att kvinnor inte får banklån, 
eller så finns det en reell skillnad mellan de konkursfall som analyserats och 
den situation som de studerade konkursförvaltarna verkade inom. I intervju-
erna lyfte också konkursförvaltarna fram att de lånesäkerheter som kvin-
norna lämnade ofta var större än männens och att de tog lånet på större all-
var, dvs. skötte betalningar i enlighet med lånevillkoren bättre än männen. 
Om detta stämde med bankernas erfarenhet borde kvinnorna ha varit attrak-
tivare kunder. 

Kompetens 
Att män och kvinnor besitter olika typer av företagarkompetens är något som 
framkommit i tidigare forskning. Denna kompetens är kopplad till utbildning 
men verkar också vara en del av den normerande föreställningen kring före-
tagandet där ett manligt beteende antyder högre kompetens. Detta är nära 
kopplat till diskussionen om företagarnas egenskaper. Här har forskningen 
lyft fram så kallade typiska manliga egenskaper som bra företagaregenskaper 
medan de kvinnliga egenskaperna ibland verkar kunna vara en belastning i 
drivandet av företag (Johannisson, 1995; Sundin, 1995). I analysen av kon-
kursförvaltarnas syn på män och kvinnor som gått i konkurs med sina före-
tag har detta också diskuterats i förhållande till gäldenärernas inställning till 
konkursen.  

Kompetens är ett svårdefinierat begrepp. I denna studie har kompetens 
definierats i termer av utbildningsnivå och från de beskrivningar där kvinnor 
och män lyfts fram i förvaltarberättelserna som bättre eller sämre företagare. 

Under mellankrigstiden var begreppet inkompetens vanligt förekom-
mande för både kvinnor och män som gått i konkurs med sina handelsverk-
samheter. Ett tydligt exempel var den kvinna som fick beskrivningen ”brist 
på affärsinsikter”, vilket indikerar en avsaknad av företagskompetens. För en 
man lyftes avsaknaden på branschkännedom fram som en möjlig konkursor-
sak och detta kan kopplas till en kompetensbrist. Samma koppling kan göras 
i ett annat exempel där en man bedömdes ha ”bristande förmåga att få lön-
samhet i affären.” 

I detta avseende ser konkursförvaltarnas beskrivningar liknande ut för så-
väl kvinnor som män. En intressant skillnad är att när det kom till kvinnor-
nas företagande betraktades inkompetens som ett avgörande skäl till varför 
de gjort konkurs. I de fall där männen bedömts ha varit inkompetenta så var 
den oftare sammankopplad med externa faktorer, som konjunktur eller ökad 
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konkurrens. Detta kan tolkas som att konkursförvaltarna inte ansåg att män-
nens inkompetens var den huvudsakliga anledningen till att företaget gjort 
konkurs medan kvinnornas konkurser var ett resultat av deras inkompetens.  

Kompetensdiskussionen innefattar bland annat hur väl företagaren har 
fört sina räkenskaper, bokföringen. Under mellankrigstiden hade kvinnorna i 
högre grad brister i sin bokföring än männen. Dessutom var andelen kvinnor 
som misstänktes för vårdslöshet mot borgenärer högre än hos männen. Även 
bland företagskonkurserna i Uppsala under 1980- och 90-talen var andelen 
kvinnor som misstänktes för bokföringsbrott och andra oegentligheter högre 
än för männen. Framförallt gäller detta för 1988 års företagskonkurser. Ris-
ken för näringsförbud drabbade däremot i synnerhet män, främst beroende 
på att de gjort konkurs flera gånger tidigare. Kvinnorna däremot saknade 
generellt tidigare konkurserfarenheter. I enkäten ställdes konkursförvaltarna 
inför ett påstående om att kvinnor i konkurs besitter sämre kompetens än 
männen. En övervägande andel av respondenterna menade emellertid att 
påstående inte stämde. Konkursförvaltarnas uppfattning i frågan var obero-
ende av konkursförvaltarnas ålder, erfarenhet av att handlägga kvinnliga 
företagsgäldenärer eller hur stort deras verksamhetsområde/region var. Det 
skall emellertid poängteras att det även fanns de som ansåg att kvinnornas 
kompetens var lägre än männens. Inom den svarsgrupp som handlagt flest 
kvinnor som gått i konkurs instämde 14 procent i påståendet. Det var emel-
lertid också bland dessa som flest antal kritiker till detsamma fanns. Sam-
mantaget avvisade nästan 60 procent av konkursförvaltarna påståendet, vil-
ket ger en bild av att kvinnor och män betraktades vara likvärdiga företagare. 
De som ansåg att kvinnorna var mindre kompetenta än männen poängterade 
att kvinnorna hade mindre erfarenhet än män. Kvinnor beskrevs även som 
känslostyrda och detta bedömdes vara en dålig egenskap som också påver-
kade företagskompetensen negativt. Det uppfattades resultera i mindre af-
färsmässighet som flera konkursförvaltare menade sammanhängde med att 
kvinnorna drev företag främst av personliga intressen snarare än vinstmoti-
vet. Flera konkursförvaltare ansåg emellertid att kvinnor var mer kompetenta 
än män, de uppfattades som noggrannare, mer skötsamma och mer insatta än 
männen. 

Egenskaper och inställning till konkurs 
En diskussion om företagsgäldenärers egenskaper och inställning till kon-
kurs är inte helt enkel att föra ur ett genusperspektiv. Vad som bestämmer en 
bra eller dålig egenskap respektive inställning är subjektivt. Ändå har det i 
tidigare företagsforskning etablerats en föreställning om att typiskt manliga 
egenskaper är goda företagaregenskaper (se t.ex. Sangregorio, 1995; Sundin, 
1995).  
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I konkurserna under mellankrigstiden har vissa faktorer som kan relateras 
till sådana egenskaper lyfts fram i förvaltarberättelserna. Både kvinnor och 
män som gick i konkurs berördes av omdömen rörande deras egenskaper. 
Exempelvis var en kvinna och en man båda beskrivna utifrån alltför utsvä-
vande levnadssätt, dvs. egenskap kan hänga samman med levnadssätt, vilket 
i sin tur kan avgöra hur en människa uppfattas. Vidare ansågs en av de kvin-
nor som gått i konkurs vara lättrogen, vilket också var anfördes som bidra-
gande orsak till att hennes affär inte var framgångsrik. Ett annat godtyckligt 
omdöme är en man som bedömdes ha ett alltför svalt intresse för sin ekono-
miska verksamhet.  

Konkursförvaltarna lyfte även fram gäldenärernas civilstånd i olika ut-
sträckning. För mellankrigstidens kvinnor noterades om de var gifta, ogifta 
eller änkor i drygt 85 procent av fallen medan det för männen framkom i 
drygt 53 procent. Uppenbarligen var det således angelägnare för förvaltarna 
att notera kvinnornas än männens civilstånd. Om detta sedan hade någon 
effekt på konkursernas innehåll eller synen på dem som företagare fram-
kommer emellertid inte. För konkurserna 1988, 1992 och 1996 redovisades 
inte gäldenärernas civilstånd i förvaltarberättelserna även om det i kvinnor-
nas berättelser oftare står att läsa om familjeangelägenheter, som till exempel 
det antal barn hon hade. Till viss del kan det vara relevant att lyfta fram fa-
miljen som en del av företagskonkursen eftersom företaget i de fall där det 
fanns familj antagligen skulle försörja fler än företagaren. Detta kan i sin tur 
vara mer eller mindre påfrestande för företagets utveckling.  

Konkursförvaltarna tog i enkäten ställning till påståendet om att inställ-
ningen till företagskonkurser skiljer sig mellan kvinnor och män. Majoriteten 
inom alla åldersgrupper instämde inte med påståendet. Detta var emellertid 
det enda påståendet där svarsfördelningen, mellan huruvida konkursförval-
tarna inte instämde, ställde sig tveksamma eller instämde, var relativt jämt 
fördelade. Mellan 23 och 33 procent, inom alla åldersgrupper av konkursför-
valtare, höll med om att kvinnors inställning till konkursen skiljde sig från 
männens. Det framkom att kvinnorna i större utsträckning än männen upp-
fattade konkursen som ett misslyckande, de såg mer allvarligt på konkursen 
och hade dessutom en större vilja att göra rätt för sig, menade konkursförval-
tarna. Vidare ansågs kvinnorna ha en större insikt om konkursorsaken än 
män i samma situation. Till detta anfördes också att kvinnor i större ut-
sträckning än män tenderade att känna skuld och påstods vara mer känslo-
mässigt engagerade. Det bör poängteras att denna känslomässiga inställning 
inte enbart var negativ i konkurshänseende, enligt konkursförvaltarna, ef-
tersom dessa gäldenärer tog ett stort ansvar och ville göra rätt för sig. 



 100 

Konkursorsaker 
Orsakerna till konkurserna har varit en viktig fråga i konkursforskningen 
men har aldrig diskuterats från ett könsperspektiv. Tvärtom har tidigare kon-
kursforskning varit könsneutral och eventuella skillnader, eller föreställning-
ar om skillnader mellan kvinnor och män, som gått i konkurs med sina före-
tag har inte diskuterats tidigare. Under mellankrigstiden beskrevs konkurser-
na i Uppsala som orsakade av främst fyra faktorer. För kvinnorna var det 
grundorsaker i företaget, som brist på kapital och kompetens, den vanligaste 
konkursorsaken. Denna följdes av omvärldsförhållanden, det vill säga kon-
kurrens och konjunkturläge samt brister i företagsutvecklingen såsom miss-
lyckade satsningar. Ytterligare en vanlig orsaksförklaring var de yttre om-
ständigheterna som inkluderade sjukdom och andras konkurser. För männen 
var den främsta orsaken enligt förvaltarberättelserna relaterad till omvärlds-
förhållande. Denna följdes av grundorsaker i företaget och brister i företags-
utvecklingen. 

Männen hade ofta mer än en typ av orsak angiven till sin företagskonkurs 
(76 procent av alla män som gjort konkurs med sina företag) medan kvin-
norna oftare endast hade en orsak (50 procent av alla kvinnor). Förutom 
denna skillnad var likheterna mellan kvinnornas och männens konkursorsa-
ker flera. De beskrevs oberoende av kön utifrån gäldenärernas kompetens, 
konjunkturläge, ökad konkurrens och sjukdomar. Den skillnad som redan 
nämnts i detta avseende var att kvinnornas konkursorsaker kunde bero på 
deras inkompetens medan de män som beskrevs som inkompetenta också 
bedömdes vara drabbade av exempelvis konjunktur och konkurrens. Fram 
till 1980- och 90-talen skedde vissa förändringar i synen på orsaksförkla-
ringar, jämfört med mellankrigstiden. Främst hade grundorsaker som kan 
hänföras till företaget minskat i betydelse utifrån konkursförvaltarberättel-
serna. Både männens och kvinnornas konkurser ansågs nu i större utsträck-
ning drabbade av brister i företagsutvecklingen med konkursorsaker som var 
kopplade till dålig marknadsföring och misslyckade satsningar. Vidare ver-
kade yttre omständigheter som sjukdom, brand och andras konkurser ha 
påverkat kvinnornas företagskonkurser mer än männens medan omvärlds-
förhållandena var den mest frekventa orsaksförklaringen hos männen. På det 
hela taget går det inte att finna några könsstyrda orsaksbeskrivningar i de 
konkurser som analyserats. Varje förvaltarberättelse innehåller olika orsaker 
oberoende av gäldenärens kön. I enkäten till konkursförvaltarna framkom att 
de till största delen var kritiska till påståendet om att kvinnors och mäns 
konkursorsaker var olika, medan en mindre andel instämde. Inom de olika 
åldersgrupperingarna var det framförallt 30-39-åringarna som ställde sig 
kritiska till att kvinnor och män skulle ha olika konkursorsaker. Övriga ål-
dersgrupper hade en större andel tveksamma. Det framkom i intervjuer och 
enkätkommentarer att kvinnorna ansågs för försiktiga och att detta kunde 
vara en orsak till konkurs, som inte förekom hos män. Samtidigt framkom 
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åsikter om att kvinnorna var alltför optimistiska och osäkra samt hade en 
orealistisk företagsidé eller hade bristande ekonomisk kunskap. Vid en jäm-
förelse med konkurserna i Uppsala stämmer emellertid inte detta särskilt väl. 
Både kvinnor och män drabbades, enligt förvaltarberättelserna, av brister i 
företagsutveckling och problem med företagsidén var inte övervägande en 
konkursorsak som tillskrevs kvinnorna. 

När det handlade om företagarnas familjesituation tog en konkursförval-
tare i intervju upp barnafödandet som en konkursorsak som endast drabbade 
kvinnor. Denna mer biologiska skillnad har inte framkommit i någon av de 
konkurser som studerats, trots att information kring kvinnornas familjesituat-
ion verkar ha varit mer framträdande i deras berättelser än hos männen. 
Branschkopplingar återfanns också som orsaksskillnader till kvinnors och 
mäns konkurser. Kvinnorna var framförallt verksamma inom handelssektorn, 
vilket som nämndes ovan är en konjunkturkänslig bransch och de var därför 
mer utsatta för branschrelaterade förändringar än män som fanns represente-
rade inom ett bredare spektrum av branscher, enligt flera konkursförvaltare. 
Det är emellertid svårt att se hur detta påpekande påverkade konkursfrekven-
sen i landet. Konkursförvaltarna menade också att män var mer slarviga och 
spekulativa samt att de hade sämre förmåga att leda företaget.  

Av denna genomgång framgår att konkursförvaltarna både ansåg att de 
kvinnor som gått i konkurs var bättre företagare på grund av att de var mer 
ordentliga och noggranna än männen samtidigt som de var sämre än männen 
på grund av mer ogenomtänkta idéer. Framförallt kan de skillnader som 
konkursförvaltarna lyfte fram anses branschanknutna, vilket också är något 
som den tidigare företagsforskningen lyfter fram som viktig aspekt när det 
gäller skillnader mellan företagande kvinnor och män. 

Slutord 
Skiljer det sig då mellan män och kvinnor som driver eller drivit företag? 
Först och främst kanske vi kan konstatera att det inte är så många kvinnor 
som gått i konkurs, inte heller relativt andelen kvinnor som driver företag. 
Det är således fortfarande svårt att ge något bestämt svar på frågan utifrån 
det som redovisats i artikeln.  

Analyserna är baserade på konkursförvaltarnas erfarenheter och föreställ-
ningar om kvinnor och män som gått i konkurs med sina företag. Ibland 
framstår utsagorna som att männen ses som en mer naturlig del av företa-
gandet än kvinnor. Men det går också att hitta berättelser och uppgifter som 
mer eller mindre tydligt uttalar att kvinnorna är lika accepterade som eller 
kanske till och med mer lämpade att driva företag än män. Även om det har 
noterats en del framskrivna skillnader på gruppnivå utifrån konkursakterna i 
männens respektive kvinnornas konkurser i Uppsala under 1900-talet är det 
mycket svårt att helt hävda att dessa var mer könsstyrda än individ- eller 
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branschstyrda. Så även om det i enkätstudien och i intervjuerna ibland fram-
kom en del uttalanden från konkursförvaltare som visade på den stereoty-
piska företagsnormen så verkar den inte ha slagit igenom så tydligt i de fak-
tiska konkurser som studerats. Men om det är så att kvinnor fortfarande inte 
startar företag i samma utsträckning som män kan det förstås ändå bero på 
att det förekommer manligt stereotypiska bilder av hur en företagare bör 
vara.  
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KAPITEL 9 
 
 

Den egna vägen – Sverige och den europeiska 
integrationen 1961-1971 

Erik Magnusson22 

Inledning 
När arbetet med avhandlingen som ligger till grund för denna artikel påbör-
jades år 2003, hade det på kontinenten sex år tidigare hållits omfattande fi-
randen av att Romfördraget undertecknats femtio år tidigare. Firandet av 
femtioårsjubileet i Sverige lyste dock med sin frånvaro och i debatten var 
frågan snarare om Sverige överhuvud taget skulle vara medlem fortfarande 
aktuell. Hösten 2003 röstade den svenska befolkningen också nej till ett 
medlemskap i EMU. Ett år senare, 2004, utvidgades unionen med tio länder 
från det forna Östeuropa. 

Under de senaste åren har det europeiska samarbetet utsatts för en rad 
utmaningar. Storbritannien har röstat för ett utträde ur unionen. De så kallade 
Visegradländerna, med Polen i spetsen, utmanar EU i frågor om asylpolitik 
och rättsprinciper. De för bara några år sedan öppna gränserna mellan flera 
av EU:s medlemsländer, däribland Sverige och Danmark, är nu belagda med 
passkontroller, delvis på grund av EU:s oförmåga att få till stånd en gemen-
sam asylpolitik. Under sommaren 2018 har även USA:s president Donald 
Trump utpekat EU som landets fiende. Samtidigt har den svenska opinionen 
sedan 2003 ändrats kraftigt och i slutet av 2017 var enlig SOM-institutets 
rapport EU-opinion i Sverige 2018 andelen som såg positivt på det svenska 
EU-medlemskapet rekordhögt.  

Dessa händelser väcker såklart frågor om unionens framtid och vad som 
styr dess utveckling men också vad som påverkar enskilda länders inställ-

                                                        
22 Artikeln utgår från avhandlingen Den egna vägen – Sverige och den europeiska integrat-
ionen 1961-1971. Avhandlingen försvarades den 9 september 2009. Opponent var docent 
Benny Carlsson. Biträdande handledare var Kersti Ullenhag. Avhandlingen byggde i stor 
utsträckning på arkivmaterial från UD:s arkiv i Stockholm och EU:s arkiv i Florens. Efter 
disputationen har Erik Magnusson arbetat som utredare vid Statskontoret, Generaldirektörens 
stab på Socialstyrelsen samt i olika chefsroller vid den sistnämnda myndigheten.   
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ning till samarbetet. Dessa frågor är starkt kopplade till teorier om internat-
ionellt samarbete i allmänhet och teorier om den europeiska integrationen i 
synnerhet. 

I denna artikel kommer de två dominerande teoribildningarna om 
europeisk integration att presenteras och den svenska inställningen till EEC 
under 1960-talet utgöra exempel på en av dessa teoribildningar.   

Europeisk och teorier om dess drivkrafter 
De strömningar som uppstod efter första världskriget om att länder av 
moraliska hänsyn i fortsättningen skulle avhålla sig från våld (Kellogg-
Briandpakten) hade vid krigsslutet 1945 av förklarliga skäl omintetgjorts. 
Istället betonades behovet av bindande internationella avtal mellan suveräna 
stater (Dougherty & Pfaltzgraff, 2001). Inte sällan med fokus på en 
integrerad handel. En av förgrundsfigurerna bakom denna 
interdependensteori var den amerikanske utrikesministern Cordell Hull som 
framhöll att nedgången i världshandeln och den protektionism som präglade 
1930-talet inte endast förde med sig ekonomisk depression och kris utan 
även i hög grad bidrog till den politiska instabilitet som bidrog till andra 
världskrigets utbrott. Med krisen 1929 i färskt minne ansågs emellertid att 
det behövdes någon form av internationell styrning för att denna frihandel 
skulle fungera samtidigt som USA utifrån sin roll som ekonomisk stormakt 
ville flytta fram sina positioner. För denna politik var skapandet av det 
internationella växelkurssamarbetet Bretton Woods 1944 och 
frihandelsavtalet GATT (General Agreement on Tariffs and Tradee, numera 
World Trade Organization, WTO) 1947 centrala (Perron, 2005 ). 

Den globala strategin misslyckades emellertid. Ekonomiskt brottades 
USA med stora svårigheter och utrikespolitiskt skärpte Sovjetunionens sina 
expansionistiska tendenser samtidigt som det stod klart att de europeiska 
ekonomierna inte återhämtade sig i den takt som var nödvändig för att det 
globala ekonomisk-politiska systemet skulle fungera optimalt. Svaret på 
dessa problem blev istället olika regionala arrangemang, som exempelvis 
Marshallplanen och European Payment Union (EPU), för att motverka 
Sovjetunionens expansion och samtidigt underlätta återhämtningen i västra 
Europa och skapa avsättningsmarknader för den amerikanska industrin 
(Storeheier, 1997).  

Gemensamt för dessa strävanden var att de utgick från tanken på att 
samordna ekonomiska och sociala funktioner som byggde på människors 
behov, utan hänsyn till nationsgränser, vilket förhoppningsvis skulle bidra 
till att minska risken för krig. Det var också den här typen av idéer som låg 
bakom utformandet av Kol- och Stålunionen och som inom europeisk 
integrationsforskning kommit att kallas neofunktionalism. Denna 
teoribildning gör gällande att exempelvis instiftandet av en tullunion med 
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slopade inre tullar och gemensamma yttre leder till en gemensam 
handelspolitik. Den intensifierade inre handeln leder till ytterligare behov av 
samordning, exempelvis vad gäller standarder, skatter och 
konkurrenslagstiftning. Genom detta intensifieras handeln än mer vilket 
ställer krav på ett frisläppande av kapitalrörelser och samordning av 
ekonomisk och monetär politik, vilket till slut leder fram till skapandet av en 
politisk och ekonomisk union (Molle, 1996). 

Neofunktionalismen som teori kom relativt tidigt att kritiseras för att inte 
överensstämma med vad som skedde i praktiken eftersom 
integrationsarbetet, framförallt under 1960-talet, uppvisade betänkliga 
svårigheter. Den utveckling som neofunktionalisterna förutsett uteblev. 
Institutionerna lyckades inte leva upp till de funktioner som var tänkta och 
spillover-effekter uteblev. I stället tilltog ländernas egenintressen (Holland, 
1992). Detta märktes inte minst i det franska agerandet under 1960-talet då 
landet exempelvis lämnade in ett veto mot Storbritanniens EEC-ansökan 
1963, lämnade NATO 1966 och förde den så kallade ”tomma stolens 
politik” genom att inte delta i möten i  EEC  under mitten av decenniet vilket 
medförde att viktigare beslut inte gick att fatta. Integrationen stannade delvis 
upp under denna period och kom mer och mer att få prägeln av ett 
traditionellt mellanstatligt samarbete vilket var helt i linje med Charles de 
Gaulles devis om ”l´Europe des patries”.  

Det som utifrån den här forskningstraditionen, intergovernmentalism, 
anses driva integrationen och avgöra dess omfattning är istället för spill-
over-effekter av redan påbörjade samarbetsområden, strategiska beslut på 
nationalstatsnivå om fördelar kontra nackdelar med att samarbeta inom olika 
områden.   

Efter Berlinmurens fall fick det europeiska samarbetet en skjuts framåt, 
inte minst i kölvattnet av det som kallades historiens slut och den 
västerländska liberala demokratins slutliga seger samt det intensifierade 
arbetet med att skapa en monetär union.   

De senaste årens utveckling inom EU har dock visat på nationalstatens 
fortsatt starka betydelse och de motsättningar i idéer och tankegods som 
finns mellan EU:s medlemsstater. Utvecklingen är således ett bra exempel på 
den teoribildning som tar fasta på att utvecklingen i mångt och mycket styrs 
av de enskilda ländernas strategiska bedömningar om fördelar kontra 
nackdelar av ett samarbete. Ett sådant exempel är även den svenska 
hållningen gentemot EEC under 1960-talet. Under denna period aktualisera-
des frågan om ett svenskt närmande till EEC genom en associationsansökan 
1961 och en ansökan utan specificering av anslutningsform 1967 vilket slut-
ligen ”endast” ledde fram till ett frihandelsavtal 1973. 
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Sveriges närmande till det europeiska samarbetet – as-
sociationsansökan 1961 
Det som på allvar aktualiserade ett svenskt närmande till EEC var signalerna 
under våren 1961 om att Storbritannien hade för avsikt att lämna det europe-
iska frihandelsområdet EFTA som bildats som en reaktion på bildandet av 
EEC fyra år tidigare. En brittisk anslutning till EEC – med efterföljande av 
Danmark och Norge – hade nämligen inneburit att en betydande andel av 
Sveriges utrikeshandel skulle komma att hamna innanför tullunionens grän-
ser.  

Det stod emellertid klart att ett fullt medlemskap skulle komma att 
innebära långtgående inskränkningar inom ramen för det svenska 
självbestämmandet inom en rad områden, varför någon annan 
anslutningsform än medlemskap ansågs lämpligast och det började relativt 
tidigt att talas om någon form av associationsavtal. Utåt sett var det 
emellertid mer oklart hur Sverige skulle agera och rykten gjorde gällande att 
Sverige ämnade ansöka om fullt medlemskap. Mot bakgrund av att Sverige 
tillsammans med Österrike och Schweiz (vars förutsättningar var helt 
annorlunda än Sverige, speciellt Österrike som först 1955 blev en 
självständig stat efter förhandlingar som stipulerade landets neutralitet) efter 
kriget planerat att göra gemensam sak, var dessa rykten besvärande. Kort 
efter att den österrikiske utrikesministern Bruno Kreisky i mitten av augusti 
1961 informerat den svenska regeringen om dessa rykten, dementerades de 
av statsminister Tage Erlander i samband med det så kallade metalltalet där 
han tydligt avvisade ett svenskt medlemskap med hänvisning till den 
svenska neutraliteten (UD, H 91 H.). 

Reaktionerna på metalltalet blev starka både inom Sverige och på 
kontinenten. De förbehåll mot ett svenskt EEC-medlemskap som redo-
gjordes för i metalltalet upprepades i samband med regeringsdeklarationen i 
oktober 1961 där det också klargjordes att Sverige skulle lämna in en 
associationsansökan vilket formellt skedde i december 1961. Under de 
förhandlingar som följde framkom att Sveriges linje och för-hoppningar stod 
i skarp kontrast mot den syn som fanns hos andra länder. Motståndet mot 
Sveriges linje kan med all rätt sägas ha varit kompakt. Framför allt 
upprördes EEC över den allmänt avvisande tonen som Sverige intog i sin 
argumentation samt en rad, som man tyckte, grova missuppfattningar om 
den så kallade sexstatsgruppens (BeNeLux, Västtyskland, Italien och 
Frankrike) idéer och avsikter. Det fanns även uppfattningar om att 
neutralitetsargumentationen var ett svepskäl för att slippa göra uppoffringar 
inom olika, för socialdemokraterna, viktiga, politikområden. Exempelvis 
framhöll den socialdemokratiske vice ordföranden i kommissionen, 
holländaren Sicco L. Mansholt, att:  
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[...] De socialdemokratiska partierna i Sverige och Österrike är motståndare 
till ett fullt medlemskap i EEC främst därför att man befarar återverkningar 
på den inhemska levnadsstandarden av harmoniseringen av socialpolitiken 
och den fria arbetsmarknaden. Dessa omsorger visar en brist på solidaritet, 
som en gammal socialdemokrat måste beklaga (UD.H 91 (H)). 

Även från Frankrike kom motstånd. Till exempel framkom att Jean Monnet, 
i ett samtal med en tjänsteman på brittiska utrikesdepartementet, sagt att: 

Det vore politiskt moraliskt oriktigt att låta sådana ”hangers on” som de ne-
utrala få vara fripassagerare på den europeiska expressen (UD.H 91 (H)). 

Från EU centralt var också uppfattningen att Sverige använde sig av neutrali-
tetsargumentationen för att få till stånd ett fördelaktigt avtal utan att behöva 
göra några uppoffringar (Archives Commission. CCE. BAC). Även USA 
stämde in i kritiken. Detta gjordes framför allt på grund av att en utvidgning 
av EEC innebar försämrade möjligheter för den amerikanska exporten. I 
fallet med Storbritannien kunde USA emellertid acceptera en sådan 
försämring eftersom ett brittiskt deltagande i samarbetet var positivt ur 
politiskt hänseende. Att få in ett neutralt land, vars inställning till den 
politiska integrationen i Europa man ifrågasatte, var inte lika angeläget. I 
stället ansågs kostnaderna överstiga eventuella vinster. Den biträdande 
amerikanske utrikesministern framhöll i ett memorandum (som inte så lite 
påminner om dagens amerikanska hållning) att:  

Had the EEC been conceived merely as a customs union I doubt that the 
United States would ever have supported it. We would have considered it as 
just a trading area that discriminated against our producers. …There is no 
more reason for the neutrals to have special preferential trading agreements 
with the EEC than for certain other countries… there is every reason, from 
the point of our own national interest, to resist any increase in the number of 
nations that have preferential access to the Common Market as against Unit-
ed States producers. ...During the entire period that Europe has been moving 
toward economic and political integration… both Switzerland and Sweden 
have disassociated themselves from this movement. …On the basis of past 
experience with the neutrals we can expect that if they do become “associat-
ed” they will align themselves with the forces in the EEC that wish to limit 
its development to a mere trading bloc. We could expect them to drag their 
feet on all political progress (State Department. Declassified Documents Ref-
erence system).  

Om reaktionerna från kontinenten och USA var tydligt negativa, var 
reaktionerna från Sovjetunionen betydligt vagare även om ett allmänt 
missnöje med de europeiska integrationssträvandena fanns. Sverige befann 
sig alltså i ett läge där samtliga parter, det vill säga EEC, USA och 
Sovjetunionen antingen misstrodde de svenska argumenten eller ogillade 
agerandet. Utsikterna för att Sverige skulle få igenom associationsansökan 
var således små. Emellertid aktualiserades aldrig frågan närmare då Charles 
de Gaulle lämnade in ett veto mot den engelska ansökan i januari 1963 vilket 
ledde till att även andra länders ansökningar blev inaktuella. 
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Den öppna ansökan 1967/68 och planerna på ett nor-
diskt samarbete 
Framför allt perioden efter 1963 innebar ett bakslag för de krafter inom EEC 
som ville se en ökad överstatlig prägel på samarbetet. Detta har i mångt och 
mycket kommit att tillskrivas den franske presidenten Charles de Gaulle som 
förespråkade ett EEC av självständiga stater (l´Europe des patries) och 
motsatte sig alla förslag som gick i överstatlig riktning. Under hösten 1965 
orsakade detta en svår kris när Frankrike motsatte sig artikel 148 i 
Romfördraget vilken innebar en övergång från enhällighet i ministerrådet till 
kvalificerad majoritet från och med den 1 januari 1966. Samma år var det 
också tänkt att tullunionen för industrivaror, en gemensam yttre tulltariff, en 
gemensam budget samt gemensam jordbrukspolitik skulle ha införts. 
Frankrike motsatte sig att dessa frågor skulle beslutas med kvalificerad 
majoritet och bojkottade kommande EEC-möten – den tomma stolens 
politik. 

För svenskt vidkommande ansågs denna utveckling positiv. Den 5 
december 1966, vid EFTA-regeringschefernas möte i London, underströk 
Erlander den med svenska ögon sett, positiva riktning som EEC-samarbetet 
tagit. Inledningsvis avsåg därför Sverige argumentera på samma återhåll-
samma sätt som vid det tidigare ansökningstillfället. Efter påtryckningar från 
Industriförbundets ordförande Axel Iveroth verkar denna återhållsamma linje 
ha mjuknat upp något. I den ansökan som lämnades in trycktes inte i lika hög 
grad som tidigare på neutraliteten och formuleringarna om dess värde för 
världsfreden utelämnades helt men framför allt uteslöts inte ett fullt medlem-
skap. Denna öppna linje, som i praktiken dock endast var ett sätt för rege-
ringen att utåt sett och i förhållande till den inhemska opinionen visa god 
vilja, innebar osäkerhet inom EEC om vad den svenska ansökan egentligen 
avsåg. Från EEC framhölls således att Sverige skulle precisera sina anspråk. 
Sverige höll dock kvar vid sin taktik (UD. H 91 (H)). 

Taktiken misslyckades emellertid. Trots den mer positiva tonen var in-
ställningen från EEC och dess medlemsländer densamma som vid förra an-
sökningstillfället och om Sverige skulle hålla fast vid de framförda undanta-
gen skulle varken association eller medlemskap kunna erbjudas landet. Ett 
nytt franskt veto mot Storbritannien stoppade emellertid på nytt processen.  

Efter ett danskt förslag riktades därefter uppmärksamheten för en period 
mot en nordisk ekonomisk union. Motiven för en sådan skilde sig mellan de 
nordiska länderna. Från svensk sida står det dock klart att NORDEK sågs 
som en bakdörr till den inre marknaden i EEC genom en nordisk tullunion 
(Magnusson, 2009). Inte heller denna taktik lyckades dock eftersom Norge 
och framför allt Danmark efter de Gaulles avgång på nytt inriktade sig på ett 
fullt medlemskap i EEC.  
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Ansökan 1970 
I och med de strandade NORDEK-förhandlingarna blev det av än större vikt 
att nå en snar lösning med EEC. Sverige ville inte riskera att hamna i ett läge 
där inte bara Storbritannien, utan även Norge och Danmark, tre av Sveriges 
viktigaste handelspartners, skulle komma att tillhöra en tullunion medan 
Sverige blev lämnat utanför. 

I mitten av december 1969 åkte därför utrikesminister Torsten Nilsson till 
Paris för att vid ett möte med den franske utrikesministerns Maurice 
Schumann söka påskynda en lösning och informera sig om utsikterna för 
eventuellt framtida svenska förhandlingar. Det hade också dykt upp en ny 
aspekt på ett eventuellt svenskt närmande till EEC som Sverige önskade få 
information kring. Detta gällde den kommitté ledd av den belgiske 
utrikesministern Etienne Davignon som tillsatts i Haag den 1-2 december 
1969 med uppdrag att utreda möjligheterna och formerna för ett eventuellt 
framtida utrikespolitiskt samarbete. Under hösten året därpå framkom även 
uppgifter om att det förekom planer på ett utvidgat monetärt samarbete – den 
så kallade Wernerplanen vilken presenterats av Luxemburgs premiär- och 
finansminister Pierre Werner i oktober 1970 (UD. H 91 (H)).  

Inför de förhandlingar som skulle starta uppstod således på nytt frågan 
om vilken form av anslutning som Sverige avsåg. Inför förhandlingarna stod 
det klart att ett fullvärdigt medlemskap inte var aktuellt. Orsaken var den-
samma som tidigare – medlemskapets oförenlighet med neutraliteten. Även 
reaktionerna var desamma som förut och utsikterna för att få till stånd ett ur 
svenska ögon sett fördelaktigt avtal måste ha betraktats som mycket små. 
Efter två års förhandlingar slöt EEC och EFTA, där Sverige ingick, ett fri-
handelsavtal för industriprodukter.  

Det svenska utanförskapet 
Under efterkrigstiden och under det kalla kriget var den officiella bilden att 
Sverige stod neutralt mellan de båda stormaktsblocken. Stora summor 
satsades på Sveriges försvar och landet hade en omfattande inhemsk 
försvarsindustri för att säkerställa landets militära oberoende. Ur 
säkerhetspolitisk synvinkel var denna bild viktig att upprätthålla.  

Sett ur ett sådant perspektiv var det svenska agerandet, och de förbehåll 
mot ett medlemskap som upprepade vid ett flertal tillfällen under 1960-talet, 
inte svårt att förstå. Emellertid var den svenska neutraliteten sedan länge i 
högsta grad förhandlingsbar och i Neutralitetskommissionens betänkande 
från 1994 framkom att Sverige, vid en eventuell konflikt, kunde räkna med 
stöd från NATO. Det var inte heller så att Sverige politiskt eller ekonomiskt 
stod neutralt i förhållande till stormaktsblocken. Att döma av de reaktioner 
som följde på de svenska ansökningarna var inte heller detta någon 
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hemlighet. Neutraliteten, i dess säkerhetspolitiska betydelse, behöver därför 
inte ha haft någon avgörande betydelse för det svenska beslutet att inte bli 
medlemmar.  

Varför blev landet då inte full medlem och varför drev man uteslutande 
en neutralitetspolitisk argumentation trots reaktionerna? Svaret tror jag står 
att finna i det som sammanfattas av finansminister Gunnar Sträng i samband 
med ett möte med den socialdemokratiska partistyrelsen i september 1961.  

Beträffande avtalets ekonomiska aspekter torde det inte vara så svårt att 
skrämma upp svenska folket och få dem fientligt inställda till hela avtalet. 
Jag kan exempelvis nämna etableringsrätten, d.v.s. möjligheten för utländska 
kapitalister att inköpa svensk skog. Den är mycket värdefull för en del 
pappersindustrier utomlands. Vidare har vi den fria kapitalrörelsen: 
möjligheten till spekulationer i svenska aktier, som skulle kunna resultera i en 
allmän upplyftning av den svenska börsnivån och en anpassning till 
europeisk penningpolitik, som i alltför stor utsträckning domineras av de 
stora bankerna. Många fler exempel kan nämnas. Vi har energiförsörjningen, 
där man naturligtvis kommer att bevaka möjligheterna att få avsättning för 
kol och därför kommer att bestämma en artificiell fördyring av oljan, vilken 
är av avgörande betydelse för produktionskostnaderna  i vårt land. Det vore 
emellertid mycket oklokt att föra en ren skrämselpropaganda, eftersom vi 
måste söka komma fram till en överenskommelse med EEC om ett 
associeringsavtal. Vad vi behöver få ut är ett material som reder ut 
begreppen och klargör EEC:s oförenlighet med vår neutralitet. Jag tror att vi 
så småningom kommer att få Ohlin med oss – och kanske även högern 
(Partistyrelsens sammanträde 61 09 01).  

Neutralitetspolitiska argument skulle alltså användas för att undvika 
redogörelser för de ekonomiskpolitiska skäl som låg till grund för det 
svenska beslutet att inte bli medlemmar fullt ut. Detta hade nämligen 
inneburit att Sverige behövt precisera vilka ekonomiska områden man 
önskade undantag från och vilka man önskade samverka inom. Genom att 
göra detta bedömde Sträng, vilkens roll inom Socialdemokratiska partiet 
knappast kan överskattas, att regeringen varken fått stöd för sitt 
ställningstagande hos de svenska oppositionspartierna eller för sin 
associationsansökan hos EEC.  

Man kan alltså hävda att neutralitetspolitiken användes till försvar för den 
svenska ekonomiska politiken. Varken valutaregleringen, etableringsrätten, 
eller självbestämmandet över finans- och penningpolitiken, som var funda-
mentala verktyg i socialdemokraternas politik, hade varit förenligt med ett 
medlemskap. Lägg därtill den fria rörligheten av arbetskraft och Socialde-
mokraternas koppling till den svenska fackföreningsrörelsen. Samtidigt var 
Sverige i högsta grad beroende av den europeiska exportmarknaden. 

Utifrån synen på den europeiska integrationen som summan av enskilda 
länders strategiska överväganden om fördelar kontra nackdelar stod således 
den svenska regeringen inför följande utmaningar: 
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(1) Mot bakgrund av den svenska ekonomiska strukturen med en liten hem-
mamarknad och en exportberoende industri, eftersträvades goda förhål-
landen för handeln med EEC, i synnerhet om Storbritannien, Danmark 
och Norge blev medlemmar. 

(2) För att kunna bedriva den rådande ekonomiska politiken krävdes ekono-
miskt självbestämmande och förfogandet över ett antal centrala penning- 
och finanspolitiska instrument. Närmandet till EEC fick därför inte inne-
bära att detta gick förlorat.  

(3) Det korporativistiska systemet krävde att regeringen hade goda relationer 
till såväl arbetarrörelsen som näringsliv och opposition. Likaså krävde 
det parlamentariska läget att regeringen fick stöd i riksdagen. 

 
Dessa tre aspekter, eller behov om man så vill, var svåra att förena. Den 
svenska taktiken var således att med neutralitetspolitiska argument få stöd 
för sina undantag som inte innebar några egentliga förpliktelser ifråga om 
det ekonomisk-politiska självbestämmandet samtidigt som man genom 
någon form av association önskade säkra fördelaktiga villkor för den 
svenska handeln. 

Slutord 
De senaste årens utveckling inom EU och det svenska agerandet till EEC 
under 1960-talet är tydliga exempel på att den europeiska integrationen inte 
på något sätt är förutbestämd eller att det ena samarbetsområdet per 
automatik leder till samarbete inom ett annat, vilket var en av de 
bakomliggande tankarna bakom bildandet av Kol- och Stålunionen efter 
kriget. Istället kan mycket av den europeiska integrationen förklaras utifrån 
summan av de enskilda ländernas strategiska överväganden om fördelar 
kontra nackdelar med att samarbeta. Det var också ett sådant övervägande 
som starkt bidrog till att Sverige år bytte fot och ansökte om medlemskap i 
EG i början av 1990-talet eftersom att flertalet av de regleringar som var 
betydelsefulla under de första decennierna efter kriget spelat ut sin roll efter 
avregleringarna under 1980-talet. Dessutom innebar kommunismens fall i 
slutet på 1980-talet att Sverige fick förutsättningar att ansöka om fullvärdigt 
medlemskap till det europeiska samarbetet. 

Hur ska då fördelarna med att samarbeta väga tyngre än nationellt 
självbestämmande? Det står helt klart att den europeiska integrationen hittills 
dominerats av avskaffande av diverse handelshinder och elimineringen av 
andra nationella regleringar. Denna utveckling som brukar kallas negativ 
integration har emellertid i väldigt liten grad kompenserats av gemensamma 
lösningar på EU-nivå – det som kallas positiv integration. Asylpolitiken är 
ett sådant område där de öppna gränserna mellan de europeiska länderna, 
utan en gemensam asylpolitik, varit en starkt bidragande orsak till de 
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spänningar som idag råder mellan medlemsländerna och de återupptagna 
gränskontrollerna som införts på många håll. Den rörliga arbetskraften är ett 
annat sådant område. Bilden av polacker i Storbritannien som inte endast tar 
engelsmännens jobb utan dessutom utnyttjar dess sjukvårdssystem har varit 
en starkt bidragande orsak till utgången i den brittiska folkomröstningen. 
Eller direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer som ratificerats trots 
fortsatt stort nationellt självbestämmande över utbildningssystemen.   

För att EU inte ska degraderas till endast ett mellanstatligt samarbete med 
fokus på frihandel krävs således en ökad grad av gemensamma lösningar på 
EU-nivå och en ökad överstatlighet. Förutsättningarna för det är emellertid 
oklara, inte minst mot bakgrund av den heterogenitet som idag präglar 
unionens medlemsländer.  
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KAPITEL 10 
 
 

Förlustelse och filantropi. Sällskapet De Ba-
dande Wännernas samhällsengagemang under 
1800-talet 

Mikael Karlsson23 

Inledning 
1800-talet har inom historisk forskning ofta betraktats som sällskapens och 
associationernas århundrade. Detta var en tid då det såväl i Sverige som i 
Europa etablerades ett stort antal frivilligföreningar, vilka fyllde viktiga 
funktioner i övergången från ett förindustriellt till ett industrialiserat sam-
hälle, eller från ett feodalt till ett kapitalistiskt ekonomiskt system. De frivil-
liga föreningarna engagerade sig på en mängd olika områden men en fråga 
var särskilt viktig, nämligen hur samhällets omfattande fattigdomsproblem 
skulle lösas. Med början på 1810-talet och vidare fram till 1870-talet bilda-
des flera sällskap och föreningar med målsättning att underlätta de fattigas 
och de arbetande klassernas sociala situation. 

Med syftet att förbättra sjuk- och fattigvården samt undervisningsväsen-
det, men även främja nykter- och sparsamheten bland de mindre bemedlade, 
grundades ett stort antal välgörenhetsinrättningar av frivilliga föreningar. 
Bland annat grundades fattigskolor, sparbanker samt arbets- och fattigvårds-
anstalter. Emellertid var det naturligtvis inte enbart filantropiska motiv som 
var skälen till frivilligföreningarnas samhällsengagemang. Med utgångs-
punkt från tidigare forskning kan det konstateras att drivkrafterna bakom 
välgörenheten lika ofta byggde på önskemål att tillgodose egna affärsintres-
sen eller för att disciplinera och kontrollera mindre bemedlade medborgare, 

                                                        
23 Artikeln bygger på avhandlingen: Filantropi under konstruktion. En undersökning av Säll-
skapet DBW:s samhällsengagemang 1814-1876 som försvarades den 2 juni 2012. Professor 
Lena Andersson-Skog var opponent, docent Peter Hedberg var biträdande handledare. Mikael 
Karlsson har sedan disputationen arbetat på Sveriges Riksdag och Stockholms universitet och 
är idag verksam vid Handelshögskolan i Stockholm där han ansvarar för skolans Partnerpro-
gram, ett program bestående av över 110 företag som stödjer skolans forskning ekonomiskt. 
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vilket står i skarp kontrast till filantropiska motiv (Florin & Johansson 1993; 
Sjögren 1997; Jordansson 1998; Förhammar 2000; Petersson 2001; Plymoth 
2002). 

Drivkrafterna bakom välgörenheten tycks ha varierat kraftigt och i denna 
studie ska incitamenten bakom frivilligföreningarnas sociala engagemang 
kortfattat belysas. Detta görs genom ett exempel från ett av de sällskap som 
etablerades under 1800-talet, nämligen det gotländska sällskapet De Ba-
dande Wännerna (D. B. W.), vilka har påverkat regionen ända sedan före-
ningens bildande. Sällskapet D.B.W. inledde sitt samhällsengagemang ge-
nom grundandet av en fri- och fattigskola i Visby år 1815. Femton år senare, 
det vill säga år 1830, etablerade sällskapet en sparbank, vilken i sin tur efter-
följdes av en fattigvårdsanstalt som grundades 1849. Några år senare enga-
gerade sig sällskapet i anläggningen av en botanisk trädgård i Visby och i 
anslutning till denna, uppförandet av en paviljongsbyggnad år 1876. 

Staden, makten och sällskapet D.B.W. 
För att få en förståelse för drivkrafterna bakom D. B. W:s filantropi är det 
viktigt att redogöra för sällskapets sociala sammansättning och dess kopp-
lingar till Visby stads styrelse. Mellan åren 1814-1876 blev sammanlagt 471 
personer medlemmar i D. B. W, och sällskapet bestod i huvudsak av stadens 
borgerskap och andra bättre bemedlade medborgare. Handelsmän utgjorde 
den enskilt största gruppen som tillsammans med officerare och ämbetsmän 
ur den kyrkliga och akademiska sfären dominerade sällskapets medlems-
stock. Sammanlagt utgjorde grupperna tjänste- och ämbetsmän tillsammans 
40 procent av medlemsantalet, medan hantverkare, handelsanställda och 
sjöfolk utgjorde 18 procent. 

Sällskapet liknade till sin sammansättning många av de föreningar som 
grundades under 1800-talet, där medlemmarna framför allt kom från det 
framväxande borgerskapet. Sett ur detta perspektiv var D. B. W. således 
inget undantag. Sällskapets medlemmar hade tydliga förgreningar in i sta-
dens maktcentrum och i kraft av sina offentliga ämbeten hade de stort infly-
tande på Visbys politiska, ekonomiska och sociala beslutsfattande. Staden 
styrdes formellt av magistraten som tillsammans med stadens äldste och 
stadens rådmän, samt Handelssocieteten, tog gemensamma beslut i frågor 
rörande skatter, näringsprivilegiernas utformning, byggnads- och stadsplane-
ring och framförallt vem som skulle beviljas burskap i staden. Dessa tre in-
stitutioner, tillsammans med kyrkan, ansvarade också för Visbys fattigvård 
vid denna tid. 

Nästan hälften av sällskapets medlemmar var involverade i minst två av 
de ovan nämnda offentliga institutionerna, samtidigt som en grupp på 10 
personer var engagerade i alla tre organen under 1820- och 1830-talen. Tre 
av dessa 10 personer var dessutom med och grundade D. B. W. Att med-
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lemmarna hade tydliga kopplingar till stadens maktcentrum är en viktig fak-
tor för att förstå föreningens inflytande. Medlemmarna hade genom sina 
civila ämbeten således goda kunskaper om och stor insyn i var hjälpbehoven 
var som störst. Detta spelade helt säkert en avgörande roll för vilka specifika 
inrättningar sällskapet valde att stödja. 

Filantropins bakomliggande motiv och drivkrafter 
Visby hade, i likhet med många andra städer, stora problem med fattigdom 
och tiggeri under seklets inledande decennier. Fattigdom och svåra levnads-
villkor bland vissa medborgarlager ledde således till etableringen av både 
arbets- och fattighus. Dessutom upprättades också andra anstalter med upp-
gift att på olika sätt lindra fattigdomsproblemen. I slutet av 1840-talet var 
emellertid inte fattigdomsproblemen lika omfattande som under seklets bör-
jan. Detta förklarades med att fattigvården till följd av nya reglementen hade 
blivit bättre organiserad, samtidigt som staden beviljats anslag till ett större 
fattighus. 

Enligt den tidigare forskningen fanns det i huvudsak två alternativ för 
föreningar som sysslade med välgörenhet när den offentliga fattigvården 
reformerades och utvidgades. Antingen avvecklades filantropin helt och 
hållet, eller så riktades insatserna mot uppgifter som inte sköttes av den of-
fentliga fattigvården. (Lundström 1995; Weiner 1995; Olofsson 1996; Ols-
son 1999; Ekstrand 2000; Münger 2000; Ström-Billing 2002; Lundgren 
2003; Westberg 2008).   

De forskare som anser att fattigvårdens, och för all del också utbildnings-
väsendets, reformering och utvidgning medförde att det frivilliga förenings-
väsendet tvingades avveckla filantropin helt och hållet, har utgått från anta-
gandet att det fanns ett begränsat utrymme för såväl staten och kommunerna 
som de enskilda associationerna att verka inom. När de kommunala eller 
statliga fattigvårdsinsatserna minskade, ökade utrymmet för enskilda säll-
skap, och när staten och kommunerna utvidgade sina satsningar drog sig den 
privata filantropin tillbaka. Som ett led i en sådan tolkning har till exempel 
folkskolornas införande på 1840-talet setts som en viktig orsak till att intres-
set för privatskolor minskade, liksom att en alltmer välutbyggd sjukvård 
bidrog till att privata vårdalternativ minskade. 

Emellertid finns det forskare som har visat att det fanns välgörenhetsor-
ganisationer som omprioriterade sina insatser i takt med att den offentliga 
fattigvården expanderade. I stället för att helt avveckla verksamheten rikta-
des i stället resurserna mot uppgifter som den allmänna fattigvården inte 
utförde, som till exempel att driva barnkrubbor och barnträdgårdar. Barn-
krubbor skulle kunna beskrivas som en slags föregångare till dagens försko-
lor medan barnträdgårdar inspirerades av tysken Friedrich Fröbels pedagogik 
med fokus på lek och andra aktiviteter för barn i förskoleålder.  
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Genom att identifiera och uppmärksamma brister i samhällets fattig-
vårdsarbete eftersträvade filantropiska föreningar att fylla det tomrum som 
uppstod i kölvattnet av den offentliga fattigvårdens utvidgning, vilket i sin 
tur ledde till att man befäste sin samhällsnyttiga funktion. Mot bakgrund av 
de divergerande uppfattningarna rörande sällskapsväsendets agerande i sam-
band med den offentliga fattigvårdens utvidgning och reformering, förefaller 
det relevant att undersöka hur D. B. W. hanterade situationen. Var det möjli-
gen så att sällskapets intresse för filantropi minskade i takt med att fattig-, 
hälso- och sjukvården institutionaliserades och alltmer övergick i kommunal 
regi, eller anpassades och förändrades verksamheten för att förbli en relevant 
samhällsaktör?  

Om medlemmarna valde det förstnämnda alternativet innebar i så fall 
detta antingen att D. B. W. upplöstes helt och hållet, eller att det samhälls-
nyttiga arbetet avvecklades och sällskapet blev en rent social organisation. I 
takt med att andra aktörer övertog ansvaret för fattigvårds- och utbildnings-
frågor öppnade detta upp för en förändring. Som alternativ till att avveckla 
eller anpassa verksamheten kunde medlemmarna ha valt att rikta resurser 
mot andra projekt som inte nödvändigtvis var relaterade till en önskan att 
göra samhällsnytta. Det var exempelvis fullt möjligt att D. B. W. utvecklades 
till att bli en förening som enbart fyllde en nöjesfunktion. En sådan utveckl-
ing var närmast typisk för andra sällskap som etablerades och var verk-
samma under denna tid. 

Om D. B. W. valde det andra alternativet innebar detta således att man 
såg till att befästa sin filantropiska funktion genom att anpassa och utveckla 
verksamheten i nära interaktion med den offentliga fattigvården. Mot bak-
grund av att sällskapets medlemmar, genom sina yrkesfunktioner och sociala 
insyn, hade djupa insikter i var hjälpbehoven var som störst, så var detta 
vägval högst plausibelt. Möjligheterna, eller rentav incitamenten, att orien-
tera och koncentrera sällskapets insatser mot utsatta grupper och individer, 
som av olika anledningar inte omfattades av den offentliga fattigvårdens 
omsorger, bör således ha varit goda med tanke på medlemmarnas nära kopp-
lingar till Visbys maktcentrum. 

Fri- och fattigskolan 
År 1815 påbörjades verksamheten i den fri- och fattigskola som grundades 
på initiativ av och drevs med D. B. W. som finansiärer. Detta markerade den 
formella startpunkten för sällskapets organiserade samhällsarbete. Som 
namnet antyder var sällskapet till sitt ursprung närmast ett backanaliskt 
dryckessällskap. Mötena karaktäriserades av en uppsluppen stämning och 
genomfördes i en informell ton med fokus på de enskilda medlemmarnas 
olika glada infall och klädval samt ceremonin kring själva drickandet. 
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En kort tid efter grundandet uppstod emellertid en önskan bland med-
lemmarna att förändra bilden av D. B. W. som ett förlustelse- och förnöjelse-
sällskap. I ett försök att förändra denna bild var medlemmarna angelägna att 
finna en verksamhet som till sin utformning och sitt syfte medförde att säll-
skapet kunde etablera sig som en samhällsnyttig förening. Förslaget att 
grunda en fri- och fattigskola skall till stor del ses i ljuset av denna önskan. 
Det fanns emellertid andra motiv bakom idén att starta en skola. Fattigdo-
men och tiggeriet i Visby var, i likhet med många andra städer, omfattande 
runt 1800-talets inledande decennier. Stadens borgerskap och tjänstemän 
tvingades på ett eller annat sätt bära kostnaderna för fattigvården, oavsett om 
det skedde genom offentliga åtaganden eller via D. B. W. De sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av fattigdomens utbredning utgjorde således 
också ett viktigt motiv bakom förslaget.   

Förslaget hängde också samman med en vilja från de bättre bemedlades 
sida att öka kontrollen och disciplinen bland de fattiga. Som nämndes ovan 
var detta en tid då det togs privata sociala initiativ till förmån för de mindre 
bemedlade. Det grundades välgörenhetsinrättningar såsom skolor men även 
sparbanker som hade både karitativa samt övervakande, fostrande och disci-
plinerande syften. Att valet föll på en fri- och fattigskola berodde till stor del 
på att en av sällskapets medlemmar, stadskaplan Herlitz, som ansvarade för 
kartläggningen av stadens fattigdomsutbredning, visste var fattigdomen och 
umbärandena var som störst. Således kunde han utforma ett förslag som 
både motsvarade samhällets behov av hjälpinsatser och föreningens önskan 
att etablera sig som ett filantropiskt sällskap. 

Medlemmarnas täta kontakter med stadens styrande institutioner spelade 
också en avgörande roll för val av verksamhet. Genom att föreslå en inrätt-
ning som kompletterade, snarare än konkurrerade, med den offentliga fattig-
vårdens hjälpinsatser, ökade möjligheterna för D. B. W. att etablera sig som 
en viktig fattigvårdsaktör i lokalsamhället. 

Sällskapets sparbanksverksamhet 
Från år 1820 och framåt etablerades ett stort antal sparbanker runt om i Sve-
rige med det tydliga syftet att uppmuntra mindre bemedlade att börja spara. 
Genom att förmå mindre bemedlade att använda dessa inrättningar var mål-
sättningen att de skulle fostras till goda och nyttiga medborgare som genom 
sitt sparade kapital inte låg fattigvården till last. Under perioden 1820-1860 
ökade antalet sparbanker snabbt och ur vissa aspekter fyllde de en viktig 
samhällsfunktion. Det var till stor del grupper ur de mindre välbärgade sam-
hällsskikten såsom arbetare, pigor och lärlingar som utnyttjade bankens inlå-
ningsmöjligheter. Det disciplinerande och uppfostrande syftet fanns således 
med som ett viktigt motiv bakom inlåningsrörelsen (Hellgren 2003; Lilja 
2004; Perlinge 2005). 
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Det är emellertid värt att notera att många forskare har hävdat att de filan-
tropiska ambitionerna bakom sparbankerna inte ska överdrivas. Ett viktigare 
motiv var i stället att enskilda personer genom banken kunde få tillgång till 
krediter. Ett tecken på att så var fallet är att sparbankernas utlåning i första 
hand riktades mot den ekonomiska över- och medelklassen, snarare än 
mindre bemedlade. Till detta skall också läggas att insiderlån var vanliga, det 
vill säga att spar- och affärsbankerna beviljade lån till företag och enskilda 
personer i bankens omedelbara närhet (Lamoreaoux 1994; Petersson 2001). 

Mot bakgrund av den tidigare sparbanksforskningens resultat är det in-
tressant att undersöka vilka faktorer som låg bakom D. B. W:s initiativ att 
grunda en sparbank, särskilt då medlemmarna tillhörde stadens ledande 
maktskikt och således kan ha drivits av kreditbehov likaväl som att under-
lätta livet för samhällets mindre bemedlade. Under hösten 1829 påbörjades 
diskussionerna kring en eventuell sparbanksetablering. Det skulle visa sig att 
frågan delade sällskapet i två läger. På den ena sidan stod en kritisk falang 
som öppet ifrågasatte om inrättningen verkligen var förenlig med sällskapets 
ursprungliga målsättning, vilket var att bedriva undervisning för fattiga barn. 
Denna grupp var också orolig för att sällskapet skulle komma att ägna mer 
resurser för ändamål som tillfredsställde medlemmarnas egna behov, än åt 
verksamheter som underlättade livet för samhällets mindre bemedlade. Mot 
den kritiska grupperingen ställde sig en falang som var positiv till förslaget. 
Denna grupp motiverade sitt ställningstagande med att sparbanken kunde ses 
som en samhällsnyttig inrättning, och att därmed var en naturlig uppföljare 
till fri- och fattigskolan. I denna tvist gick den sistnämnda grupperingen 
segrande ur striden och år 1830 startades bankverksamheten upp. 

Om man ser till utlåningsrörelsens struktur användes banken i första hand 
av bättre bemedlade. I enlighet med många sparbanksforskare tyder detta på 
att motivet bakom inrättningens tillkomst var att enskilda, välbärgade perso-
ner kunde få krediter. Förvisso var antalet insiderlån inte extremt många, 
men de lån banken beviljade gick i huvudsak till bättre bemedlade. Emeller-
tid fyllde sparbanken också en viktig social funktion då mindre bemedlade i 
hög grad utnyttjade möjligheten att spara, särskilt från mitten av 1800-talet 
och framåt. Vad analysen av D. B. W:s sparbanksverksamhet således visar är 
att dessa inrättningar fyllde både en ekonomisk och social funktion och var 
ett relevant exempel på hur egenintresse och filantropi samverkade utan att 
någon del överskuggade den andra. Genom att grunda en sparbank kunde D. 
B. W. på ett relativt enkelt sätt etablera sig på den lokala kreditmarknaden, 
vilket gynnade medlemmarna och andra bättre bemedlade, samtidigt som 
den bidrog till att befästa föreningens filantropiska status genom att den 
lyckades få mindre bemedlade att utnyttja bankens inlåningsmöjligheter. 
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Nya tider – nya utmaningar 
Under 1840- och 1850-talen började offentligt organiserade hjälpinsatser att 
etableras i allt större utsträckning, vilket i förlängningen ledde till att en ex-
plicit socialpolitik konstituerades. För de frivilligföreningar som byggt upp 
sin verksamhet kring filantropi förändrades förutsättningarna i grunden ef-
tersom ansvaret för de sociala insatserna i högre grad flyttades över till det 
offentliga. 

Hur hanterade då D. B. W. de förändrade förutsättningarna? Ledde ut-
vecklingen till att sällskapet avvecklade verksamheten helt och hållet eller 
var det tvärtom så att man identifierade nya verksamhetsutrymmen som möj-
liggjorde ett fortsatt samhällsengagemang? 

För sällskapets del medförde förändringarna att fri- och fattigskolan an-
sågs överflödig och utan några större protester avvecklades verksamheten år 
1848. Emellertid konstaterade stadens präster- och borgerskap att den nya 
folkskolan, som övertagit den funktion sällskapets skola tidigare fyllde, end-
ast lyckades fånga upp de allra yngsta och mest utsatta barnen samtidigt som 
de något äldre ungdomarnas behov åsidosatts. En av orsakerna till att de 
något äldre ungdomarna hamnat utanför var att det var svårt att få arbetsan-
ställning före 14 års ålder, vilket ställde till med problem eftersom barnen 
lämnat skolan före den åldern. Resultatet av detta blev att de även efter av-
slutad skolgång kom att ligga fattigvården till last.  

Präster- och borgerskapet ansåg att situationen var så pass allvarlig att de 
tog upp frågan med folkskolans styrelse. Denna instans hävdade dock att den 
inte kunde göra något åt problemet eftersom ungdomarna var för gamla för 
att gå i folkskolan. I stället vände sig präster- och borgerskapet till D. B. W. 
med frågan om sällskapet kunde åta sig att svara för ungdomarnas undervis-
ning. Sällskapets täta förbindelser med stadens offentliga maktinstitutioner 
utgjorde en viktig faktor bakom förslaget att sällskapet skulle ta ansvaret att 
etablera och driva en fattigvårdsanstalt för ungdomar. Närmare bestämt med-
förde dessa nära relationer att sällskapet utvecklade en verksamhet som 
kompletterade de allmänna fattigvårds- och utbildningsinsatserna. 

Förslaget att etablera en ny inrättning mottogs positivt bland medlem-
marna men verksamheten blev kortlivad. Efter ett par års tynande tillvaro 
lades fattigvårdsanstalten ned under odramatiska former med motiveringen 
att den inte utnyttjades av de individer som var målgruppen. Det kan således 
konstateras att till följd av fattigvårdens och utbildningsväsendets reforme-
ring och utvidgning hade både skolan och fattigvårdsanstalten spelat ut sin 
roll.     
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Den moderna stadens framväxt 
Vilka konsekvenser fick då besluten att lägga ned skolan och fattigvårdsans-
talten för D. B. W.? Fortsatte sällskapet på den inslagna vägen mot att av-
veckla filantropin helt och hållet, eller anpassades och utvecklades verksam-
heten i syfte att möjliggöra ett fortsatt samhällsengagemang? 

För att förstå föreningens agerande bör en kortfattad redogörelse av sam-
hällets utveckling från mitten av 1800-talet göras. En viktig anledning till att 
den offentliga sektorn och andra kommunala verksamheter moderniserades 
berodde på den kraftiga urbanisering som präglade svenskt 1800-tal. Då 
städerna växte ställdes krav på de lokala myndigheterna att rusta upp städer-
nas infrastruktur och andra viktiga samhällsfunktioner (Cronström 1986; 
Knuthammar 1991; Östberg 1996; Hall 1999; Nilsson 2002). Även Visby 
omfattades av denna restaurerings- och upprustningsvåg. Gamla medeltida 
kvarter fick ge plats åt nya byggnader och hus. Bland annat uppfördes flera 
monumentalbyggnader i staden, såsom ett nytt läroverk, ett nytt fängelse och 
en badanstalt. Likaså kom hela hamnkvarteret att ändra karaktär efter det att 
ett nytt tullhus, en ny järnvägsstation och en sjömansskola byggts. 

För stadsbornas nöje och nytta – anläggandet av träd-
gårdar och parker 
Som ett led i det övergripande arbetet med att förändra stadsmiljöerna kom 
det även att anläggas nya offentliga parker och trädgårdar med syftet att för-
sköna stadsbilden och förbättra hygienen i städerna. Den ökade urbanise-
ringen och de försämrade stadsmiljöerna gjorde att de nyetablerade anlägg-
ningarna sågs som symboler för en mer hälsosam, välordnad och modern 
stad, varför fokus kom att riktas mot deras nytto- och hälsofunktion. 

Jämte uppfattningen att parker och trädgårdar, liksom skolor och sjukhus, 
utgjorde nödvändiga ingredienser i utvecklingen av moderna städer, ansågs 
park- och trädgårdsanläggningarna dessutom spela en viktig roll för männi-
skors moraliska fostran och utveckling. Vad man från överhetens sida såle-
des menade var att stadsborna, eller rättare sagt arbetarna och hantverkarna, 
skulle leva ett sundare och sedligare liv om de gavs möjlighet att tillbringa 
ledig tid i naturnära miljöer. 

Trädgårdarnas och parkernas tillkomst ska emellertid också ses i ljuset av 
det framväxande borgerskapets behov av att skapa miljöer för det privata 
umgängeslivet. Dessa inrättningar utgjorde viktiga mötesplatser för träffas 
under avslappnade och fritidsmässiga former. Trädgårdarna bidrog således 
till att göra städerna prydligare och mer presentabla, samtidigt som de i lik-
het med tidens litterära och musikaliska salonger utgjorde samlingsplatser 
för borgerskapet där de kunde umgås och roa sig. (Nolin 1999; Östholm 
2000). 
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Motiven till att anlägga en botanisk trädgård 
År 1855 beslutade D. B. W. att anlägga en botanisk trädgård i Visby. Mot 
bakgrund av ovanstående förklaringar kring varför trädgårdar och parker 
inrättades från mitten av 1800-talet förefaller det relevant att diskutera före-
ningens motiv till grundandet av trädgården. Likaså kan det vara relevant att 
kortfattat belysa motiven bakom den paviljongsbyggnad som upprättades i 
anslutning till trädgården.  

Inledningsvis kan det konstateras att medlemmarna påbörjade diskuss-
ioner rörande möjligheterna att etablera nya verksamheter redan två år innan 
fattigvårdsanstalten lades ned. Idéerna var många och spretade åt olika håll. 
Ett förslag var att inrätta en skola som undervisade stadens vuxna befolkning 
i naturlära. För att realisera idén föreslogs att D. B. W. skulle köpa mark i 
utkanterna av Visby för att där anlägga en botanisk trädgård med framförallt 
gotländska växter. Visby ansågs vara i stort behov av en offentlig park och 
sällskapet skulle genom att anläggningen bidra till att göra staden vackrare. 
Medan såväl fri- och fattigskolans som sparbankens och fattigvårdsanstal-
tens tillkomst motiverades med utgångspunkt från Visbys sociala situation, 
motiverades parken med avsikten att förändra - eller mer riktigt - försköna 
stadsbilden.  

Som nämndes ovan hade D. B. W. etablerat ett flertal inrättningar i syfte 
att fostra och utbilda mindre bemedlade, liksom man sett till att skapa nya 
verksamhetsutrymmen när till exempel skolväsendet och den allmänna fat-
tigvården utvidgade sina hjälpinsatser. Sett utifrån detta perspektiv skulle 
man kunna tolka förslaget som att sällskapet var angeläget att utforma en 
verksamhet som svarade upp mot samhällets behov av stödinsatser, och som 
därtill medförde att föreningen befäste sin samhällsnyttiga funktion.  

En viktig skillnad var dock att det i fråga om trädgården inte handlade om 
att bidra med hjälpinsatser där de offentliga sociala insatserna ansågs vara 
otillräckliga. Det handlade snarast om att skapa ett nytt verksamhetsutrymme 
där det framväxande borgerskapets behov av att skapa miljöer och plattfor-
mar för det privata umgängeslivet var drivande. Detta var en tid då borger-
skapet var angeläget att framstå som en egen samhällsgrupp med tydlig iden-
titet. Som ett led i att skapa en egen livsform och ett eget ideal behövdes 
arenor att mötas på. Parker och trädgårdar, liksom musikpaviljonger och 
restauranger som ofta uppfördes i anslutning till dessa anläggningar, fyllde 
viktiga funktioner i detta identitetsskapande. Det var i dessa miljöer som 
familjerna tillbringade ledig tid tillsammans, samtidigt som man mötte be-
kanta och knöt nya kontakter. 

Mot bakgrund av dessa faktorer förefaller den sistnämnda tolkningen vara 
mer rimlig. Allra helst om man sätter in förslaget i ljuset av att D. B. W. var 
en förening bestående av individer ur det framväxande borgerskapet, och att 
behovet av, eller utrymmet för att bedriva filantropi minskat i och med fat-
tigvårds- och utbildningsväsendets reformering och effektivisering. Att säll-
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skapets verksamheter inte längre fyllde samma nyttofunktion som i början av 
seklet var alldeles uppenbart. Fri- och fattigskolan var vid denna tid ett 
minne blott och den efterföljande fattigvårdsanstalten blev aldrig den succé 
sällskapet hade hoppats på. Om man dessutom betänker att D. B. W. till sitt 
ursprung var ett förlustelse- och förnöjelsesällskap framstår denna förklaring 
som trolig.  

För sällskapets nöje – motiv bakom uppförandet av en 
paviljongsbyggnad 
Den botaniska trädgårdens tillkomst ska således ses mot bakgrund av med-
lemmarnas önskan att skapa en miljö för det privata umgängeslivet, men det 
fanns samtidigt vissa filantropiskt motiverade grunder bakom dess tillkomst. 
Emellertid var det uppenbart att de samhällsnyttiga insatserna ändrat karak-
tär jämfört med tidigare. Detta öppnade upp för D. B. W. att slå in på vägar 
som tidigare under seklet varit otänkbara, vilket blev särskilt tydligt i sam-
band med nästa stora projekt sällskapet valde att engagera sig i.  

Ungefär ett decennium efter trädgårdens inrättande, närmare bestämt år 
1868, föreslog nämligen några medlemmar att D. B. W. borde anlägga en 
paviljong i anslutning till trädgården. Förslaget sammanhängde med att säll-
skapet behövde en samlingsplats där man kunde roa sig under sommarmåna-
derna. Som en del i förslaget ingick dessutom att paviljongen skulle inhysa 
en restaurang som skulle sälja förfriskningar och starkdrycker. 

Förslaget kom att utgöra starten på en lång och konfliktfylld period där 
sällskapets ditintills sammanhållande kärna – filantropi – utmanades. Mot-
ståndarna mot projektet påtalade att inrättningen, i likhet med trädgården, 
knappast fyllde en samhällsnyttig funktion, och att risken för att resurser 
skulle försvinna till en verksamhet som mer syftade till att tillgodose med-
lemmarnas interna behov än till för de mindre bemedlades fromma, var på-
taglig. Detta skulle i så fall innebära att sällskapets grund och innehåll hade 
förändrats.  

Paviljongsförespråkarna argumenterade för att det var viktigt för D. B. 
W:s överlevnad att man även tillgodosåg sällskapets interna behov av att 
kunna umgås under lättsamma former. Paviljongen skulle dessutom vara till 
nytta för fler än bara medlemmarna då restaurangen också skulle hållas öp-
pen för allmänheten. Diskussionerna kring paviljongens eventuella tillkomst 
utgjorde en ständig källa till konflikter inom D. B. W. under ett antal år. Vid 
ett flertal tillfällen genomfördes voteringar för att få ett avgörande i frågan. 
Till slut lyckades paviljongsförespråkarna mobilisera tillräckligt många rös-
ter för att driva igenom förslaget.  

Det skulle dock dröja till år 1876 innan paviljongen stod färdig för invig-
ning. När den väl stod på plats var den, enligt dess förespråkare, en omtyckt 
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samlingsplats för allmänheten. Särskilt vid de tillfällen då sällskapet anord-
nade musikaftnar på paviljongens veranda. Oavsett om paviljongen och re-
staurangverksamheten blev en succé eller inte kan det konstateras att den 
utveckling som påbörjats nästan 20 år tidigare, med föreningens beslut att 
öppna upp och engagera sig i Visbys allmänna upprustnings- och modernise-
ringsprocess, slutade med att sällskapet uppförde en renodlad nöjesinrättning 
i anslutning till den botaniska trädgården. Därmed slöts också en cirkel som 
markerade att D. B. W., efter 60 års samhällsengagemang, var tillbaka där 
allt en gång började. Nämligen till en tid då medlemmarna prioriterade nöje 
före nytta. 
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KAPITEL 11 
 
 

Finanstillsynens utveckling i Sverige från mit-
ten av 1800-talet till 1990-talskrisen 

Mikael Wendschlag24 

Inledning 
Det här kapitlet beskriver utvecklingen av den svenska finanstillsynen från 
mitten av 1800-talet fram till 1990-talskrisen. Det empiriska materialet 
kommer främst från Bank- och Fondinspektionens arkiv men även sekundära 
finanshistoriska källor används. Materialet har analyserats från ett teoretiskt 
ramverk baserat på den institutionella ekonomiska teorin – kompletterad 
med ekonomisk regleringsforskning och policyanalys – för att förstå hur en 
tillsynsmyndighet kan uppfattas i relation till Douglass Norths begrepp; in-
stitutioner och organisationer.  

Tillsynsmyndigheter kan förstås som ”institutionella organisationer”, vars 
existens och agerande bygger på och till stor del kan förstås utifrån de in-
stitutioner de är satta att implementera. För att använda Norths berömda 
sportanalogi så kan den finansiella regleringen förstås som ”spelets regler”, 
de finansiella företagen som ”spelarna”, och Bankinspektionen som ”spelets 
domare”. Denna ansats skiljer sig från Norths egen som förutsätter att in-
stitutioner (t ex finansiell reglering) har inneboende ”enforcement charac-
teristics” (North 1990) och således skulle göra organisationer som tillsyns-
myndigheter (och fotbollsdomare) obsoleta – ett antagande som historien om 
den svenska finanstillsynen inte ger stöd för.  

                                                        
24 Kapitlet bygger på avhandlingen “Theoretical and empirical accounts of Swedish financial 
supervision in the 20th century” som försvarades den 7 juni 2012. Professor Charles 
Goodhart, London School of Economics var opponent. Professor Mats Larsson var biträdande 
handledare tillsammans med professor Sverre R. Knutsen, BI Handelshøyskolen, Oslo. Pro-
fessor Hans Sjögren, Linköpings universitet var huvudhandledare. Källmaterialet kommer 
främst från Bankinspektionens arkiv. Efter disputationen har Mikael Wendschlag arbetat som 
forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen, som gästforskare på European 
University Institute och Swedish House of Finance samt som utredare på Finansinspektionen. 
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Efter denna korta teoretiska utvikning ägnas kapitlet åt att beskriva den 
historiska utvecklingen av finanstillsynen i Sverige, med fokus på den tillsyn 
som Bankinspektionen ansvarade för. I slutet summeras några av huvuddra-
gen i denna historia. Kapitlets fokus ligger framförallt på banktillsynens- och 
värdepapperstillsynens utveckling - försäkringsinspektionen och dess verk-
samhet beskrivs inte i samma utsträckning. 

Bankmarknadens, regleringens och tillsynens framväxt 
under 1800-talet 
Under 1800-talets andra hälft utvecklades ett formellt institutionellt ramverk 
för reglering och tillsyn av de finansiella marknaderna i Sverige. Utveckl-
ingen drevs främst av de finansiella näringarnas modernisering och expans-
ion (Ögren, 2010).  

Under decennierna kring år 1900 genomfördes en rad viktiga reformer 
som formaliserade statens roll och ansvar för de finansiella marknaderna 
(Larsson, 1993). Riksbanken fick många av de funktioner och ansvarsområ-
den som vi idag associerar med en centralbank, såsom monopol på sedelut-
givning, bankernas bank, och ”lender of last resort” under finanskriser. Med 
år 1897 års riksbankslag avvecklade Riksbanken dessutom sin omfattande 
affärsbanksverksamhet runt om i landet, vilket öppnade den framväxande 
bankmarknaden för större konkurrens mellan privata aktörer.  

Sparbanker, vilka etablerats runt om i landet sedan 1820-talet, försåg den 
breda allmänheten med spar- och enklare lånetjänster, medan affärsbanker 
riktade sig till företag, handel, och de bättre bemedlade i samhället. Spar-
bankslagstiftningen, vilken i sin första form introducerades på 1820-talet, 
byggde på idén att sparbanker skulle verka sparfrämjande i det lokala sam-
hället utan kommersiella vinstmål. Tillsynsansvaret över sparbankerna låg 
formellt hos Länsstyrelserna, men i praktiken var kontrollen mycket begrän-
sad. Den lokala förankringen och det lokala sociala nätverket fungerade som 
den viktigaste regleringen och tillsynen av både banken, dess ledning och 
kunder, vilket gjorde att en centralisering av tillsynen inte var aktuellt på 
samma sätt som för de nationellt expanderande affärsbankerna (se Tom Pe-
terssons kapitel i denna volym). 

Fram till slutet av 1800-talet var de flesta affärsbanker enskilda banker 
med sedelutgivningsrätt och personligt ansvar för bankens ägare. Dessa ban-
ker reglerades främst genom grundarnas personliga ansvar för bankens affä-
rer och genom den verksamhetsbeskrivning som bankerna uppgett i sina 
oktrojansökningar. Om banken gick med förlust kunde ägarna bli personligt 
ansvariga och om man bröt mot sina egna stadgar, till exempel genom alltför 
vidlyftig sedelutdelning eller för låg avsättning för eventuella kreditförluster, 
kunde kungen (med andra ord, regeringen) besluta om att återkalla oktrojen. 
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Eftersom varje banks oktroj kunde se olika ut eller tolkas olika fanns länge 
en viss diskrepans mellan de regler som gällde för varje bank, men i takt 
med att banklagstiftningen utvecklades kom dessa skillnader att bli allt 
mindre. År 1846 trädde den första lagen i kraft som reglerade de enskilda 
bankerna och kontrollen delegerades till Länsstyrelserna. De enskilda ban-
kerna verkade alla fortfarande på geografiskt lokala marknader vilket talade 
för en decentraliserad kontroll, även om denna i praktiken var mycket spora-
disk och osystematisk. Även med 1846 års lag var således bankägarnas per-
sonliga ansvar och den lokala sociala kontrollen viktiga komponenter i regle-
ringsregimen. 

Aktiebolagsformen, som fick sitt stora genombrott från slutet av 1800-
talet, möjliggjorde investeringar, risktagande och riskdiversifiering på en 
större skala än tidigare, vilket passade mycket bra för de ofta storskaliga och 
riskfyllda industriella projekt som bolagen i de nya näringarna inom järnväg, 
energi, råvaruutvinning och förädling efterfrågade (Broberg, 2010). Även för 
bankerna blev aktiebolagsformen tongivande. 

Aktiebolagsbankerna blev allt fler i slutet av 1800-talet, medan de en-
skilda bankerna med sedelutgivningsrätt successivt minskade i antal. Med 
bankaktiebolagslagen 1848 och dess efterföljande reformer förändrades flera 
av de grundläggande premisserna för reglering och kontroll., inte minst ge-
nom att ägarnas personliga ansvar begränsades till det inbetalade aktiekapi-
talet. Samtidigt kunde kretsen av ägare i aktiebolagsbankerna breddas långt 
utanför en lokal socialt sammanhållen grupp, vilket minskade betydelsen av 
den sociala, informella tillsynen.  

Trots att bankernas aktiebolagslag på många sätt efterliknade den gene-
rella aktiebolagslagen bestod den viktiga separationen mellan aktiebolags-
banker och andra typer av aktiebolag genom att oktrojkravet behölls. Med 
andra ord förutsatte bankverksamhet i Sverige ett explicit tillstånd från sta-
ten. I många andra länder, såsom Storbritannien och Tyskland, förblev aktie-
bolagsbanker reglerade i den generella aktiebolagslagstiftningen och utan 
strikta tillståndsprövningar. Den juridiska särskiljningen av banker från 
andra affärsverksamheter, och explicita tillståndskrav, kan i någon mån för-
klara varför banktillsynen utvecklades mycket tidigare i exempelvis Sverige 
och USA än i Storbritannien, Tyskland och de många länder som följde de-
ras regleringsmodell (Hotori & Wendschlag, 2018). 

Lika viktigt som själva aktiebolagsformen var utvecklingen av en väl 
fungerande andrahandsmarknad för ägarbevisen, aktierna. Stockholms 
Fondbörs hade skapats redan 1863, men åren runt sekelskiftet genomfördes 
ett flertal viktiga reformer som utvecklade handeln. Öppettiderna förlängdes 
och listning av priser och ägarregister uppdaterades mer frekvent (Algott, 
1963). Antalet medlemmar på börsen utökades också. Förutom de tradition-
ella fondkommissionärerna tilläts de större affärsbankerna bli medlemmar 
från och med 1905 – mer om detta senare. Handeln med aktier drevs också i 
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allt högre grad på börsen istället för vid sidan om, vilket ökade såväl volym 
som omsättning (Algott, 1963).  

Aktiehandeln reglerades främst genom kravet på medlemskap, för vilket 
krav på viss kompetens och ekonomisk kassa ställdes. Stockholms handels- 
och sjöfartsnämnd hade ett visst tillsynsansvar, men det rörde alltså främst 
kontrollen av att handeln bedrevs av behöriga medlemmar. 

Med utvecklingen av både bankmarknaden och bankregleringen under 
1800-talets andra hälft ökade behovet av en allt mer formaliserad banktill-
syn. Oktrojansökningar hanterades av Finansdepartementet, och för att han-
tera de allt fler tillståndsansökningarna utnämndes år 1868 en tjänsteman för 
att specifikt hantera bankrelaterade ärenden. År 1878 gavs denne titeln 
Bankinspektör25. Samtidigt inrättades en bankbyrå inom departementet. Till 
uppgifterna hörde förutom handläggning av ansökningar även beredande av 
bankregleringsförslag, insamling och sammanställning av bankernas rappor-
tering med mera. Bankbyrån ansvarade även för genomförandet av platsun-
dersökningar på bankkontoren för kontroll av kassa, kontoföring, utlåning 
med mera, även om dessa besök var få – mellan två till åtta stycken per år 
under 1870-talet och ännu färre på 1880-talet – och med begränsad systema-
tik.  

Bankinspektionen och bankkrisen 1907-08 
En nyckelfigur i den svenska finanstillsynens historia var Robert Benckert, 
som tillträdde posten som Bankinspektör år 1886. Under hans ledning for-
maliserades banktillsynens verksamhetsform av regelbundna och standardi-
serade platsundersökningar, kontinuerlig kommunikation med bankerna och 
en upparbetning av relativt tydliga principer för banktillsynens roll och ar-
betssätt. Även de större frågorna om banktillsynens syfte, ansvar och be-
gränsningar formulerades under Benckerts ledning i högre grad än tidigare.  

Han var också central i processen som lede fram till skapandet av den 
oberoende tillsynsmyndigheten, Kungliga Bankinspektionen, vars verksam-
het startade den 1 januari 1907, (SFS 1906:104). År 1905 hade en utredning, 
ledd av Benckert, getts i uppdrag att utreda de framtida behoven av banktill-
syn, och de rekommendationer som man kom fram till följdes i stort.  

Argumenten i utredningen för att etablera en separat myndighet, om än 
fortfarande ordnad under Finansdepartementet, rörde banksektorns utveckl-
ing och behovet att mer resurser för hanteringen av ansökningar (oktrojer 
skulle dessutom förnyas var tionde år), platsundersökningar, sammanställ-
ning av statistik samt allt arbete som rörde förändringar i banklagstiftningen. 

                                                        
25 Titeln Bankinspektör användes först för Gustav Bonde, som skulle företräda kung Karl X 
Gustavs intressen i styrelsen på den första banken i Sveriges historia, Stockholm Banco, som 
fick kungens tillstånd att bedriva bankverksamhet år 1648 (Wittrock, 1925). 
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Man pekade även på Försäkringsinspektionen, grundat 1904, och menade att 
tillsynen av bankerna var av minst lika stort samhällsintresse. Slutligen me-
nade utredningen att banktillsynen skulle effektiviseras genom att bankin-
spektören och dess styrelse blev beslutsför istället för att behöva gå till fi-
nansministern, vilken i regel ändå fick förlita sig på tjänstemännens bedöm-
ningar (Betänkande, 1905).  

Fem av de sex tjänstemän som utgjorde Bankinspektionen vid dess 
bildande (inklusive Benckert) hade själv en bakgrund i banksektorn26 och i 
enlighet med tidens marknadsorienterade regleringsregim var tillsynen präg-
lad av synen på bankerna som viktiga aktörer för den svenska ekonomins 
fortsatta modernisering och industrialisering. I egenskap av ordförande eller 
ledamot i de flesta banklagsutredningar under årtiondena runt sekelskiftet 
gav Benckert stöd för detta perspektiv.  

Sommaren 1907 nådde en internationell finanskris Sverige och ett stort 
antal mindre och medelstora affärsbanker drevs till ruinens brant. Många 
banker hade på några år blivit beroende av internationell finansiering, fram-
förallt via London. Men när denna marknad avstannade, till följd av jord-
bävningen i San Francisco, hamnade de i svåra likviditetsproblem. För att 
hantera problemen minskade bankerna snabbt sin utlåning vilket i sin tur 
försatte många av bankernas kunder i svåra finansieringsproblem (Hellroth, 
2011:41). Samtidigt föll aktiepriserna efter flera års av uppgång, vilket ledde 
till betydande förluster för många av bankernas kunder. 

Under och efter krisen arbetade Bankinspektionen, enligt Benckerts egen 
redogörelse, mycket ”hands on” i krishanteringen, framförallt genom att 
matcha svaga banker med starkare parter, samt att utöva inflytande över vem 
som rekryterades och avskedades i de överlevande bankerna (Söderlund, 
1976). Denna form av krishantering låg inte inom Bankinspektionens man-
dat, men tycks i regel ha tagits emot tacksamt som ett marknadslett sätt att 
hantera problemen. Liksom vid senare kriser så lättade även Bankinspekt-
ionen på kraven på ordalydande regelefterlevnad, en pragmatisk hållning 
vilken kan ha underlättat återhämtningen. Riksbankens roll i krishanteringen 
blev att ställa likvida medel till bankernas förfogande, men var i övrigt rela-
tivt passiv. Detta kan ha bidragit till att Riksbanken fick utstå långt mer kri-
tik än Bankinspektionen efter krisen (Cassel 1908). 

Redan i mitten av 1908 vände konjunkturen och börsen upp igen, vilket 
satte stopp på krisen. Totalt likviderades eller rekonstruerades dock hela nio 
banker medan mellan 10-15 banker ”räddades” genom att övertas av andra 
aktörer (Larsson & Lönnborg, 2014).  

                                                        
26 Robert Benckert: Stockholms Enskilda Bank, Stockholms hypotekskassa; Theodor Frölan-
der: Stockholms Enskilda Bank, Sveriges allmänna hypoteksbank; Gustaf Drysén: Skandina-
viska kredit, Nordiska kreditbanken; Eskil Terserus: Skandinaviska kredit; Karl Östman: 
Göteborgs enskilda bank, Göteborgs köpmansbank och Skånes enskilda bank.  
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Affärsbankernas börsspekulation och 1920-talskraschen 
Med den ekonomiska återhämtningen kom stigande aktiepriser och den stora 
regleringsfrågan blev nu om bankernas aktie- och emissionsverksamhet 
skulle tillåtas eller inte. Enligt 1903 års banklagar var bankerna förbjudna att 
äga eller handla med aktier, men i praktiken hade som nämnts flera banker 
bedrivit sådan verksamhet i många år – sedan 1905 som medlemmar i 
Stockholms fondbörs. Benckert och inspektionen såg ingen lösning i att till-
lämpa handelsförbudet i lagens strikta mening. Inspektionen sympatiserade 
med bankernas önskemål om att ta en mer aktiv del i emissionsverksamheten 
och aktiehandeln, samtidigt som 1907-8 års bankkris visade att värdepap-
pershandeln krävde tydliga regler och begränsningar. Framförallt var det 
viktigt att separera denna verksamhet från bankernas insättare och andra 
kunder, samt att se till att den aktie- och börsrelaterade verksamheten inte 
kunde växa i sådana proportioner att bankens soliditet hotades.  

Lösningen tycktes komma med 1909 års lag om emissionsbanker, före-
slagen av Bankinspektionen (Fritz, 1990). Lagen tillät ett konsortium av 
banker att bilda en emissionsbank vilken i sin tur hade rätt att äga och handla 
i aktier och driva företagsemissioner. Med den separata bolagsformen skulle 
den riskfyllda värdepappers-handeln hållas på säkert avstånd från inlånings-
kunder och allmänhet. 

Även om signalen från bankindustrin varit positiv visade det sig att ingen 
var intresserad av att starta emissionsbank. I stället valde en handfull banker 
att skapa ”vanliga” emissionsbolag, eller investmentbolag, vilka inte stod 
under bankinspektionens eller någon annans tillsyn, och bedrev sin aktie-
handel i dessa. Verksamheten bestod i emittering av aktier för den allt större 
skaran aktiebolag samt med egen handel på den stigande börsen. Finansie-
ringen kom från bankerna bakom bolagen. Snarare än att begränsa eller för-
bjuda denna verksamhet reformerades lagstiftningen 1911 så att de största 
affärsbankerna fick äga och handla med aktier direkt i viss utsträckning, 
även denna reform med stöd av Bankinspektionen (Bankinspektionen 1911).  

Även med 1911 års lag så fortsatte de banknära emissionsbolagen sin 
verksamhet, vilket ledde till att bankerna fortsatte att överskrida de formella 
begränsningarna som skulle gälla aktiehandeln. Bankinspektionen rapporte-
rade år 1915 till Finansdepartementet och skrev i Ekonomisk tidskrift att 
bankernas aktieaffärer blivit för omfattande och yrkade för deras ägande av 
emissionsbolag borde förbjudas (Bankinspektionen, 1915). Någon sådan 
reform genomfördes dock inte.  

Efter en initial börsnedgång det första krigsåret så vände börsen upp igen 
med de stora affärsbankerna och deras emissionsbolag högst involverade, 
både som långivare till kunders börsspekulation och via sin egen handel 
(Lindgren & Sjögren, 2003). Bankerna var dock inte ensamma om att se 
positivt på börsklimatet och den svenska ekonomins framtidsutsikter. Även 
många av de stora industribolagen satsade stort på att kriget skulle följas av 
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en stark efterfrågan på svensk export och investerade därefter, med lån från 
bankerna som således stod tredubbelt exponerade i börsbubblan (Larsson, 
1998). 

Konkurrensen på affärsbanksmarknaden hårdnade också under 1910-
talet, och genom uppköp och sammanslagningar etablerades en handfull 
landstäckande banker med något hundratal bankkontor vardera. Från en topp 
1910 med cirka 80 affärsbanker sjönk antalet till nära hälften innan kriget 
tog slut år 1918. Någon begränsning i nationell expansion fanns inte i regle-
ringen, och principiellt var Bankinspektionen, vilken från 1913 leddes av 
Folke von Krusenstjerna, fortsatt positiv till att större och förhoppningsvis 
mer stabila banker skapades. Samtidigt bedrevs tillsynen på kontorsbasis 
(böcker och kassor skulle stämma per kontor), vilket krävde stora arbetsre-
surser. Sammanslagningarna på marknaden ledde också till en ökning av 
ansökningsärenden och andra ”skrivbordsundersökningar”, eventuellt till 
priset av platsundersökningar och annan tillsynsverksamhet som med facit i 
hand säkerligen hade behövts. 

Även den höga personalomsättningen skapade problem för den lilla myn-
digheten. Som man redan i 1905 års utredning varnat för så fanns risk för att 
dugliga bankinspektörer skulle rekryteras av bankerna under tillsyn. Följden 
skulle bli svårigheter för myndigheten att behålla kompetent och erfaren 
personal. Under den boomande bankmarknaden under 1910-talet hade just 
detta skett, när den privata sektorn med högre löner rekryterade inspektion-
ens regleringskunniga tjänstemän. När börsen sedan föll år 1919 och en av 
de största finanskriserna i Sveriges historia rullade igång stod inspektionen 
med en mycket oerfaren skara tjänstemän.  

År 1919 hade den genomsnittlige tjänstemannen på myndigheten mindre 
än tre års erfarenhet av banktillsyn, och hälften (vilket betydde fyra av åtta) 
hade anställts innevarande eller föregående år. Som jämförelse hade Bankin-
spektionens tjänstemän i genomsnitt nära sex års erfarenhet runt bankkrisen 
1907-8, och över 12 år i samband med Krueger-kraschen i början på 1930-
talet. I vilken grad denna brist på erfarenhet och kompetens spelade i finans-
krisen 1920-22 är omöjlig att bedöma, men att den spelade in torde vara 
högst sannolikt. Bankinspektionens roll i hanteringen av 1920-talskrisen 
kom att likna den vid 1907-8 års bankkris, det vill säga genom att agera som 
mellanhand, medlare och pådrivare i banksektorns egen krishantering via 
uppköp och sammanslagningar. Mellan 1917 och 1919 bistod Bankinspekt-
ionen i likvideringen av minst 32 banker (Bank- och Fondinspektionen, 
1941). När sedan även de större bankerna visade sig nära ruinens brant skap-
ades 1922 års Kreditkassa där Riksbanken tog en ledande ställning, medan 
inspektionen stod utanför.  

Krisen fick konsekvenser på den finansiella regleringen och tillsynen. 
Bankinspektionens tillsynsansvar sträckte sig fram till finanskrisen till af-
färsbankerna, men när konsekvenserna av börsspekulationen gjort sig till 
känna så beslutade riksdagen år 1919 att utöka tillsynen till att gälla även 
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Stockholms fondbörs och fondkommissionärerna (SFS 1919:811, SFS 
1919:881). Från år 1921 förbjöds banker att äga aktier i emissionsbolag, 
(SFS 1921:413), men några sådana fanns nu nästan inte kvar. Fortfarande 
gällde dock 1911 års banklags rätt att äga och handla med aktier. Dessutom 
tilläts banker behålla sina stora värdepappersportföljer tills de kunde säljas 
utan förlust – något som skulle dröja mycket länge. I von Krusenstjernas 
anteckningar menar han att myndighetens arbete under hela 1920-talet till 
stor del blev inriktad på att bistå bankerna i denna segdragna avyttringspro-
cess samt att driva på avskrivningar av upplupna förluster i den takt bolagen 
mäktade med (Sjögren, 1994).  

Finanskrisen i början av 1920-talet blev en av de största i svensk historia 
och drabbade ett stort antal banker och investerarare hårt, men för aktörer 
som inte drabbats av krisen gavs dock möjligheter att ta marknadsandelar 
och/eller köpa upp stora billiga poster i den svenska industrin viktigaste bo-
lag. Storbankernas låntagare hade ofta haft sina ägarposter som säkerhet, och 
när lånen sedan inte kunde betalas tillbaka föll aktierna i bankernas ägo. 
Konsolideringen av bankmarknaden fortsatte således under 1920-talet, även 
om branschen främst inriktade sig på återhämtning (Larsson, 1993). 

Kreugerkraschen och slutet på den marknadsorienterade 
regleringsregimen 
En aktör som utnyttjade krisens konsekvenser var Ivar Krueger, som med 
finansiellt stöd från några av storbankerna, främst Svenska Handelsbanken 
och Skandinaviska kreditaktiebolaget, byggde upp ett stort ägande i många 
av de viktigaste svenska börsbolagen. Grunden för hans affärsimperium låg i 
de tändsticksfabriker han förvärvade, först inom landet och sedan internat-
ionellt, efter en unik affärsmodell. 

Sverige var långt ifrån det enda landet som drabbats av en kraftig efter-
krigsrecession, och genom sitt växande internationella kontaktnät och sin 
uppfinningsrikedom i affärsuppgörelser fick Krueger en ledarroll i flera kon-
sortier av europeiska och amerikanska banker, som i utbyte mot statslån till 
länder med kapitalbrist erhöll nationella monopol på tändsticksproduktionen. 
Monopolen användes därefter som säkerhet för egna lån (Partnoy, 2009).  

Banklagstiftningen innehöll inte någon regelrätt begränsning av hur 
mycket av utlåningen som kunde koncentreras till en kund, men i mitten av 
1920-talet stod det i alla fall klart för Bank- och Fondinspektionen (namn-
byte år 1919 när börstillsynen tillkom) att den under krisen svårt drabbande 
Svenska Handelsbanken måste avveckla en del av sin Kreugerrelaterade 
kreditgivning (Carlsson, 1997).  

Flera av dessa affärer övertogs av Skandinaviska kreditaktiebolaget, vil-
ken blev Kreugers ”husbank” i Sverige. När den internationella finanskrisen 
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bröt ut i början av 1930-talet kunde Krueger inte finansiera sin verksamhet. 
Med Riksbanken som drivande, och med inspektionens samtycke, ordnades 
år 1931 nya lån från ett konsortium av svenska banker. Men efter ett miss-
lyckat försök att få ännu ett lån redan i början av 1932 begick Kreuger 
självmord – vilket ledde till att omfattningen av hans affärer successivt upp-
dagades (Partnoy, 2009).  

Den bank som drabbades värst var Skandinaviska, även om princip alla 
de större affärsbankerna drabbades av Kreugerrelaterade förluster (Larsson 
& Lönnborg, 2014). 1922 års Kreditkassa, som skulle ha avvecklats år 1932, 
återanvändes för att förmedla en stor kredit till banken given av Riksgälds-
kontoret och de större affärsbankerna, (Carlsson, 1997). Oscar Rydbeck, 
bankens starke man, dömdes till fängelse. Utöver Skandinaviska var det 
dock ingen affärsbank vars solvens hotades. Och även om den svenska eko-
nomin drabbades hårt när den internationella konjunkturen föll i början av 
1930-talet så klarade man sig bättre än många andra länder.  

Fortfarande levde många av bankerna med sviterna av 1920-talskrisen 
vilket lett till försiktighet. En intressant omständighet runt Kreugerkraschen 
år 1932 var också som nämnts att inspektionen hade mycket erfarna tjänste-
män – med i genomsnitt över ett decennium av erfarenhet av banktillsyn, 
inklusive hanteringen av den stora finanskrisen 1920-22 – vilket torde ha 
bidragit till myndighetens krishantering. Vidare hade kontakterna mellan 
tillsynsmyndigheten och affärsbankerna under hela 1920-talet förblivit för-
troliga och flera banker hade (naturligtvis) uppskattat inspektionens pragma-
tiska inställning till lagstiftningens ordalydande krav (Broberg, 2007).  

Kreugerkraschen bidrog till en politisk omvärdering av den ännu relativt 
marknadsorienterade regleringsregimen (Larsson, 1993). Kraven på banker-
na att avyttra sina värdepappersportföljer skärptes (SFS 1933:277), vilket 
löstes genom bildandet av banknära stiftelser vilka övertog aktieposterna. 
Kreditexponeringen mot enskilda kunder inskränktes även till tio procent av 
total utlåning. Kraven på bokföring och revision stärktes, och Kreugerkra-
schen bidrog till revisorsprofessionens utveckling i Sverige (Wallerstedt, 
2009). Den publika insynen i bankernas affärer stärktes även när bolagsfor-
men enskild bank förbjöds, vilket tvingade affärsbankerna att ta formen av 
aktiebolag med de krav på rapportering som följde.  

Internationellt gick nästan alla länder mot en striktare regleringsregim 
under 1930-talet, inte minst i USA där man genom en rad nya regleringar 
och nya tillsynsmyndigheter (såsom FDIC och SEC), införde kraftiga re-
striktioner på de finansiella företagens verksamhet. I Europa skapades i 
många länder de första banktillsynsmyndigheterna just under 1930-talet, och 
av de mest utvecklade ekonomierna var det i princip bara i Storbritannien 
som både reglering och tillsyn av affärsbanker förblev informell (Hotori & 
Wendschlag, 2018). 
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Sparbanksinspektionen och den största lilla bankkra-
schen i svensk finanshistoria 
Kreugerkraschen var inte den enda ”affär” som drev på stora regleringsför-
ändringar på den svenska bankmarknaden. Kraschen i de så kallade ”All-
männa sparbankerna” år 1929 ledde till en skärpning av sparbankstillsynen 
och regleringen, trots att ”riktiga” sparbanker inte var involverade i kra-
schen. Mannen bakom Allmänna Sparbankerna, Gustav Svensson, hade ut-
nyttjat den bristande kontrollen av sparbankerna och tillsammans med en 
krets kumpaner spekulerade han med småsparares, änkefonders, fackför-
bunds och andra småkunders insättningar i mark och fastigheter runtom det 
snabbt växande Stockholm. 

Sparbanksregleringen satte restriktioner på hur insättningar fick placeras, 
och samtliga lån- och placeringsbeslut skulle fattas av bankens lokala sty-
relse. Den lokala förankringen, och den kvarstående synen på sparbanksrö-
relsen som ”sparfrämjande” snarare än vinstdriven, präglade den reglering 
och tillsyn av sparbanker som i princip varit oförändrad sedan 1893 års spar-
bankslag (Körberg, 1999). Genom att sätta sig själv eller någon förtrogen i 
styrelserna kunde Svensson kontrollera kreditbesluten till sina egna intres-
sen.  

Enligt 1893 års sparbankslag var Landstingen ansvariga för att utnämna 
ett allmänt ombud som skulle genomföra undersökningar i sparbankerna. I 
flera sådana undersökningar framkom grava oegentligheter. Landstingen 
hade emellertid inga egentliga befogenheter att ingripa, och i flera fall visade 
det sig att ombudet hade stora lån i den bank som skulle undersökas, vilket 
naturligtvis gjorde undersökningarna opålitliga (Sommarin, 1945).  

Runt 20 allmänna sparbanker etablerades i landet. I regel användes de 
Allmänna Sparbankerna som kreditgivare sinsemellan, där mer eller mindre 
uppblåsta värderingar av land- och fastighetsinnehav låg som säkerhet 
(Svenska Dagbladet, 1929). Kraschen kom dock till sist, efter det att Lands-
hövdingen i Örebro den 15 mars 1929 meddelat finansministern om oegent-
ligheter som framkommit då Allmänna Sparbanken i Örebro undersökts. En 
byråinspektör på Bank- och Fondinspektionen fick i uppdrag att genomföra 
en omfattande undersökning av bankerna, vilken visade på grava överträdel-
ser av sparbankslagen, men i ännu större utsträckning på rent brottsliga över-
trädelser såsom bl. a. bedrägeri, förskingring och förfalskning.  

Bankerna försattes i konkurs och det rättsliga efterspelet för bankernas 
huvudmän blev utan like i svensk finanshistoria. Ett flertal personer, inklu-
sive Svensson, dömdes till långa fängelsestraff, straffarbete eller böter 
(Svenska Dagbladet, 1929).  

Riksdagen reagerade snabbt på den uppdagade affären, och innan ut-
gången av år 1929 hade Sparbanksinspektionen grundats med uppdraget att 
utföra centraliserad tillsyn över sparbankerna samt överse Länsstyrelsernas 
lokala tillsyn, som alltså begränsades.  



 139 

Trots den relativt småskaliga verksamheten blev kraschen en av de största 
i Sverige mätt i insättarförluster. Enligt riksdagens utredning förlorade 88 
000 bankkunder sina insättningar i kraschen. Insättningarna ersattes endast i 
genomsnitt till ca 60 procent, vilket gör kraschen till det stora undantaget för 
den ”implicita insättargarantin” som i övrigt har gällt i Sverige fram tills den 
formellt antogs år 1995. Argumentet för att inte ersätta insättarna fullt ut var 
att insättare skulle ”lära sig” att vara försiktig när det gällde banker och att 
inte lita på att staten skulle rädda dem - ett iögonfallande resonemang både 
med tanke på de statliga insatser som vidtogs ef bankkrascher både tidigare 
och senare - och jämfört med nutida resonemang om den enskilde insättarens 
små möjligheter att utöva kontroll av sin bank.  

Utöver uppstramning av sparbankstillsynen ledde kraschen även till en 
stor förlust av sparbankernas goodwill och sparbankernas andel av totala 
insättningar minskade för att aldrig återhämta sig. Insättningar ökade i af-
färsbankerna, men även i jordbrukskassorna som tillkommit som banktyp år 
1917. 

Inspektionens roll i denna kris kom som nämnts först vid dess uppda-
gande. De Allmänna Sparbankerna hade bedrivits under falsk sparbanksflagg 
och hade utnyttjat den svaga tillsynen och befogenheterna hos Länsstyrelser-
na. Under år 1929 diskuterades förslag om att lägga sparbankstillsynen hos 
Bank- och Fondinspektionen, men röstades ned med argumentet att affärs-
bankernas och sparbankernas verksamhet var så väsensskilda från varandra 
att en gemensam tillsynsverksamhet inte skulle vara förenlig (SOU 
1961:65). Detta argument hindrade dock inte att de sparbankslika jordbruks-
kassorna kom under Bank- och Fondinspektionens tillsyn år 1936.  
 

Bank- och fondinspektionen blir linjedomare 
År 1937 ersattes von Krusenstjerna med den tjänsteman som lett Kruegerut-
redningen, Sven Lindberg, och detta skifte sammanföll med en förändrad 
roll för inspektionen i det svenska finansiella systemet. Medan både Benck-
ert och Krusenstjerna och därmed också inspektionen varit självskrivna i de 
flesta bank-relaterade lagutredningar sedan slutet av 1800-talet, kom till-
synsmyndigheten nu att stå utanför dessa viktiga processer. Ett skifte genom-
fördes också av tillsynens fokus. Från och med Lindberg, vars bakgrund 
alltså främst var inom bokföring och revision, kom tillsynen att inriktas mer 
mot rapportering och dokumentation och mindre mot bankernas affärsmäss-
ighet som tidigare.  

Den förändrade rollen inträffade samtidigt som synen på hur den ekono-
miska politiken skulle bedrivas förändrades – inspirerad av Stockholmssko-
lans ekonomer och John Maynard Keynes idéer om behovet av statlig styr-
ning av den annars alltför dynamiska marknaden. Genomslaget för dessa 
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idéer kom särskilt efter andra världskriget och gav ett finansiellt system styrt 
av en strikt regleringsregim (Larsson, 1993).  

Förändringen av inspektionens roll och verksamhet, som på pappret hela 
tiden förblev sig lik, blev än tydligare efter andra världskriget när Riksban-
ken utvecklades till den de facto verkande bankkontrollanten. Med Norths 
sportanalogi kan utvecklingen beskrivas som att Riksbanken efter kriget 
gavs rollen som ”huvuddomare”, medan Bank- och Fondinspektionen tving-
ades ut på sidlinjen. Valutarestriktioner infördes, likaså tak och golv för ban-
kernas räntor samt restriktioner på hur mycket, och till vad, och vem, som 
utlåningen kunde ske (Larsson & Söderberg, 2017). Riksbanken utförde inte 
platsinspektioner, men höll istället månatliga möten med bankdirektörerna 
för att gå igenom bankernas affärer och om de levde upp till de formella och 
informella reglerna. Penningpolitiken var nu en viktig del av den övergri-
pande ekonomiska politiken, och bankerna förväntades bidra till den sam-
hällsekonomiska utvecklingen genom att till exempel finansiera bostadsbyg-
gande och infrastrukturprojekt – allt under Riksbankens överseende, (Werin, 
1993). 

Inspektionens egen tillsynsfokus flyttades till de mindre aktörerna, såsom 
jordbrukskassorna (som senare utvecklades till föreningssparbanker), vilka 
ökat snabbt i antal från 1930-talet men på många ställen hade stora organisa-
toriska brister. Tillsynen av affärsbankerna fick som sagt fokus på korrekt 
rapportering och dokumentation. Värdepappersmarknaden stod även den 
under strikt kontroll (särskilt obligations-marknaden) och aktiviteten på bör-
sen var sedan Kreugerkraschen mycket låg. På sparbanksmarknaden började 
en process mot konsolidering om än långsam, av de över fem hundra verk-
samma sparbankerna. 

En viktig regleringsfråga under perioden rörde bristen på konkurrens på 
bankmarknaden. Flera orsaker fanns till detta. Dels begränsade den strikta 
regleringen utrymmet för konkurrens, dels hade kriserna drivit på ytterligare 
marknadskoncentration. Slutligen begränsades konkurrensen av att de olika 
banktyperna (sparbanker, affärsbanker och kassorna) reglerades olika. En 
livlig debatt om ”socialisering” av affärsbankerna, det vill säga statliga över-
taganden, fördes också under framförallt 1960- och 70-talen (Larsson, 1998). 

Med socialiseringen blev det inget, men däremot reformerades samtliga 
banklagar år 1968 för att göra reglerna lika mellan banktyperna och möjlig-
göra ökad konkurrens (SFS 1968:601, 602 och 605). Harmoniseringen av 
tillsynen kan sägas ha börjat redan 1962 när Sparbanksinspektionen och 
Bank- och Fondinspektionen slogs samman under det nygamla namnet 
Bankinspektionen (SFS 1962:240). I antal anställda var de två myndigheter-
na ungefär jämnstora, och den nya Bankinspektionen bestod av runt 40 in-
spektörer plus administrativ personal.  

Under de följande åren växte antalet anställda, framförallt för den arbets-
krävande sparbankstillsynen. Tillsynen skedde fortfarande per kontor, och 
det stora antalet sparbanker, och jordbrukskassor, tog många arbetstimmar i 
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anspråk. Personal-omsättningen sjönk jämfört med första halvan av 1900-
talet, vilket även var fallet i företagen under tillsyn. Effekten blev att in-
spektionens inflöde av personal med erfarenhet och kompetens från finans-
marknaderna sjönk. Den högst politiserade regleringsprocessen stod man 
också utanför, vilket ledde till ett ”konserverat” humankapital allt mer i otakt 
med det finansiella systemets förändringar. 

Efterkrigsdecenniernas höga ekonomiska tillväxt följdes på 1970-talet av 
en rad ekonomiska problem som kraftigt underminerade förtroendet och 
effektiviteten i den strikta regleringsregimen. För Sverige blev även utveckl-
ingen av allt mer internationellt integrerade finansmarknader en viktig faktor 
för den avreglering som påbörjades i slutet av 1970-talet och intensifierades 
under 1980-talet. Finansiella företag hittade helt enkelt fler vägar att kringgå 
regleringarna. De allt svagare statsfinanserna gjorde även staten intresserad 
av upplåning på de internationella marknaderna (Larsson, 1998). 

Samtidigt med övergången till en mer marknadsorienterad regleringsre-
gim påbörjades även en internationell samordning av reglering och tillsyn, 
framförallt rörande banker. Baselkommittén för Banktillsyn skapades år 
1974 av G10-ländernas centralbanker, vilket gav Sverige en roll som med-
grundare av det senare mycket inflytelserika forumet för bankreglering 
(Goodhart, 2011). Ända sedan år 1925 hade tillsynsmyndigheterna i de nor-
diska länderna på nordiska möten, men dessa fick aldrig samma stora bety-
delse som BCBS. Liksom i andra G10-länder där banktillsynen inte låg un-
der centralbanken, representerades Sverige i Baselkommittén av både Riks-
banken och Bankinspektionen, även om det var den förre som hade, och har, 
Sveriges formella rösträtt.  
 

Avregleringen och den avdankade inspektören 
Med läckorna i regleringsregimen kom också möjligheter för nya finansiella 
företag att etablera sig. I den då så kallade ”grå marknaden” opererade fi-
nansbolag, med tjänster som leasing och factoring, framförallt från 1970-
talets mitt utanför den finansiella regleringsapparaten (Ingves, 1981). Finan-
sierade av bankerna eller marknaden erbjöd de kredittjänster som de ”van-
liga” bankerna inte tilläts, och i liten skala utvecklades vad idag kanske 
skulle beskrivas som ett skuggbanksystem. I två omgångar kom dock dessa 
nya aktörer under reglering och viss tillsyn, 1980 och 1983 (SFS 1983:676), 
vilket följdes av en snabb ökning av antalet finansbolag, sannolikt i viss mån 
på grund av den legitimitet som regleringen gav.  

Tillsynen försvårades dock av inspektionens begränsade befogenheter att 
ingripa, men också av hur dessa bolagstyper kom att drivas. Lagstiftningen 
tillät bolagen viss respit från lagkrav, rapportering och kontroll under sitt 
första verksamhetsår. Kostnaden för att starta upp ett finansbolag var dock 
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låg och många finansbolag kom att avvecklas innan de fulla rapporte-
ringskraven skulle gälla, för att genast ersättas av nya bolag som mer eller 
mindre tog över de förras verksamhet. Bakom den absoluta ökningen av 
antalet finansbolag (mätt vid årsslut), från runt 60 år 1979 till nära 300 år 
1988 dolde sig en ännu högre omsättning av bolag (Bank- och Fondinspekt-
ionens institutregister 1978-1991), och denna rullning av verksamheten för-
svårade tillsynen av denna nya typ av bolag.  

Utöver finansbolagen kom fler verksamheter att läggas till den vid det här 
laget ganska utspelade Bankinspektionen. Även den nya OTC-marknaden 
kom under Bankinspektionens tillsyn, vilken snabbt växte långt större än 
väntat. Den sedan 1930-talet ringa värdepappershandeln hade vaknat till liv i 
slutet på 1970-talet och moderniserats genom reformer av Stockholmsbörsen 
och kommissionshandeln, vilket bidrog till fler fondkommissionärer, fler 
börsintroduktioner, emissioner och omfattande handel.  

Genom delegeringen av reglerings- och kontrollansvar till Riksbanken 
blev det också denna som beslutade om många av de regleringslättnader som 
genomfördes från slutet av 1970-talet. Handfallna för den svaga ekonomiska 
utvecklingen lämnade den politiska Riksbanksstyrelsen ett allt större ut-
rymme för bankens seniora tjänstemän att fatta beslut om dessa förändringar 
(Jonung, 1993).  

En stor regleringsförändring kom 1985 när Riksbanken beslutade att ta 
bort utlåningstaket, vilket ledde till en kraftig utlåningsökning hos bankerna. 
Vid tiden för denna förändring förväntades en viss ökning, men mest då 
utlåningen i den ”grå marknaden” skulle överföras till den ”riktiga” bank-
marknaden (Ingves, 1981). Vissa regleringar, såsom valutakontrollen, be-
hölls dock, vilket för många (framförallt hushåll och småföretag) begränsade 
investeringsmöjligheterna till de inhemska fastighets- och aktiemarknaderna 
där priserna steg (Englund, 1998).   

Kommunikationen mellan Riksbanken och inspektionen var vid det här 
läget i princip obefintlig, och den senare hölls således inte informerad om 
när den förre beslutade om förändrade tillämpningar av regelverket. När 
utlåningstaket togs bort var Bankinspektionen således lika överraskad som 
alla andra. Även kontakterna mellan inspektionen och bankerna var få och 
relativt betydelselösa. I avregleringens tidsanda förde Bankinspektionen en 
svår kamp att få gehör hos bankerna och allmänheten, och för att klargöra 
”etiska riktlinjer” och ”behörigt avstånd” från lagstiftningens gråzoner 
(Bankinspektionen, 1986).  

Bankinspektionens roll i 1990-talskrisen 
Den tillsyn som bedrevs under 1980-talet styrdes av expansionen av Bankin-
spektionens ansvarsområde, framförallt hanteringen av den ständigt ökande 
högen med tillstånds- och registreringsansökningar från nya bolag samt allt 
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fler rapporter från de redan etablerade företagen. I samma takt som hand-
läggningsarbetet steg sjönk antalet platsbesök under decenniet – från runt 
250 stycken per år mellan 1981-83 till endast 58 stycken år 1989 (Bankin-
spektionen, 1990). Under 1980-talet kom dessutom allt mindre av den oper-
ationella tillsynen att riktas mot affärsbankerna. De knappa resurserna an-
vändes istället till spar- och föreningsbankstillsynen samt till att skola in de 
nya aktörerna – främst finansbolagen. 

När finansbolagssektorn föll samman under hösten 1990 koncentrerades 
tillsynen än mer till denna sektor, och vetskapen om affärsbankernas pro-
blem verkar ha varit låg hos inspektionen fram till att bankerna började rap-
portera om ökade kreditförluster året därpå.  

Utöver problemen med en personal utan erfarenhet av ett avreglerat fi-
nansiellt system så påverkades inspektionens verksamhet av att man genom-
förde större interna omorganiseringar varje år under perioden 1989-91 (Sjö-
berg, 1994). Även om motiveringen av omorganiseringen, att anpassa sig till 
den förändrade finansmarknaden, var sund, så blev timingen inte den bästa. 
Man kan naturligtvis lägga till sammanslagningen av Bank- och Försäkrings-
inspektionen år 1991 som en illa tajmad omorganisering vilken kan ha på-
verkat myndighetens handlingskraft före och under krisen. 

Skapandet av Finansinspektionen 
Den första juli 1991 ersattes således Bankinspektionen och Försäkringsin-
spektionen av Finansinspektionen, vilken fick ansvar för all instituts- eller 
mikrotillsyn, samt för konsumentskydd och uppförandetillsyn på de finansi-
ella marknaderna. Sverige blev därmed det tredje landet i världen att samla 
finanstillsynen i en och samma myndighet, efter Danmark och Norge som 
genomfört liknande reformer några år tidigare.  

Hela processen för sammanslagningen får sägas ha gått relativt snabbt. 
En enmansutredning startades på regeringens initiativ i mitten på 1990 och 
var färdig i januari 1991 (SOU 1991:2). Beslut fattades i början av april att i 
stort följa utredningens, och utredningsdirektivets, förslag om en samman-
slagning, och tre månader senare var den nya myndigheten i drift.   

Ett av huvudargumenten för sammanslagningen rörde den på 1980-talet 
så omtalade branschglidningen mellan de traditionellt separerade bank-, 
försäkring- och värdepappersmarknaderna. Denna utveckling drevs på både 
av marknadens aktörer, men även via lagreformer som tillät bolag att agera 
över de traditionella skiljelinjerna. Ett ytterligare argument för sammanslag-
ningen var att den större myndigheten skulle erbjuda fler interna karriärvägar 
vilket skulle förbättra chanserna att behålla kompetent personal. Förhopp-
ningar fanns även på att nå effektivitetsvinster genom sammanslagningen, 
framförallt genom att administrativa funktioner kunde delas.  
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En sammanslagning av Bankinspektionen och Riksbanken diskuterades 
även i utredningen, men man kom fram till att detta vore olämpligt då Riks-
banken då skulle få ansvar för uppgifter som låg alltför långt ifrån dess hu-
vuduppgifter (t ex konsumentskydd, klagomål, och värdepapperstillsyn). 

Medan Bankinspektionen var positiv till sammanslagningen uttryckte 
Försäkringsinspektionen en oro att den försäkringsrelaterade verksamheten 
skulle hamna i bakgrunden i den nya myndigheten (Sahlén, 2011). Relation-
en mellan de två myndigheterna präglades av den historiskt skilda synen på 
bank- och försäkringsverksamhet, där den förra sågs som mer krävande och 
därför av större betydelse. Bankinspektionen var med sina cirka 75 medarbe-
tare den något större parten jämfört med Försäkringsinspektionen med runt 
50 anställda. Efter den formella sammanslagningen tog det ytterligare något 
år innan de två organisationerna hade fusionerats helt. Några resursbespa-
ringar kom inte till stånd, istället växte den nya myndigheten något under de 
följande åren. Finansinspektionens första generaldirektör Anders Sahlén 
rekryterades från Riksbanken. Sahlén lämnade dock posten efter politiska 
påtryckningar i samband med skapandet av Bankakuten och dess ledning 
(Dagens Nyheter, 1992). 

Den svenska finanstillsynens utveckling 
Den svenska finanstillsynen har en lång historia, som sedan mitten av 1800-
talet kan beskrivas som en gradvis introduktion av ett formellt regelverk och 
tillsyn som först kompletterat och sedan i viss mån ersatt det formella och 
sociala system för kontroll som präglade den svenska finansiella marknaden. 
Den långa historiska trenden har även gått mot en centralisering och kon-
centration av ansvar och befogenheter gällande tillsynen. Länsstyrelsernas 
tillsyn över sparbanker och enskilda banker fördes över till centrala myndig-
heter, som genom en överordnad kontroll kunde driva igenom en allt större 
harmonisering av regler och regelefterlevnad mellan företag och marknads-
sektorer.  

Utvecklingen har endast delvis drivits av finanskriser, något som annars 
ofta framhålls som de viktigaste händelserna för förändringar av finansiell 
reglering och tillsyn. Både Bankinspektionens och Finansinspektionens 
skapande år 1907 respektive 1991 sammanföll förvisso med bank- och fi-
nanskriser, men kan inte förklaras av dem. Bankinspektionens skapande, 
initierades redan genom 1905 års utredning, och sammanslagningen av 
Bank- och Försäkringsinspektionen år 1991 var ett projekt som drevs ige-
nom innan någon förstått omfattningen på 1990-talskrisen. I stället förefaller 
finansmarknadens förändringar och utveckling vara de viktigaste faktorerna 
för att förklara tillsynens utveckling och fokus.  

Även den övergripande regleringsregimen har haft tydlig inverkan på vil-
ken tillsyn som bedrivits, men även synen på tillsynsmyndighetens roll. Un-
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der den marknadsorienterade regimen i början av 1900-talet bedrevs tillsy-
nen med tydlig hänsyn till banksektorns kommersiella utveckling. Under den 
strikta regleringsregimen efter andra världskriget blev tillsynen mer inriktad 
på rapportering och dokumentation, kanske även till följd av att den mesta 
bankkontrollen då sköttes av Riksbanken. När en marknadsorienterad regim 
återkom i slutet av århundradet var Bankinspektionen inte i takt med tidens 
förändringar, vilket kan ha påverkat dess agerande under krisen. 

I föreliggande kapitel har relativt stor vikt lagts på kompetensen hos de 
tjänstemän, och i slutet även tjänstekvinnor, som bedrivit den faktiska tillsy-
nen under den undersökta perioden. Detta bygger på antagandet att tillsyns-
myndighetens verksamhet i princip bygger på kvalitativa – och kompetens-
krävande – bedömningar av hur lagens bokstav ska uppfattas i relation till de 
faktiska förhållanden som råder i bolagen under tillsyn – och med hänsyn till 
den marknadskontext som vid varje tillfälle råder. Även om ”kvalitén” på 
den dagliga tillsynen alltid borde bero på kvalitén av inspektionens viktig-
aste resurs, så verkar dess betydelse vara särskilt stor runt bank- och finans-
kriser. Kapitlet visar på intressanta mönster här, med hög kompetens bland 
personalen under 1907-8 och 1932 års bankkriser, och låg eller daterad 
kompetens under 1920-2 och 1991-93 års kriser. 

I internationell jämförelse är den svenska finanstillsynens historia högst 
intressant. Medan de flesta länder skapade motsvarande tillsyn under 1930-
talet, eller ännu senare, så kan ursprunget till finanstillsynen i Sverige spåras 
mycket längre tillbaka. I detta kapitel beskrivs processen mot centralisering 
och formalisering som började på mitten av 1800-talet, men även denna 
period har en förhistoria. Ny forskning kan förhoppningsvis bidra med ytter-
ligare förståelse för denna viktiga organisation å ”spelreglernas” vägnar. 
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KAPITEL 12 
 
 

A Financial Sonderweg: The Bank of England, 
the Bundesbank and the Survival of the City of 
London 

Edoardo Altamura27  

Introduction 
On Friday 19 February 2016, British Prime Minister David Cameron an-
nounced in a press conference in Brussels that an agreement had been 
reached giving the United Kingdom a special status within the European 
Union. One of the key points of the negotiations was the position of the City 
of London and several ‘emergency safeguards’ deemed necessary to protect 
its status as a leading international financial centre.28 

The inclusion of measures to support Britain’s commitment to Europe 
was deemed necessary by the British government, especially by the Chancel-
lor of the Exchequer, to protect the City of London from stricter European 
financial regulations. More precisely, the British government wanted to 
spare the City of London from the set of norms collectively known as the 
‘Single Rulebook’ which aimed to provide a single set of prudential rules 
throughout the European Union. Ultimately, the measures were not sufficient 
in convincing the British electorate to remain the in the European Union. 

It is yet an untold story and probably a peculiar one given the current cen-
tral position of the financial sector in today’s British society but it is not the 
first time that the City of London felt under threat from regulations coming 
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from the European mainland and has had to fight for its survival. The most 
important antecedent took place in a context of monetary and economic tur-
bulences with many parallels to today’s European economic troubles. Be-
tween 1969 and 1973 the Bank of England fought for the survival of the City 
of London as an international financial centre against the demands for strict-
er regulation and controls made by several European countries, most notably 
West Germany, on the Eurodollar market. 

A new dawn for the city of London 
The role and the place of the City of London have often been a contentious 
topic within the Britain-Europe relationship as European partners felt that 
the City was feeding speculative excesses. Starting from the early 1960s, the 
City gradually recovered its role as a leading financial centre after the emer-
gence of the United States as the new global power, and the demise of ster-
ling as a reserve currency thanks to the unregulated Eurodollar market. 29 

As Catherine Schenk (2004, p. 330) has argued, the ‘Eurodollar market 
was the single most important element in London’s revival in the 1960s.’ 
This market made of American dollars located outside the United States 
allowed the City of London to become again the centre of global finance 
once the British Empire had disappeared and Sterling ceased to be the world 
currency. 

The phenomenon of holding currencies outside their countries of origin 
was not revolutionary in itself. Until World War I, it had been customary to 
hold foreign currencies outside of their country of origin; what was new was 
the sheer scale of the phenomenon. 

The literature has not yet reached a consensus on the origins of the Euro-
dollar market but for sure the emergence of Eurodollars was the result of 
several concomitant factors such as increasing investments and a strengthen-
ing balance of payments in Europe, Soviet’s fear of expropriation of their 
assets detained in the United States, the increased activity of US based mul-
tinational companies in Europe, and American regulation of interest rates. 

The Eurodollar business represented one of many, but retrospectively 
maybe the most important, financial innovations that would characterize the 
second half of the twentieth century. The main disruptive element of this 
market is unquestionably the fact that this money was unregulated, as the 
United States could not, and the United Kingdom would not, impose regula-
tions. In today’s world, the fact that this money was unregulated might not 
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seem particularly relevant but in the post-war monetary system, based on the 
control of capital flows, it was an exceptional feature. 

Eurodollars were an external currency market, meaning that they were 
deposits denominated in a currency other than the currency of the country in 
which the banks were located.30

 Banks, generally located in London, pro-
duced these deposits. Other important centres would come to include Lux-
embourg City, Zürich and, later on, Singapore and Panama City. Given the 
fact that these banks were located outside the American jurisdiction, they 
benefited from an incredible degree of freedom compared to domestic banks 
in the late Bretton Woods era. 

In its earliest years (the late 1950s and early 1960s), the Eurocurrency 
market was mainly an interbank market where Eurobanks lent themselves 
foreign currencies atery short maturities, often overnight. As time went by, 
the terms of Eurodollar borrowings were gradually lengthened and new 
products started to appear, notably long-term ‘Eurobonds’, i.e. bonds in an 
international currency other than that of the borrower, issued outside the 
borrower’s home country and introduced to the market by an international 
underwriting syndicate of banks. In the following years, volatile interest 
rates became a major inconvenience for bondholders and the market started 
working on possible solutions. 

Thus, the end of the 1960s saw the appearance of financial innovations 
such as Floating Rate Notes (FRN), i.e. Eurobonds with a variable coupon, 
and medium-term bank loans, between three to ten years, issued by an inter-
national syndicate in Eurocurrencies at floating interest rates, generally tied 
to the London Interbank Offered Rate (LIBOR), which came to be known as 
‘Euroloans’. Together, short-term Eurocurrencies, medium-term Euroloans 
and long-term Eurobonds formed the backbone of the Euromarket. 

London welcomed the Eurodollar market as a way to compensate for the 
declining role of sterling as an international settlement currency and the rela-
tive decline of Britain’s economic fortunes compared to its continental part-
ners, whom were experiencing a so-called ‘Golden Age’. Sir George Bolton 
of the Bank of London and South America (BOLSA), the most active bank 
in the early years of the Eurodollar market, said very clearly during a semi-
nar at King’s College, Cambridge, that the greatest fear amongst British 
financiers after World War II was that “the failure of sterling to survive as 
an international currency”…”would reduce London to a backwater.”31 

Luckily for him and the City of London, his fears proved to be unfound-
ed. Between 1963 and 1969, the number of banks and other institutions op-
erating on the foreign currency business in the United Kingdom, increased 
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from 132 to 193. As reported by the Bank of England, between the end of 
1963 and the end of 1965 UK banks’ gross foreign currency liabilities to 
overseas residents ‘increased by over 25 per cent per annum’. From the end 
of 1965 to the end of 1968, they increased by 50 per cent per year.32 

Despite being at the foundations of the modern City of London, the litera-
ture on the Euromarket is relatively limited and heterogeneous. Accounts 
written by financial historians were limited by the restrictions on access to 
the archives. The most notable exception is the work of Catherine Schenk on 
the origins of the Eurodollar market. Despite the fact that the Eurodollar 
market represented the ‘foundation stone of today’s international financial 
system’ (Burn, 1999, p. 5) allowing the City to resemble the offshore island 
that it still is today, its existence was much more tormented than currently 
assumed. In fact, the Eurodollar market existence followed a twisty road 
where the interests of the City were often attacked by European countries, 
much as today.  

In particular, this London based offshore market was facing a serious risk 
of regulation starting from 1969, a fact overlooked until now. Had regulation 
been introduced, as some European countries wished, the whole process of 
financial deregulation, implemented in the late 1970s and early 1980s, would 
have lost much of its appeal, and today’s City would look much different 
and there would probably be little to safeguard.  

The German initiative to control the Eurodollar market 
Since its birth in the late 1950s and until the late 1960s, the London-based 
Euromarket largely remained under the radar of monetary authorities. This 
neglect was justified by the fact that ‘at the time [in the early 1960s], central 
banks felt satisfied that the Eurodollar threatened neither macro nor banking 
stability and only required closer monitoring’ (Borio, Toniolo & Clement, 
2008, p. 49). Archival evidence seems to confirm such a view. During a 
meeting on the ‘problems posed by the rapid growth of the Euromarket’ in 
Basel in July 1967, most delegates from the major central banks did not 
seem particularly preoccupied by this offshore market.33 The Belgian delegate 
remarked that ‘its growth should be carefully watched but not counteracted’, 
the British that ‘its growth should, if anything, be encouraged’ and even the 
Bundesbank remarked that ‘nothing should be done to limit the development 
of the Euro-currency market.’34  

                                                        
32 Idem. 
33 BEA 6A123/4, ‘Meeting of Experts on the Euro-Currency Market at the BIS’, July 6–7 
1967. 
34 Idem. 
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In Basel, in 1971, BIS General Manager Réné Larre noted, regarding the 
question of central banks’ policy with respect to the commercial banks in the 
Euro-currency market, that ‘The Committee had avoided this problem area 
until the end of 1971 [emphasis added]’.35  

In reality, things had started to change a few years earlier and this is a 
point where the narrative presented in this paper and current literature start 
to diverge. After the initial benevolence, German authorities slowly but sure-
ly started to change their minds about the benefits and detriments of the Eu-
romarket. To understand such a change of mind one has to look at the Ger-
man domestic economy. 

In the first months of 1969, German monetary authorities started to rec-
ognise that restraining measures were needed for domestic purposes because 
‘foreign and domestic demand for West German goods was rising rapidly, 
labour shortages were developing despite a large inflow of foreign workers, 
order backlogs were growing alarmingly long, and prices were beginning to 
rise’ (Krause, 1971, p, 526). According to the Bundesbank, throughout the 
first three quarters of 1969 the inflow of new orders from abroad increased 
by 18 per cent.36

 At first, ‘fiscal policy was used to restrain the domestic 
economy as the government was able to achieve a cash surplus in its domes-
tic budget; but fiscal policy could not do the entire job, and monetary policy 
was needed to reinforce the restraint.’37

 The Bundesbank tried to increase its 
monetary stringency by a series of moves like increasing the reserve ratios of 
the banks and raising the central bank interest rate. 

The market started to accumulate capital from the Eurodollar market and 
began to bet on a revaluation of the mark. Speculation on a revaluation of the 
Deutsche Mark acquired momentum at the end of the first quarter of 1969 
when a speech by West Germany’s Finance Minister Franz Josef Strauss 
about a possible revaluation of the Deutsche Mark to cool off the German 
economy set off a rush of funds into Marks. Between the May 1 and May 9, 
an estimated 4 Billion US Dollars flowed into West Germany through the 
Eurodollar market.38

 Unfortunately for speculators, Strauss announced on 
May 9 that the Deutsche Mark would not be revalued, but of the dollars that 
had entered the country only 1.5 Billion US Dollars left West Germany. 

The Bundesbank continued to implement a restrictive monetary policy by 
raising the banks’ minimum reserve ratios twice, first in June by about 15 
per cent, and then again in August by a further 10 per cent. Further, the cen-
tral bank’s interest rate was increased in April, June and September from 3 

                                                        
35Bank for International Settlements Archives (BISA), 7.15 (1) G10 D22, ‘Informal Record of 
a Meeting of the Standing Committee of Central Bank Officials on the Euro-Currency Mar-
ket’, April 6 1972. 
36 Bundesbank Annual Report 1969, 1. 
37 Ibid. 
38 BEA, 6A123/6, Confidential Report of the Economic Intelligence Unit ‘Euro-Currency 
Market’, 4 June 1969. 
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per cent to 6 per cent. The effort of the Bundesbank continued to be nullified 
in greater part by the inflows coming from abroad through the Eurodollar 
market. After a short break, the speculation on the Deutsche mark continued 
as the general election on September 28 approached. Ultimately, the Bun-
desbank realised that ‘restrictive measures without alteration of the exchange 
rate…largely cancelled each other out.’39 

The official foreign currency exchanges were closed on the last two busi-
ness days before the elections, and the Bundesbank decided to stop interven-
ing on the foreign exchange market.  After consultation with the Internation-
al Monetary Fund and the Monetary Committee of the European Economic 
Community, the Mark was allowed to float between September 30 and Oc-
tober 24, before being re-pegged upward on October 24 by 9.3 per cent at 
DM 3.66 per US Dollar instead of the former DM 4.00.  

The speculation on the Deutsche Mark came as a huge shock to the Bun-
desbank, as for the first time since the Great Depression it showed how the 
London-based Eurodollar market could facilitate speculative flows by 
providing investors with a more sophisticated and quicker mechanism to 
reflect confidence flows. Consequently, starting from 1969, the attitude of 
the Bundesbank gradually but decisively became increasingly critical of the 
Eurocurrency market and German monetary authorities became the most 
active opponents of these funds that were free to roam from one country to 
another, impacting negatively on their domestic (anti-inflationary) monetary 
and credit policies.40 

A particularly critical issue for the Bundesbank, and especially its Board 
member and future President Otmar Emminger, was the fact that ‘German 
companies and, to a lesser extent, German banks, can borrow or take depos-
its much more easily than they could have done otherwise if there had not 
been off-shore banking in London in dollars [emphasis added].’41

 Ultimately, 
increasing capital mobility was making it more difficult for regulatory au-
thorities in Germany to pursue domestic goals and the ‘eurocurrency market 

                                                        
39 Bundesbank Annual Report 1969, 13. 
40 In a document titled ‘The Experience of the Deutsche Bundesbank with External Money 
Flows’ (January 28 1972), sent to R. Larre, deputy president Otmar Emminger: ‘In some of 
these periods [1969 to 1972], the Bundesbank deliberately refrained from taking restrictive 
monetary action, or took action not indicated by the domestic situation, in order not to stimu-
late even higher inflows of foreign funds. Thus, during a large part of 1969 (up to the up 
evaluation [sic] of the Deutsche Mark in October 1969) the Bundesbank refrained from the 
necessary tightening of the monetary situation. In 1970, the Bundesbank began lowering its 
rediscount rate from July onward in various steps in order to follow the downward movement 
of interest rates in the Euromarkets, while publicly proclaiming that this was not justified by 
domestic considerations [emphasis added]’, BIS Archives, 13(a)3 Vol. 9–11. For a general 
account of the post-war monetary events see, for example Yeager, 1998. 
41 BEA, 6A123/7, letter from R.G.R (?) to Jeremy Morse, ‘The Euro-Dollar Market and the 
B.I.S. paper ‘Joint Supervision of the Euro-Currency market’, December 23 1970. 
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flows seemed to work against German monetary policy [emphasis added] 
(Toniolo, 2005, p, 464).’ 

As Gianni Toniolo remarked: ‘from the early 1970s onward, concerns 
about the Eurocurrency market became widespread in the press as well as in 
international policy forums (Toniolo, 2005, p, 465).’ Nonetheless, the exist-
ing literature has not focused enough on the risk of pending regulation on the 
Euromarket or has treated this crucial topic only superficially.  

The Swiss and the Dutch authorities experienced, on a smaller scale, the 
same monetary problems and quickly followed the Germans in their battle 
for more regulation on speculative international capital flows coming from 
London. Intriguingly, the United States appeared, at this time, to be more in 
line with the conservative continental faction than with the Bank of England. 
In a speech in Basel, the Chairman of the Federal Reserve, William 
McChesney Martin, remarked that ‘at the present there is little, if any, multi-
lateral supervision of these markets [the Eurocurrency markets]. One needs 
raise no doubt about the soundness of the claims that are created and ex-
changed in these markets to suggest that a case can be made for giving to an 
international institution some responsibility for supervising these markets 
[emphasis added].’42 

Backed by several smaller European countries and the United States, at a 
meeting in Basel Emminger ‘actively pressed his concern at the current situ-
ation, mainly on the grounds that this market, now such a major factor in the 
world monetary system, should be outside the control of the central banks.’43 

The offensive of the Bundesbank continued in February 1971. During a 
meeting on the Eurocurrency market convened by Jelle Zijlstra at the Neth-
erlands Bank, the idea of a Standing Committee on the Euromarkets under 
the chairmanship of Réné Larre to replace the existing (from 1962) annual 
‘Meeting of Experts’ on the Euromarket was contemplated. The necessity of 
regulatory measures was crucial for the Bundesbank to ‘ward off undesirable 
money flows.’44

  
The Bank of England read between the lines of Emminger’s words (la-

belled the ‘most violent critic’45
 of the Euromarket) and acknowledged that 

behind the ‘euphemistic BIS [Bank for International Settlements] term’ of 
joint supervision, the real goal was to impose controls on the City. Nonethe-
less, the Bank of England decided not to impede the creation of the commit-
tee despite a clear malaise.  

                                                        
42 Speech of Chairman William McChesney Martin reported in BEA 6A123/7, BIS document 
‘Joint Supervision of the Euro-Currency Market’, January 10 1971. 
43 BEA, 6A123/6, Secret Document ‘Euro-Currency Meeting-Basle’, June 9–10 1969. 
44 Bundesbank Annual Report 1971, 23. 
45 BEA, 6A123/7, ‘The Euro-Dollar Market and the B.I.S. Paper Joint Supervision of the Euro-
Currency Market’, 23 December 1970. 
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Following the meeting convened by Zijlstra in February, a proposal for 
the creation of a ‘Standing Committee on the Euro-currency Market’ was 
sent to and accepted by the Group of Ten (G-10) Governors in April 1971.46 
The position of the City was looking increasingly in danger. During the Feb-
ruary meeting Zijlstra circulated a paper where the first lines read: ‘There is 
a growing urge to regulate the Euro-dollar market, and more generally the 
Euro-currency market, one way or another [emphasis added].’47

  

Factor of disruption 
It is not completely surprising that the course of financial history was pro-
foundly changed by the disruptive oil shock that followed the Yom Kippur 
war in October 1973.48 Not only did the energy crisis introduce huge amounts 
of money into the financial system but, more importantly, it put an end to the 
regulatory agenda and shifted the priorities of national and international 
monetary authorities. 

At the BIS (Bank of International Settlement, the Central Bank for central 
bank), but also at the Working Party 3 (WP3), and the IMF, the regulatory 
scheme was subdued and watered down. In April 1974, the Governor of the 
Bank of England stated that ‘at the Working Party 3 meeting in Tokyo there 
was some discussion over the possibility of exchange of information over 
conditions in the euro-markets. It was readily agreed that the plans for inter-
national capital issues control…were impracticable [emphasis added].’49 The 
fate of the City was finally looking brighter. 

Further good news for London came from the meeting of the Standing 
Committee in Basel, where Milton Gilbert was questioned about the state of 
the harmonisation schemes, ‘rightly observed that the oil crisis had changed 
the ball game [emphasis added]’ and that ‘the pressing question now was the 
soundness of the [Eurodollar] market.’50

 The shift in priorities was epochal. 
Even countries with strong currencies were now faced with huge mone-

tary imbalances and deficits; the issue was not how to insulate from the rest 
of the world but how to open up to international financial flows and get the 
money that was missing at the national level.  

                                                        
46 The Group of 10 (G-10) consisted of the Central Banks that had agreed to participate in the 
General Agreements to Borrow of the International Monetary Fund. The Group included: 
Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, United Kingdom, 
United States. Switzerland had joined the Group in 1964 as the eleventh member but the 
Group kept the old name. 
47 BEA 6 A123/7, Note of the BIS Working Group, February 17 1971. 
48 On the oil crisis see for example, OPEC, 1988.  
49 BEA, 8A406/6, Letter by the Governor, April 29 1974. 
50 BEA, 6A123/10, Note on ‘Basle-Euro-Currency Standing Committee’, 13 December 1974. 
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The oil shock of 1973 had the effect of ‘reversing (official) concerns 
about the Euromarket, from worries about whether it was too expansionary 
(to be consistent with the Bretton Woods pegged exchange rate system), to 
worries about whether it was too anaemic and unstable to play a major role 
in recycling Petrodollars from oil-exporting countries to oil importers [em-
phasis added] (Goodhart, 2011, p. 31).’ Almost all Western countries took 
measures to ease controls on non-residents’ bank deposits and non-residents’ 
investments in domestic securities. What several European countries had 
considered until the beginning of the year a source of disequilibrium was 
now a much welcome source of finance. 

This point was particularly evident in Germany, Switzerland and the 
Netherlands, precisely the countries that had pushed for more regulation. 
The general tendency towards a more relaxed approach towards international 
capital movements was even more evident in weaker currency countries such 
as Italy and France. In the latter, various measures were introduced in Janu-
ary 1974 to encourage capital inflows and to stem outflows. In France, the 
maximum amount of funds which could be raised abroad without the author-
ities’ prior approval was raised from FF2 million to FF10 million. The dual 
exchange market system, introduced in August 1971 to stem capital inflows, 
was abolished in March 1974. Moreover, the French government announced 
in February 1974 that it had arranged to borrow 1.5 Billion US Dollars from 
the Eurodollar market. Similarly, in Italy several measures were taken to 
discourage capital outflows and induce inflows. The basic discount rate was 
raised from 6.5 per cent to 9 per cent in March while the dual exchange sys-
tem was abolished in January.51

  

Countries such as Belgium, Germany, the Netherlands and Switzerland 
relaxed the restrictions imposed on inflows of funds imposed at the begin-
ning of the 1970s at the height of the Bretton Woods’ turbulences.  

Periods of crises are a fertile ground for new policies and ideas. There is a 
natural human tendency to attribute present failures to past behaviours, and 
the oil shock with the imbalances it created turned out to be a strong catalyst 
for change in economic and financial policies. 

In a speech at the Economic Club of Detroit, IMF Managing Director H. 
J. Witteveen pointed out that the new deficits and surpluses were of a peculi-
ar character for they had come about very suddenly and they could not be 
eliminated ‘by any of the traditional policy responses which the Fund and its 
members have come to regard as normal over the past twenty-five years 
[emphasis added].’52 

                                                        
51 OECDA, Documents of the WP3 1974, Confidential Document ‘The Implications of the Oil 
Situation for Domestic Monetary Management’, CPE/WP3(74)10, April 5 1974. 
52 IMFA, European Department-EURAI Subject Files Box 145, ‘Speech by H. Johannes Wit-
teveen at the Economic Club of Detroit’, May 6 1974. 
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Witteveen was referring to the policies implemented in the 1930s, i.e. in-
ternal deflation and import restraint. Nevertheless, according to Witteveen, 
in the context of an oil-induced deficit each of these policies would be wrong 
because deliberate exchange rate depreciations by industrial countries would 
risk a return to the ‘beggar-my-neighbour policies which proved so harmful 
in the 1930s.’53

   
What was concretely decided was bound to have long-lasting conse-

quences on the City of London for the following decades. First and foremost, 
OECD countries had to ‘accept the oil deficit’ whatever it would turn out to 
be. Second, countries recognized that deficit countries had to make structural 
efforts to correct that part of their balance of payments deficit that had noth-
ing to do with oil. Finally, there was considerable concern about the conse-
quences of the oil rise for the developing countries that ‘were not fortunate 
enough to have their own oil.’54 

Banks would play a crucial role as a fundamental vehicle between West-
ern governments and developing countries. The City of London as the seat of 
the Euromarket had a commanding role to play in the system. 

A basic agreement was reached on the idea that OPEC surpluses could 
not and should not be fought; on the contrary, developed countries had to 
accept these surpluses and elaborate together a mechanism to transfer these 
deficits to the developing world – the last missing element was how to 
achieve that. It is at this moment that the City was saved. 

At that time, the IMF did not have enough funds; its quotas as a percent-
age of total imports declined from 11.2 per cent in 1955 to 3.7 in 1982 (Lo-
max, 1986, 9). Witteveen developed two oil facilities, the first one in 1974 
and a second one in 1975, for a total amount of 6.9 billion SDR (correspond-
ing to around US$8 billion), but, given the size of balance of payments’ def-
icits, the IMF was not in a solid position to be the main protagonist of the 
story. Moreover, the oil facilities never gained favour in the eyes of the US, 
who considered them too benevolent towards the ‘aggression’ of OPEC.  

Witteveen recognised the ‘basic role’ of private markets as the main pro-
tagonists in financing balance of payments disequilibria. Witteveen re-
marked that ‘the Euro-currency markets [in London] may be expected to be 
the main channel [emphasis added]’ because they were well equipped to 
handle large volumes of funds and offered the ‘flexibility and the anonymity 
that the lenders desire [emphasis added]. 55 

The reliance on the Euromarket and on the City of London did not mean 
the end of the German initiatives to regulate the market. The control of the 

                                                        
53 Idem. 
54 OECDA, Documents of the WP3 1974, ‘Statement by Mr Marris at the EPC meeting on the 
18

th
-19

th 
February 1974 reporting on the last two meetings of WP3’, February 25 1974. 

55 IMFA, European Department-EURAI Subject Files Box 145, ‘Speech by H. Johannes 
Witteveen at the Economic Club of Detroit’, May 6 1974. 
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Euromarket remained at the centre of the preoccupation of the German ad-
ministration. Apart from Bundesbank officials, Chancellor Schmidt was a 
fervent critic of the Euromarket56 and during the second half of the 1970s he 
would continue to push forward its agenda for increasing controls through 
the Federal Ministry of Finance. By the end of the decade the Euromarket 
had expanded ten-fold, a new Conservative government led by Margaret 
Thatcher was in power with pro-business and neo-liberal ideas and the City’s 
future looked much rosier than at the beginning of the decade as the deregu-
latory pressures of the Euromarket gained hold in the United States too with 
the legislation passed by Ronald Reagan and, before him, with the creation 
of the International Banking Facilities (IBF) in December 1981.57   

Conclusion 
Currently the City of London accounts for 50.5 per cent of the total insur-
ance and financial sector Gross Value Added in the United Kingdom with 
60.5 Billion Pound Sterling on a total of 119.8 Billion and employs more 
than 400,000 people The industry is such an important one for the whole 
country that the safeguard of its status played a key part in the negotiations 
between the British government and the European Union in order to spare 
the City from the ‘Single Rulebook’ on a common framework for the Euro-
pean financial sector. As this article has illustrated, this is not the first time 
that the City has had to fight for its survival as its existence as an offshore 
financial centre within Europe has been often contested since its renaissance 
in the 1960s, thanks to the Euromarket. In this chapter, I have illustrated 
probably the most concrete attempt at regulating the City of London, which 
took place during the early days of the Euromarket.  

After a few years under-the-radar of monetary authorities and ‘benign 
neglect’, the Eurodollar market became a ‘hot topic’ in international mone-
tary circles because of the speculative attack on the Deutsche mark in 1969. 
The Bundesbank became increasingly critical of these funds allowed to roam 
around the Continent and by 1971 a ‘Standing Committee’ was created at the 
BIS to study regulatory measures. 

The German proposal represented a desire to preserve the ‘financial re-
pression’ at the foundation of the Bretton Woods regime by imposing regula-
tions on the foreign business of commercial banks of the major Western 
countries conducted from London. The Bank of England, on the contrary, 

                                                        
56 See, for example his interview in Der Spiegel, ‘ “Gefahr von Kettenreaktionen ist gegeben” 
Bundeskanzler Helmut Schmidt über Konjunktur und Wirtschaftskrisen’, Nr.34, 1974. 
57 The purpose of the IBF was to allow banks in the USA to conduct business with foreign 
residents, including foreign banks, without being subject to reserve requirements or interest 
rate regulations. See for example Key & Terrell, 1988. 
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saw in the Eurodollar market as an opportunity to revive the City of London 
after the restrictions on the external use of the pound, the demise of the Em-
pire and, more generally, its loss of political and economic power after 
WWII. 

It is not surprising that what ensued was a battle fought in the world of 
high finance between two opposite visions of international finance, a more 
conservative one defended by the Bundesbank and its smaller allies, and a 
liberal one, with the Bank of England on the frontline.  

The negotiations between these two camps have been mostly unnoticed 
by the existing literature but yet provide us with an important tool to under-
stand the inner workings of international finance, the role of national and 
international organisations in its gradual liberalisation and to contextualise 
the recent debate around the City of London within the European Union. 
Ultimately, the conservative faction almost came out on top and a regulatory 
proposal arrived on the table of BIS General Manager at the beginning of 
1973. 

The oil crisis and the subsequent need to recycle huge amounts of Petro-
dollars shifted the priorities and brought the regulatory agenda to an end as 
the imperatives of recycling through the Eurodollar market superseded the 
regulation of the market. 

Consequently, the Eurodollar market remained unregulated, the City was 
saved and throughout the 1970s, thanks in particular to the two oil crises and 
the huge quantities of dollars to recycle, the market was allowed to grow 
exponentially, laying the foundations for the financial explosion of the late 
20th century and its well-known consequences. 
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KAPITEL 13 
 
 

Family Matters 

Åsa Malmström Rognes58 

Introduction 
Why are family owned business groups so common, large, prosperous and 
influential in the Philippines, Thailand, and Indonesia? These large diversi-
fied business groups seemed to be active in every sector, they dominated the 
stock exchanges. That question followed me for years while living and 
working in Asia. A few years after returning to Sweden I decided to try and 
answer these questions and (finally) write a PhD thesis. Thankfully Mats 
liked the thesis proposal and did not hesitate to take on an older PhD candi-
date.  

The scope was narrowed down to examining the Philippines and old 
firms were studied to capture the enduring question of longevity. In this case 
the benchmark was set at centuries old firms that had managed to remain in 
business and prosperous for more than three generations, the threshold that 
Buddenbrooks set as a marker of long-lasting family firms. The second crite-
ria were firms that had played a significant role in the local economy over 
time. The term significant is not very precise but it referred to firms that had 
a certain size and had sustained influence on the local economy. Firms that 
had survived for more than three generations, had been sizeable and had a 
sustained influence on the economy had also been prosperous throughout 
their existence. Three main business groups were identified and studied 
whereas many younger groups were also examined as the older firms have 
come to be something of a model. 

                                                        
58 This chapter is based on my PhD thesis Family Matters: Families, firms and funding in the 
Philippines 1850-2014. It was defended on 20 May, 2016 and Professor Susanna Fellman, 
Gothenburg University was the opponent. Professor Marie Söderberg, the European Institute 
of Japanese Studies at Stockholm School of Economics was my assistant supervisor. The 
thesis built on research in Manila during 2013 and 2014. Since defending my thesis I spent 6 
months as visiting fellow at the European Institute of Japanese Studies before starting a post 
doc research project at the Department of Economic History in Uppsala in November 2016.  
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The thesis was written as a compilation thesis which is what one does 
when one cannot settle for one research question but has several. The first 
question revolved around the role of institutions for businesses, the rather 
common proposition that weak institutions in emerging economies are the 
reason that family firms dominate. Is that true and is it true over time? A 
second question sought to answer to what extent formal financial institutions 
were necessary for financing family firms in the early stages of industrialisa-
tion.  

In emerging economies close relationships between businessmen and 
bankers are supposedly the reason why these firms can remain private and 
have access to finance. Does that proposition hold when an economy has 
emerged so to speak, the firms are listed and there are other sources of fund-
ing besides banks? The final question related to governance aiming to identi-
fy strategies and management that can explain the longevity of three selected 
family business groups. 

Families and their firms 
Family firms as a form of organization is old and they have been the focus of 
much academic research. Family firms exist even if there are no formal rules 
and regulations for corporations and they continue to exist even as frame-
works have evolved. They seem to hold together based as much on trust and 
kinship as on any formal rules. Over time as businesses expand families may 
find it difficult to continue if no heir exists or if several heirs fail to cooper-
ate or they lack the aptitude and capabilities to manage the firm (James 
2006, Landes 2006, Collì 2013).  

Conventional wisdom for many years thus held that family ownership 
over large, complex firms should diminish over time. As institutions and 
financial services develop large firms should transform into widely held 
corporations run by professional managers (Chandler 1990). That has yet to 
happen in mature economies and it certainly is not the case in emerging 
economies either. 

In East Asia, the concentration of ownership is high. A study from 1999 
of listed firms found that more than two-thirds of them were controlled by a 
single shareholder, usually a family (Claessens et al, 1999). They also found 
that pyramid structures and cross-shareholdings were used to control firms 
even if direct ownership stakes were small. Examining the names of the ex-
ecutives the team found that they were often related to the controlling share-
holder. Moreover, firms that had been in business for a long time remained 
family owned and controlled. Time had thus not led to dispersed ownership, 
even for (some) listed firms.  

Family firms were the norm in late nineteenth century Philippines. Three 
broad groups of entrepreneurs emerged at the turn of the century (de Jesus & 
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McCoy, 1982). One group consisted of industrial entrepreneurs who devel-
oped services for the local market and also produced goods locally. They 
responded to demand and exploited opportunities in an economy that was 
gradually becoming more entwined in international trade. Another group 
were families who built their businesses and fortunes in the booming sugar 
business. They had large holdings of land, invested in sugar mills and then 
gradually expanded into other industries. These families were directly con-
nected to the increasing international trade. The third group were domestic 
merchants, who acted as middlemen between local producers and the inter-
national trading houses that were barred from sourcing goods directly in the 
provinces. These middlemen built wholesale and retail networks to supply 
the provinces with imported goods. (Legarda, 1999, de Borja, 2005).  

Some of these family firms in several cases remained in business during 
the twentieth century, but some did not for a number of reasons. New family 
business groups emerged in the post-war years and by the early twenty-first 
century family business groups dominate among listed firms. These large 
diversified groups consist of legally independent companies owned and con-
trolled by a family. A group typically has a base in one industry and has 
normally diversified into several industries, and there is often a bank within 
the group as well. Family firms have thus been the norm in the Philippines.  

The economy grew slowly but steadily in the nineteenth century thanks to 
commodity exports (Legarda, 1999, Salgado, 1985). International trade had 
been limited to the so called galleon trade between Manila and Acapulco 
where goods from Asia were traded for silver from Mexico. After 1820 in-
ternational trade gradually opened up and by the end of the century three 
ports were open to international trade. The exports consisted mainly of sug-
ar, abaca, tobacco, indigo and coffee. Exports grew slowly until the vast 
American market was opened in the early twentieth century when the Philip-
pines became an American colony. This was accompanied by a growth in 
investments, an expansion of the banking system and a number of institu-
tional and political reforms. These latter reforms paved the way for inde-
pendence which was achieved after the Second World War had ended. In the 
post-war years more reforms were undertaken and a shift towards industry 
and services began but the process was hampered at times by political devel-
opments. While neighbouring countries industrialised rapidly the Philippines 
lagged behind during the latter half of the Marcos years (1965-1986). How-
ever, in the late 1990s growth rates and reforms picked up pace.  

Institutions matter 
The prevalence of family business in the early stage of an industrialisation 
process is often explained by weak or absent institutions (Collí 2003; Khan-
na & Yafeh 2007; Colpan & Hikino 2010). Theoretically if key institutions 
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such as property rights are neither defined nor secure then ownership will be 
kept in a trusted group such as the family as a substitute for poor institutions. 
As economies mature institutions will evolve and become stable and predict-
able which will pave the way for more types of firms.  

Property rights are commonly regarded as one of the core formal institu-
tions. Countries with weak property rights tend to have more concentrated 
ownership and also more large family firms. Weak property rights are thus 
said to be one reason why ownership is kept in the family. For a study span-
ning a century land ownership was used as a proxy, in particular the land 
reforms that have been undertaken several times with the objective of redis-
tributing land. Reforms implemented before the turn of the millennium have 
succeeded only partially. Inadequate titling is one reason. Another is that in 
the post-war years landowners held influential political positions and did not 
advance reforms. Furthermore, the reforms themselves were too complex 
and had so many provisions that were not effective. The judicial system slow 
at times and often costly for farmers to use and therefore they might have 
been reluctant to initiate a judicial process to secure titles in land reform 
programmes. Land reform has proven difficult to pursue but it also shows 
that property rights are strong.  

During the martial law years (1972-81) further attempts were initiated to 
pursue land reform and redistribute land from large landowners. It was an 
explicit goal to reduce the holdings of so called landed families but the out-
come was modest this time too. The martial law years brought arbitrariness 
to business owners’ property rights as some businesses were simply shut 
down or taken over by President Marcos associates (Aquino, 1999, Manapat, 
1991). 

Formal institutions have certainly influenced the business activities of 
family business groups but seem to have less influence regarding ownership. 
A legal and regulatory framework was built to promote incorporation and 
facilitate listing on the stock exchange. These institutions did not alter the 
ownership of large firms as they remained family owned. Historically, the 
family has been the core informal institution in the Philippines, strong family 
values and cultural norms supporting the family have reinforced the role of 
the family. 

The family firm as an organisational model has worked well for decades 
and there is thus little incentive to change as long as there are able and will-
ing heirs that can manage (or hire someone who can) and the business is 
profitable. Institutions certainly matter for family firms and how they acted 
but not necessarily in the way that is expected in emerging economies. The 
Philippine case, which is the focus of this chapter, illustrates that the pre-
dominance of family business groups is neither recent nor as easily ex-
plained as suggested by the literature. 
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Funding the family firm 
When a firm is founded it relies on savings and possibly loans from family 
members, relatives or friends or a combination. When capital is needed for 
an expansion, the firm can utilise any retained earnings or borrow again from 
family. At some point in time, external sources may be needed and the for-
mal sources of funding become important. Banks and other financial institu-
tions develop in different ways. In some countries the government drives the 
process from above to ensure that there is funding for industrial development 
(Cameron et al., 1967). In others the process is driven more from below by 
demand from industry. In the Philippines, it was neither in the nineteenth 
century since the government in Spain authorised only one bank. The formal 
sources of finance were mainly directed at the export business and came 
from abroad. The arrival of the Americans changed that but their efforts to 
promote private banks became a tale of government involvement and the end 
result was poorly performing banks (Philippine Commission, Nagano, 2015). 
Family firms that were not reliant on external funds continued to prosper 
regardless. The formal banking system certainly stimulated investments but 
was not crucial for entrepreneurs to expand their businesses. 

Capital markets and family firms 
The 1997 Asian financial crisis was a private sector debt crisis. Over time 
maturity and currency mismatches had built in banks’ balance sheets. These 
appeared to be sustainable with (implicitly) fixed exchange rates (Corsetti, et 
al. 1998, Kumar & Debroy 1999). The crisis revealed weaknesses in govern-
ance in the banking and corporate sectors as well weaknesses with a bank-
based financial system. The Asian countries that were affected had all bank-
based corporate sectors where family business groups dominated among 
listed companies. 

The crisis spurred reforms to deepen the financial systems through capital 
market development as well as reforms to corporate governance require-
ments in the Philippines, in addition to strengthening regulation and supervi-
sion. There was a vision to develop the capital markets and efforts were 
made from the public and private sector to establish rules and regulations, 
and to set up the necessary infrastructure. Macroeconomic developments 
contributed to facilitate the development of a local currency corporate debt 
market in the early 2000s. Short-term commercial paper, subject to lighter 
requirements than bonds, had been issued for years. A transition towards 
longer term local currency corporate bonds began.  

By 2013 a small local currency corporate bond market had developed. 
The outstanding corporate bonds only amounted to a fraction of bank lend-
ing but the bond market nevertheless provided an alternative source of fi-
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nance for established firms. Bonds also allowed family business groups to 
raise long-term local currency finance while retaining ownership. The finan-
cial system had become deeper but was still a bank-based system. Family 
owned business groups dominated both stock and bond markets. 

Governing for the long-term 
For family firms “longevity and survival are both strategic goals and a 
measure of performance” (Collì & Larsson, 2014). That one sentence aptly 
summarises the final part of the thesis that examines governance that lead to 
longevity. Founding family members often state that they have an obligation 
to manage the family business and hand it over to the next generation at least 
as financially and commercially strong as it was when they took over, that 
they are guardians of the assets. This attitude is reflected in stewardship the-
ory, which makes longevity indeed a goal and a measure of how well each 
generation performs (Miller & Le Breton Miller, 2006). 

The three business groups examined meet the criteria set out in the be-
ginning. The oldest is the Ayala group, which was founded in 1834 by two 
businessmen started a distillery and quickly diversified into other businesses 
as opportunities arose (Lachica, 1984). The other two, the Lopez and Aboitiz 
groups, were founded in the late nineteenth century (Alvarez, 1973, Mojares, 
1998, Rodrigo, 2002). The former started in sugar and sugar milling but 
shifted to the media and energy sectors whereas the latter was long known 
for its shipping business but is now mainly involved in energy and food. The 
latter is a rare example of a family that divested one of its core businesses 
while diversifying in others.  

The three business groups have had slightly different strategies. One 
common thing is the corporate structure that has evolved with a private hold-
ing company owning the majority of shares in a listed holding company, 
which in turn owns stakes in other listed firms and the majority in non-listed 
firms. This corporate structure aims to ensure that the family has absolute 
control over the listed holding company and the ownership remains in family 
hands even while the firm is listed.  

In addition, all three groups have developed a family constitution that sets 
the rules for ownership, involvement and divestiture of shares (Gavino et al., 
2001, Quintos-Gonzales, 2009). The aim is to ensure that the family retains 
control and that all family matters relating to the business are dealt with in a 
family council and not in the corporate boardroom. This business model has 
evolved over time as the families chose to list on the stock exchange.  

Another common aspect is that a family member is always chairman of 
the board in the companies in the business group. In the Ayala group, exter-
nal managers have been common for generations. The family recognised that 
talent may have to be sourced outside the family in a growing business. Fur-
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thermore, top executive positions must be open for non-family members in 
order to ensure that there are career paths for competent managers. The 
group has also emphasised internal management training The Lopez group 
has changed management model over time. They started by keeping family 
members in top executive positions and as chairmen but have over time also 
recruited external executive presidents, while kept chairmanships to family 
members. The Aboitiz group has had a different philosophy. A family mem-
ber is always the executive vice president in the listed holding company and 
another is chairman. Many family members work in the business group at 
various levels.  

The groups are diversified and for the Ayala group that has been a strate-
gy almost from the start. Diversification is a double-edged sword. Related 
diversification can be valuable to secure raw materials or transportation op-
tions, as in the case of the Aboitiz move into shipping after a decade of trad-
ing. With their own shipping fleet they were not dependent on others for the 
transportation of their goods within the Philippines. Unrelated diversification 
can be a way to balance risks as well as profits between cyclical and non-
cyclical businesses. On the other, it may lead to spreading resources too 
thinly and creating few if any synergies. It can be an expression of entrepre-
neurship, of seeing opportunities in new sectors and building on corporate 
management capabilities (Goold, 1993, Montgomery, 1994). In an emerging 
economy where incomes are rising so are demand for a variety of goods and 
services and thus there are opportunities to expand and grow new business 
segments. The strategy to have diversified business interests can thus be 
interpreted in many ways and management literature has argued for and 
against. 

Beyond the thesis 
I closed my introductory essay in the thesis by noting that the family busi-
ness groups “have been a mainstay of industry and commerce through the 
period of early industrialisation as well as through the period following full 
independence and high growth, and into the twenty-first century” (Malm-
ström Rognes 2016). Following the developments in the three business 
groups since finishing the field work in 2014, succession is proceeding with 
younger family members becoming actively involved and rising through the 
ranks and the business continue to prosper in a rapidly growing economy. In 
the post-war family business groups that developed identical corporates 
structures, the same process is taking place, though it is mainly a shift to the 
second generation. New entrepreneurs emulate the corporate structure and 
the family firm appear to be the model in the Philippines.  

The fieldwork for the thesis generated plenty of additional material. Some 
has been used for a smaller study of the internationalisation of a family firm 
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which is also a story of the transformation of port operations locally and 
globally. Some material has yet to be used but will hopefully be used in fu-
ture work on financial history that may link to the present project banking 
regulations in different jurisdictions and the resolution of financial crises.   
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KAPITEL 14 
 
 

Markets for Technology: A Structured Over-
view and Some Historical Evidence 

David E. Andersson59 

Introduction – why do markets for technology matter? 
 “All civilized nations now know that they live and grow with industry and on 
the newly created values. It endeavors to promote these new values either by 
multiplication of the produces that already exist or the opportunities for new 
ones, or wholly new ones. It has been realized that every new invention in-
creases the total value and facilitates the ability to satisfy the human needs. All 
these benefits are seen as the consequences of the contract agreed upon be-
tween the first owner and the public, who after a short time receives the prop-
erty right.” [author’s translation] (Swederus, 1835) 

In his pamphlet from 1835, Om patentlagen 1834, Swedish industrialist and 
writer Georg Swederus managed to summarize what William Nordhaus, 
more than a hundred years later, would formalize in a theoretical model in 
his influential article An Economic Theory of Technological Change. The 
premise of the argument being that intellectual property rights are a tradeoff 
between incentives for inventive activities, which are social benefits, and the 
supposed loss in consumer welfare, which is incurred by monopoly pricing. 
When Nordhaus worked out his model of technological change, he was the 
first to explicitly model invention as being produced within the system and 
he made the market for invention a crucial part of his analysis by showing 
that change in productivity, i.e. economic growth, was dependent on the 

                                                        
59 This chapter is based on the dissertation ”The Emergence of Markets for Technology: Patent 
Transfers and Patenting in Sweden, 1819-1914”, which was defended on October 27th, 2016. 
Prof. Maureen McKelvey was the faculty opponent, Prof. Fredrik Tell was supervisor and 
Prof. Mats Larsson and Prof. Patricio Sáiz co-supervisors. The source material was collected 
from the Centre for Business History, the National Archives and the Patent Office. After his 
defense Andersson has been an ass. professor at the Division of Economics, Linköping Uni-
versity and currently a post-doctoral researcher at the Department of Business Studies, Upp-
sala Uni. and research fellow at The Institute of Analytical Sociology, Linköping University. 
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level of royalties for inventions as a proportion of the market price. Although 
his analysis was colored by some of the old neoclassical assumptions, it still 
showed technological change as a function of the number of inventions, 
instead of taking it as exogenous or for given. Together with Schmookler he 
showed that the number of inventions (i.e. technological change) in an econ-
omy could be endogenized. In Nordhaus and Schmookler’s analysis inven-
tion was dependent on the size of the market (for technology) and thus de-
mand driven in contrast to the more supply driven Schumpeterian innovation 
(eg. Schumpeter, 1934). 

Ever since the works of Schmookler (1966), NBER (1962) and Nordhaus 
(1969) there is a large theoretical literature pointing to possible gains or 
losses from the existence of markets for technology. A functioning market 
for technology has the possibility to generate both private and social gains 
by improving the diffusion of knowledge in an economy. Intellectual proper-
ty rights help to disembody technology from physical products, which makes 
it possible for firms to sell technology they have produced for a profit, but 
also to acquire technology they do not have the capacity or resources to pro-
duce. This enables them to focus their activity where they have their com-
parative advantage. This could lead to increased entry in product markets 
and increased competition, pushing the production function outwards. How-
ever, it could also mean that incentives to produce technology internally 
diminishes and may thus have a negative effect on inventive activity. Fur-
thermore, with increased possibilities of using markets for technology along 
with increased value of intellectual property there are also valuation prob-
lems of choosing between profiting from licensing or profiting from monop-
oly prices.  

In 2012, the Swedish telecom company Ericsson passed for the first time 
the symbolic threshold of one billion dollars in revenues only from its 
intellectual property rights. That represented a 43 per cent growth over the 
previous year. A year earlier, in 2011, Google bought its competitor 
Motorola Mobility and its 24,500 patents for $12.5 billion to “protect the 
Android ecosystem”. In conjunction with the highly publicized affair several 
financial journalists pointed to that Google’s real goal was precisely 
Motorola’s patents and not their phone business. Some even went so far as to 
say that Google bought a patent portfolio and got a phone manufacturer in 
the bargain (The Economicst, 2011-08-17). Both examples can be said to be 
part of the growing market, which includes the transactions from licensing 
and purchase of IPR, that researchers have come to call the markets for 
technology. The technology can consist of other intangible assets, such as 
software and design, or it can be embedded in a particular product, such as 
the components of a smartphone. In his book Ericssons kris och resan tillba-
ka (2015) former Ericsson CEO, Carl-Henric Svanberg writes that the iPh-
one was one of the greatest things to happen to Ericsson. Apple had been 
forced to reach an agreement with Ericsson back in 2006 when they were 
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going to launch the first version of the iPhone. Thanks to Ericsson’s R&D 
activities, everyone that wanted to develop a mobile phone needed to enter 
into a patent agreement with the firm in one way or the other.  

Nokia, once the leading company in the mobile phone business, sold its 
handset business to Microsoft in September 2013, but not its 30,000+ pa-
tents. Instead Microsoft had to pay for a 10-year license to be able to use the 
patents, to make use of Nokia’s inventions. At the time Nokia had not li-
censed its patents before, instead using them to protect its phone business. 
That business decision seems to have turned out to be a smart one since in 
2015 LG also paid to license Nokia’s patents and on February 1, 2016 they 
finally reached an agreement with mobile giant Samsung, which is reported 
to be worth $1.4 billion (Knight, 2016). 

It is not only licensing that is important, patent transfers and acquisitions 
have also become a more important firm strategy during the last 10-15 years. 
In 2010, a consortium consisting of Microsoft, Apple, EMC and Oracle 
bought a patent portfolio of 882 patents from software firm Novell for $450 
million and only six months later in 2011 some of the same firms bought 
6,000 patents from Canadian telecom firm Nortel for $4.5 billion. Google 
simultaneously bought 1,023 patents from IBM (KNC, 2011). Some of the 
most important deals on the market for technology are summarized in Table 
1. 

 
Table 1. Important patent deals 

Owner Buyer/licensee # of patents Total Value Year 

Nortel Rockstar
β
 6,000 $4.5 bn 2011 

Motorola Google 24,500 (7,500 pending) $12.5 bn 2011 
Novell CPTN

*
 882 $450 mn 2010 

Nokia M-LG-S** >30,000 >$1.4 bn 2013-16 
IBM Google 1,023 N.A. 2011 
Ericsson Apple >37,000 SEK 2-6 bn 2015 
IBM Google 217 N.A. 2012 

Kodak 
Intellectual 
Ventures

†
 1,100 $527 mn 2013 

Notes: *Consortium consisting of Microsoft, Apple, EMC and Oracle. †Patent aggregator for 
12 companies. βConsortium consisting of Rockstar, Sony, Microsoft, RiM, Ericsson and 
EMC. **Microsoft, LG and Samsung. 

 
In addition to this, there is also the case of so-called patent aggregators, 
“companies that do not produce physical goods but amass large patent port-
folios” (Rüther, 2013, p. 1). A relatively new type of firm, but which is be-
coming more common and which are active on the markets for patents and 
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technology. One of largest being for example Intellectual Ventures, men-
tioned in Table 1. These types of companies have been controversial and 
sometimes compared to patent trolls, but Ewing and Feldman (2012) point 
out that this comparison is wrong and that they are not rent seeking compa-
nies, but want to facilitate the monetization of intellectual property portfolios 
for firms and inventors. 

The economic importance of markets for technology today is perhaps 
even clearer in Figure 1. It shows an approximation of the potential market 
for technology by showing (in panel A) global payments for the use of 
intellectual property such as patents and copyrights. The global value has 
almost doubled over a period of eight years. Panel B shows data on a more 
disagregated level where the US leads the way and Sweden stands out 
almost doubling the income of both Korea and China in this regard. 
Companies such as Ericsson surely contribute strongly to this position. 

 
Figure 1. The global market for technology (panel A: the world, panel B: 
country level) 

 

Source: International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook 

Examples like the ones described above help to demonstrate the importance 
of intellectual property rights in creating what has come to be called markets 
for technology. Markets for technology can however, not exist without new 
technology being developed and it is by now widely acknowledged that 
long-term economic growth depends on the rate of technological change. 
There is a large body of research which has emphasized the importance of 
technological change for economic development and growth (Barro & Sala-
i-Martin, 2004; Mankiw, Romer, & Weil, 1992; Nordhaus, 1969; Rosenberg, 
1963; Schmookler, 1966; Schumpeter, 1934; Solow, 1956, 1957). The rate 
of technological change can be said to be dependent on investment in re-
search and development, but also the diffusion of new technology. Since the 
diffusion of technology makes it available to firms who do not have means 
to develop it internally. Here patents can play a role in both incentivizing 
investments in new technology by the prospects of obtaining monopoly prof-
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its, but also by increasing the diffusion of new technology by making it easi-
er and safer to transfer it.  

Markets for technology – theoretical overview 
As indicated above, markets for technology has its theoretical roots in the 
neo-classical literature on economic growth. In the 19th century, Marshall 
(1920), in his analysis of supply and demand in markets, was one of the first 
to note that intellectual property rights help spread new invention through 
arm’s length transactions. “In agriculture and the cotton industries, for in-
stance, improvements in machinery are devised almost exclusively by ma-
chine makers; and they are accessible to all, at any rate on the payment of a 
royalty for patent right” (Marshall, 1920). Solow (1956, 1957) of course 
further emphasized the importance of technology for economic development 
and at the same time, the field of economics of innovation and technological 
change, spearheaded by Richard Nelson (1959) started to inquire more about 
the underlying processes of inventions and technology. Nelson and Solow 
were followed several contemporaries who made important contributions 
about the importance of intellectual property rights in markets. Schmookler 
(1966) famously showed, using a novel approach to patent data, that innova-
tion was dependent on the size of the market. 

William Nordhaus (1969) tried to incorporate inventions into neo-
classical theory. He did so by including what he called markets for invention 
into his theory. In short, Nordhaus assumed that new inventions contributed 
to technological change through expanding the level of technical knowledge. 
In his model, each invention contributed independently to total productivity 
(A). Each invention is paid a royalty such that si is the unit royalty on the ith 
invention. He then showed that change in productivity is equal to the ratio of 
the royalty of the ith invention and the market price p as in Equation 1: 

!!
!
= ∆!!

!
      (1) 

Schmookler (1966) did not develop a formal model in the way Nordhaus did, 
but his analysis was still very similar in his emphasis on markets. 

The field of markets for technology also draws from transaction cost eco-
nomics and property rights theory. This means that transactions in the mar-
ket are in focus and that the technology for sale most be as clearly defined 
property rights as possible to separate from products and general technology 
transfer that can take place in many other ways, such the movement of peo-
ple or other assets and resources. In a pure market, according to Williamson 
(1973), trust would not be needed. However, since markets for technology 
are highly heterogeneous (every patent has to be unique) transaction costs 
can potentially be high. This in turn can make the market less liquid and 
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efficient. In such markets, there is a much higher need for intermediation, 
which is exemplified below with the emergence of patent agents. 

Property rights theory is naturally connected to markets for technology 
because of the need for clearly defined rights for trade to happen. At the 
same time, too many exclusive rights can be harmful, since it will decrease 
diffusion of new technologies or have a dampening effect on innovation 
through patent thickets (Lemley & Shapiro, 2006). There is thus a need for a 
kind of balancing act, since markets for technology needs secure property 
rights to function and turn new knowledge and information in to tradable 
goods on the one hand and on the other hand too many rights can disincen-
tivize innovation and raise transaction costs in the market if uncertainty is 
high and enforceability and litigation costs are high. Finally, provides a 
schematic view of the theoretical underpinnings of markets for technology as 
described in this chapter. 

 
Figure 2. Theoretical foundations of markets for technology 

 

Markets for technology – a structured literature review 
In addition to the framework presented above I have made a structured lit-
erature review using Web of Science Core Collection database and the 
HistCite software developed by Eugene Garfield et al. (2006).60 There is no 
clearly defined research field called “markets for technology”, but rather it is 
a marriage between economics of innovation and (IP) management and 
strategy. Because of this, the review is based on a topic search made on July 
24, 2018 based on the following search strings: “market* for technolog*” 
OR “market* for idea*” OR “market* for patent*” OR “market* for inno-
vat*” OR “market* for invent*” OR “patent* transfer*” OR “patent* li-

                                                        
60 This review was inspired by Holgersson (2012) and follows a similar structure. 
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cens*” NOT universit*. The search was furthermore narrowed by restricting 
it to the research areas of business economics, history, operation manage-
ment, science and technology. Reflecting the relatively narrow research field 
that could be said to constitute research on markets for technology the search 
returned 459 entries in the Web of Science database. 

The topic search identifies words and phrases in titles, keywords and ab-
stracts, but only in articles form scientific journals included in the Web of 
Science database. This means that other important works such as books or 
reports are missing from the literature review. Citation based rankings are 
also prone to limitations and may not measure the importance of a particular 
works correctly. However, a structured literature review can help give an 
overview of the field and its most important authors. 

The ten most cited articles out of the 459 in the original sample are pre-
sented in Table 2. The articles are all clearly related to markets for technolo-
gy, indicating that the search terms were suitable. This list is dominated by 
some well-known authors in the field, such as Joshua Gans, Asish Arora, 
Andrea Fosfuri and Alfonso Gambardella. This is not surprising, since the 
last trio of authors are behind the seminal book Markets for technology: The 
economics of innovation and corporate strategy (2001), which in many ways 
popularized the term and inspired a lot of the following research. Another 
aspect that stands out is the fact that most articles are about licensing and not 
patent transfers or market for patents per se. This is perhaps to be expected 
since licensing is by far the most common way for firms to monetize their IP 
compared to the large patent deals shown in Table 1. Joshua Gans and Scott 
Stern are responsible for the two most cited articles through their work on 
the implications of markets for ideas for entrepreneurship. 

Table 3 lists the most productive scholars and the most common outlet 
for research on markets for technology. The list is, not surprisingly, topped 
by Asish Arora and followed by Alfonso Gambardella and Andrea Fosfuri. 
They are the authors of the aforementioned book and have all published 
extensively on the topic both together and separately. They are followed by 
Joshua Gans and Scott Stern and we also find economist Yair Tauman on the 
list, who have published several theoretical pieces on optimal licensing 
schemes. We only find one economic historian (or historical economist) on 
the list; Kenneth Sokoloff. Together with Naomi Lamoreaux he initiated the 
historical research on the emergence of markets for technology, where their 
book chapter, Inventors, Firms, and the Market for Technology in the Late 
Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1999), is a seminal piece. Table 3 
also shows what the structured review identified as the most common out-
lets. This is topped by Research Policy, which has double the amount as the 
second journal International Journal of Industrial Organization. The list is 
clearly made up of journals focused on the economics of innovation (eg. 
Technovation and Industrial and Corporate Change) and the management of 
technology (eg. the International Journal of Technology Management) along 
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with some general management journals (eg. Management Science and Stra-
tegic Management Journal). The only historical journal is Business History 
Review. 

The last output from the structured review is perhaps the most interesting 
one that the HistCite program produces. Table 4 presents the works that are 
cited the most by the 459 articles found in the structured review. It thus rep-
resents a rough picture of the theoretical and empirical foundations of the 
research field. A couple of facts stand out here. First, even though Arora et 
al’s (2001) book was published relatively recently its impact on the research 
community is very clear and it is cited by 14 per cent of all the papers. They 
are followed by Teece (1986), which is a cornerstone article in the innova-
tion literature on how to manage and profit from new technology. Secondly, 
several articles are theoretical and mathematical works on optimal licensing 
done by Kamien, Katz, Tauman and Shapiro in late 1980s early 1990s, for 
example Kamien and Tauman (1986) and Katz and Shapiro (1986). This 
clearly shows the neo-classical foundation of the field and the fact that most 
of the researchers come from an economics background and not from the 
management field. On the list we also find the classical work by Arrow 
(1962). Finally, we find some of the most cited empirical works in the inno-
vation literature, for example Cohen and Levinthal (1990), Hall and Ziedonis 
(2001) and Gambardella et al (2007). 

 
Table 2. Most cited works in the field of “markets for technology” 
 Author and year Title Journal GC

S 
1 Gans and  

Stern (2003) 
The product market and the market for 
ideas: commercialization strategies for 
technology entrepreneurs 

Research 
Policy 

406 

2 Gans et al. (2002) When does start-up innovation spur the 
gale of creative destruction? 

Rand Journal 
of Economics 

223 

3 Ziedonis (2004) Don't fence me in: Fragmented markets 
for technology and the patent acquisi-
tion strategies of firms 

Management 
Science 

198 

4 Arora and Cecc- 
agnoli (2006) 

Patent protection, complementary 
assets, and firms' incentives for tech-
nology licensing 

Management 
Science 

178 

5 Fosfuri (2006) The licensing dilemma: Understanding 
the determinants of the rate of technol-
ogy licensing 

Strategic 
Management 
Journal 

157 

6 Gambardella et al.  
(2007) 

The market for patents in Europe Research 
Policy 

146 

7 Arora and  
Fosfuri (2003) 

Licensing the market for technology Journal of 
Economic 
Behavior & 
Organization 

139 

8 Gans et al. (2008) The impact of uncertain intellectual 
property rights on the market for ideas: 
Evidence from patent grant delays 

Management 
Science 

134 
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9 Arora and Gam- 
bardella (2010) 

Ideas for rent: an overview of markets 
for technology 

Industrial and 
Corporate 
Change 

133 

10 Bessen (2008) The value of US patents by owner and 
patent characteristics 

Research 
Policy 

129 

Notes: GCS = Global Citation Score indicates the total number of citations from all 
articles in the Web of Science Core Collection. 

Table 3. Most productive scholars and most common outlets in markets for 
technology 
Most productive scholar # Most common outlet # 

1. Arora A 10 1. Research Policy 29 
2. Gambardella A 9 2. International Journal of  

Industrial Organization  
13 

3. Fosfuri A 7 3. Management Science 11 
4. Tauman Y 7 4. Industrial and Corporate Change 10 
5. Gans JS 6 5. Technovation 10 
6. Stern S 6 6. The Manchester School 8 
7. Saracho AI 5 7. Journal of Technology Transfer  7 
8. Lichtenthaler U 5 8. Strategic Management Journal  7 
9. Spulber DF 5 9. Technological Forecasting and  

Social Change  
7 

10. Liang WJ 4 10. Business History Review 6 
11. Sokoloff KL 4 11. Columbia Law Review 6 
12. Colombo S 4 12. Economics Letters 6 
13. Fauli-Oller R 4 13. International Journal of Technology  

Management 
6 

14. Filippini L  4 14. R&D Management 6 
15. Sandonis J 4 15. Rand Journal of Economics 5 
Notes: # = Number of articles 

Table 4. The most frequently cited references by the research field 
 Author and year Title Journal # 

1 Arora et al. 
(2001) 

Markets for technology: The econom-
ics of innovation and corporate strate-
gy 

(Book) 64 

2 Teece (1986) Profiting from technological innova-
tion: Implications for integration, 
collaboration, licensing and public 
policy 

Research Policy 62 

3 Kamien and 
Tauman (1986) 

Fees versus royalties and the private 
value of a patent 

Quarterly Journal of 
Economics 

55 

4 Katz and Shapiro 
(1986) 

How to license intangible property Quarterly Journal of 
Economics 

45 

5 Wang (1998) Fee versus royalty licensing in a 
Cournot duopoly model 

Economics Letters 38 

6 Anand and 
Khanna (2000) 

Do firms learn to create value? The 
case of alliances 

Journal of Industrial 
Economics 

37 

7 Arrow (1962) Economic welfare and the allocation of 
resources for invention 

(Book Chapter) 36 

8 Katz and Shapiro On the licensing of innovations RAND Journal of 35 
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(1985) Economics 

9 Kamien et  
al. (1992) 

Optimal licensing of cost-reducing 
innovation 

Journal of Mathe-
matical Economics 

34 

1
0 

Gambardella et 
al. (2007) 

The market for patents in Europe Research Policy 34 

1
1 

Arora and  
Fosfuri (2003) 

Licensing the market for technology Journal of Economic 
Behavior & Organi-
zation 

32 

1
2 

Arora and Gam-
bardella (2010) 

Ideas for rent: an overview of markets 
for technology 

Industrial and Cor-
porate Change 

32 

1
3 

Sen and Tauman 
(2007) 

General licensing schemes for a cost-
reducing innovation 

Games and Econom-
ic Behavior 

32 

1
4 

Gans and  
Stern (2003) 

The product market and the market for 
“ideas”: commercialization strategies 
for technology entrepreneurs 

Research Policy 31 

1
5 

Fosfuri (2006) The licensing dilemma: Understanding 
the determinants of the rate of technol-
ogy licensing 

Strategic Manage-
ment Journal 

30 

1
6 

Grindley and 
Teece (1997) 

Managing intellectual capital: licensing 
and cross-licensing in semiconductors 
and electronics 

California Manage-
ment Review 

29 

1
7 

Arora and Cec-
cagnoli (2006) 

Patent protection, complementary 
assets, and firms' incentives for tech-
nology licensing 

Management Sci-
ence 

28 

1
8 

Kamien and 
Tauman (2002) 

Patent licensing: the inside story The Manchester 
School 

27 

1
9 

Chesbrough 
(2003) 

Open Innovation (Book) 26 

2
0 

Gallini and 
Wright (1990) 

Technology transfer under asymmetric 
information 

RAND Journal of 
Economics 

26 

2
1 

Gans et  
al. (2002) 

When does start-up innovation spur the 
gale of creative destruction? 

RAND Journal of 
Economics 

26 

Notes: # = Number of citing of the 459 papers identified in the structured literature review 

Markets for technology in Sweden: Some historical evi-
dence 
Markets for technology has a long history in Sweden with the first recorded 
transactions dating back to the 18th century. As shown by Andersson and 
Tell (forthcoming), the transferability of intellectual property rights in Swe-
den, such as the early privilegia exclusiva was stated in the law as early as 
1819. Privilegia exclusiva could be “inherited or gifted and also through sale 
or transaction transferred another Swedish citizen” (Royal Decree 1819, §6). 
Similar paragraphs were included in all the subsequent laws during the 19th 
century in 1834, 1856 and finally in 1884 with some modifications, such as 
allowing foreign patent holders to transfer their patents to other foreigners. 

Even though there are some early examples of transfers of privileges or 
patents, Figure 2 shows that the transfer rate was low during most of the first 
half of the 19th century and did not really start to increase until after the law 
of 1884 was passed. One of the reasons for this was of course that economic 
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activity in general was low during this time period in Sweden since Swe-
den’s industrialization did not start to catch momentum until the 1870s (Jör-
berg, 1988). Another possible explanation that most likely disincentivized a 
market for patents was that patents rights were highly insecure. Secure prop-
erty rights are crucial for a functioning economy (Alchian & Demsetz, 
1973). This has been shown to be the case empirically by Khan (1995) for 
the 19th century US patent system. In Sweden, Andersson and Tell (forth-
coming) have shown that the patent system of the first half of the 19th centu-
ry was particularly prone to litigation with litigation rates reaching as high as 
20 per cent some years due to several patents being litigated more than ones. 
This probably partly helps explain the low level of transactions during this 
period.  

 
Figure 3. Patent transfers in Sweden 1840-1914 

 
Source: Author’s database. For a complete description of the database see Andersson (2016) 

In 1884, Swedish parliament passed a new modern patent law that came into 
effect on January 1, 1885. At this time Sweden was only the third country in 
the world to have an examination system in place after the US (1836) and 
Germany (1877). This meant that patent examiners in the newly established 
patent office examined every patent application for novelty, which consider-
ably increased the security and thus the value of the asset.61 Even though 
more than 30 per cent of all applications were rejected, total granted patents 
soared since applications increased even more. Another reason for the large 
increase in patenting is also that several of Sweden’s most important firms 
were founded during this period, such as ASEA, Alfa Laval and LM Erics-
son. These firms all had in common that they based their businesses on new 
inventions that they managed to spread across the global under protection of 
patents. As such they also got involved in the markets for technology early 

                                                        
61 The Swedish Patent Office was first established as a department inside the Kommerskolle-
gium. It did not become an independent government agency until 1892. 
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on through licensing deals and the selling and buying of national and foreign 
patent rights. As patenting increased along with the market for technology in 
Sweden, intermediaries such as patent agents started to emerge to facilitate 
the patenting procedure and to manage transactions in the market (Anders-
son & Tell, 2016). These agents soon founded their own firms, patent agen-
cies, who have had a surprisingly high survival rate with most of them still 
active today in one form or another. The earliest agency founded in Sweden 
was the L. A. Groth agency, and this was followed by Stockholms Pa-
tentbyrå Zacco & Bruhn and F. L. Enquist Patentbyrå in 1878.62 
 
Figure 4. Patenting and patent transfers in Sweden 1885-1914 

  
Source: Author’s database.  
Notes: Panel A shows the distribution of all Swedish patents. Panel B shows the distribution 
of the destination of all Swedish patent transfers. 

 
                                                        

62 The Danish patent agency Internationalt Patent-Bureau, founded in 1870, was also active in 
Sweden during the early 1880s. 
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Most of the agencies of the time were located in the Stockholm area.63 They 
founded their own private association, SPOF, in 1884 and were active in the 
discussion going on at the time about intellectual property, such as the Paris 
convention, which Sweden joined in 1885.64 They also published their own 
journals where published legal discussions, patent descriptions and adver-
tised bought and sold foreign and Swedish patents. Partly due to this concen-
tration of agents in large cities, patent transfers were even more geograph-
ically concentrated than patenting. As can be seen in Figure 4, panel B 
shows a darker map indicating less transfers outside of the Stockholm and 
Gothenburg areas. This has been shown by Lamoreaux and Sokoloff (2003) 
to also be the case in the US, where patent agents were highly concentrated 
on the east coast. 

Conclusions 
Markets for technology has increased both in size and importance during last 
20-30 years as firms and inventors have started to realize how they can mon-
etize their intellectual property through licensing and sales. In Sweden, a 
market for technology emerged in the second half of the 19th century as the 
country started to industrialize and several large multinational firms were 
founded. At the same time, intermediaries emerged in the market and a kind 
of triadic market structure soon crystallized between the patent office, patent 
agencies and the large multinational firms and their patent departments. 

The overview and structured literature review of the research field shows 
that the theoretical foundations mostly come from economics. However, as 
more and more actors become aware of the possibilities of using markets for 
technology, more and more research is being done in the fields of intellectual 
property strategy and management. This is most likely where the field is 
headed. In more historically oriented research most of the studies investigate 
the time period up until around the WWI. However, there is still a lot we do 
not know about the interwar period and the postwar period up until the 
1980s. This is probably where economic history can make a contribution to 
the field in the future. 
  

                                                        
63 Other notable patent agencies were Göteborgs Patentbyrå in Gothenburg, founded 1898 by 
Gustaf Seth and AWA patent agency in Malmö, founded 1897 by Anders Wilhelm Anderson. 
64 SPOF, Svenska patentombudsföreningen, Swedish Association of Patent Agents. 
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